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Förord 

Detta examensarbete (15hp) har utförts under vårterminen 2017 och ingår som ett 

avslutande moment i Energiingenjörsutbildningen - Förnybar energi på Högskolan i 

Halmstad. 

Vi vill tacka alla som hjälpt oss med vårt arbete. Stort tack till vår handledare Helge Averfalk, 

Doktorand på Högskolan, Jonas Kalén, Processingenjör på Varberg Energi samt André 

Hiljanen, Key account manager på Thermotech. 

Vi vill även rikta ett stort tack till samtliga lärare på energisektionen på Högskolan i Halmstad 

för en bred utbildning som har bidragit med mycket nytta till detta examensarbete. 

Ett stort tack till våra familjer och vänner som har stöttat oss under detta arbete. 

  



 

Sammanfattning 

Varberg kommun har startat ett stadsutvecklingsprojekt med mål att Varberg ska bli 

Västkustens kreativa mittpunkt. I utvecklingsprojektet ingår tre olika delprojekt som alla går 

hand i hand, och kommer utföras parallellt. Projekt Varbergstunneln, projekt Farehamnen 

och projekt Västerport är de stadsförändringar som kommer genomföras för att kommunen 

ska uppnå sitt mål. Stadsutvecklingsprojektet har planerats under långt tid och inom snar 

framtid kommer det första spadtaget tas. 

Ett av delprojekten är Projekt Västerport som är en ny stadsdel som planeras byggas där 

den nuvarande hamnindustrin ligger i centrala Varberg. Industrin Farehamnen kommer att 

förflyttas ett par hundra meter norr om nuvarande position vilket frilägger stora ytor för det 

planerade området Västerport. I det nya området planeras det att i första skedet byggas 2 

000 nya bostäder. 

Västerport kan komma att bli Sveriges första område där fjärde generationens fjärrvärme 

(4GDH) står för uppvärmningen. Detta innebär att Varberg Energin AB som har hand om 

fjärrvärmenätet i Varberg ställer sig frågan hur detta system ska fungera och användas. 

Detta arbete studerar olika systemlösningar för sekundärsidan av fjärrvärmesystemet. 

Radiatorer, golvvärme, kombination av radiatorer- och golvvärme, takvärme, kombination av 

tak- och golvvärme eller radiatorer med forcerad konvektion, vilket system är det bästa för 

att användas i det planerade området Västerport?  

Alla systemlösningar har olika typer av för- och nackdelar för slutanvändaren, de kriterier 

som väger tyngst för att avgöra vilken systemlösning som är mest lämpad att användas i 

Västerport är komfort, energieffektivitet och kostnad. Arbetet jämför olika systemlösningar för 

lågtempererad uppvärmning som potentiellt ska användas vid bygget av projekt Västerport. 

Slutsatsen av arbetet är att kombinerad tak- och golvvärme är den bäst lämpade lösningen. 

Nyckelord: Fjärde generationens fjärrvärme (4gdh), energieffektivitet, lågtempererad 

uppvärmning 

  



 

Abstract 

Varberg municipality has started an urban development project with the goal of making 
Varberg the creative center of the west coast. The project includes three different 
subprojects that includes project Varbergstunneln, Farehamnen and Västerport. These three 
projects will be executed simultaneously and are all required for the municipality to reach its 
goal. The urban development project has been planned for a long time and will start within 
the near future.  

Subproject Västerport is going to be a new district that is planned to be built where the 
industrial harbour is located today. The harbour called Farehamnen will be moved a couple 
of hundred meters to the northwest of the current location which will lead to large areas 
available for expanding the city. The district will in its first stage expand with 2000 
residences. 

Västerport might come to be the first district in Sweden where the fourth generation of district 
heating (4GDH) is used as a primary heating system. This means that Varberg Energi AB 
that owns the district heating network in Varberg wants to know how this system is best 
used. This report studies different solutions for low temperature heating that can be applied 
in Västerport. Radiators, underfloor heating, a combination of underfloor heating and the use 
of radiators, roof heating, a combination of roof and underfloor heating, and radiators with 
forced convection, which system is the best to use in the planned district Västerport? 

All the solutions have different pros and cons for the end user, the criteria that are the most 
important to decide which solution that is most suited for use in Västerport is comfort, energy 
efficiency and cost. The report draws the conclusion that combined underfloor and roof 
heating is most suited for use in Västerport. 

Keywords: Fourth Generation District Heating (4GDH), Energy efficiency, Low temperature 

heating 
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1 Introduktion 

 Bakgrund 1.1

I Sverige står bostäder för cirka 40 procent av landets totala energianvändning 

(Naturvårdsverket, 2016). Därför är det viktigt med utveckling inom detta område för att 

minska energianvändningen. Riksdagen beslutade år 2008 om ett mål att minska den totala 

energianvändningen med 20 % till år 2020. För att uppnå miljömålen utförs flera 

effektiviseringar där så kallade nära-nollenergibyggnader är en bidragande faktor 

(Regeringen, 2015). Eftersom byggnader får allt högre krav vid byggnation och blir mer 

energieffektiva möjliggörs lågtempererade uppvärmningssystem. 

Varberg kommun har tagit beslut om ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som ska 

utveckla och göra Varberg till en mer attraktiv och modern stad. År 2011 togs beslut från 

kommunen att Varberg ska bli västkustens kreativa mittpunkt till år 2025. Tre projekt för att 

bidra till denna utveckling har tagits fram, projekt Varbergstunneln, projekt Farehamnen och 

projekt Västerport (Varberg kommun, 2014). 

Projekt Varbergstunneln meddelades då regeringen år 2013 tog beslutet att järnvägstunneln 

under Varberg får byggas. Järnvägen genom Varberg är en av det sista kvarvarande 

etapperna med enkelspår på Västkustbanan, detta ska därför byggas om till dubbelspår. 

Cirka tre kilometer dubbelspårig järnväg kommer byggas under Varberg i en tunnel. 

Järnvägstunneln börjar söder om Varberg och mynnar ut i centrala Varberg cirka 150 meter 

från nuvarande stationsområde. Nedgrävningen och utbyggnationen till dubbelspårig järnväg 

kommer medföra att bullernivån minskar, trafiksäkerheten och trafiktätheten ökar och att 

Varberg blir en mer attraktiv stad vilket bidrar till ökad tillväxt (Varberg kommun, 2017). 

 

Figur 1 Illustration över den planerade järnvägstunneln (Tomas Öhrling, 2013). 

Projekt Farehamnen innefattar Varbergs handelshamnverksamhet. Farehamnen är en av 

Sveriges ledande exporthamnar där stora volymer trävaror och pappersmassa exporteras 

varje dag. Hamnen ligger belägen i centrala Varberg ut med kusten. Tanken med projektet 

är att Farehamnens nuvarande verksamhet ska avvecklas och förflyttas ett par hundra meter 

norr om nuvarande hamnområde. Den nya hamnen ligger i närheten av Getterön där 

verksamheten kommer byggas ut och förnyas för att på detta sätt bli mer effektiv och 

modern. Eftersom handelshamnverksamheten förflyttas frigörs stora markytor i centrala 
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Varberg. Dessa markytor kommer att användas för att bygga Varbergs nya bostadsområde 

Västerport (Varberg Kommun, 2017). 

 

Figur 2 Flygfoto över befintligt hamnområde i centrala Varberg (Johan Svensgård, 2017). 

Projekt Västerport är Varbergs nya bostadsområde som kommer byggas på den plats där 

stationsbangården och Farehamnen ligger idag. Bostadsområdet kommer i ett första skede 

innefatta byggnation av cirka 2 000 nya bostäder. Målet med projektet är att skapa en 

stadsdel som knyter samman staden med havet och att det nya området skall vara en plats 

för välmående, möten mellan kulturer och en oas för samtliga Varbergsbor. Under år 2016 

tog sig tre arkitekt-team på sig ansvaret att presentera förslag på hur det nya området skulle 

utformas och byggas. Team Spacescape, Team Mandaworks/Adept och Team EG 

Architects presenterade under våren 2017 sina förslag för allmänheten i Varberg för att få 

respons på vad som är bra respektive mindre bra med förslagen. År 2017 kommer projekten 

att revideras och utvecklas för att år 2018 kunna ta fram en slutgiltig detaljplan över 

Varbergs nya stadsdel. Preliminär byggstart är år 2020 (Varberg kommun, 2017). 

 

Figur 3 Översiktsbild på det planerade området Västerport (Johan Svensgård, 2017). 
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I det nya bostadsområdet Västerport pågår i dagsläget forskning om möjligheten att 

Västerports bostäder ska värmas med hjälp av fjärde generationens fjärrvärme. Sven 

Werner professor i energiteknik och Helge Averfalk doktorand i energiteknik bedriver 

forskning på fjärde generationens fjärrvärmes möjligheter i Sverige. Forskningen bedrivs vid 

Högskolan i Halmstad.  

 Företagspresentation 1.2

Energi och IT-koncernen Varberg Energi AB förser Varberg kommun med el, fjärrvärme, 

naturgas, bredband och internet. Företaget ägs av Varbergs kommun och omsätter årligen 

cirka 450 miljoner kronor. Varberg Energi startades 1987 och har sedan starten utvecklats 

från att fokusera på kabel-tv nät och naturgasnät till att i dagsläget inkludera fjärrvärme, 

vindkraft, solenergi och andra energitjänster. Företagets vision är att vara en bidragande 

faktor till hållbar samhällsutveckling inom energi och bredbandstjänster. 

Under 1990-talet startade Varberg Energi AB med fjärrvärme och ansvarar idag för Varberg 

kommuns fjärrvärmenät. Företagets värmeverk ligger i centrala Varberg och består av två 

fastbränslepannor på vardera 10 MW som tillsammans med spillvärme från 

pappersmassabruket Södra Cell i Värö står för baslasten under vintern. Verket har även en 

bioolja- och en gaspanna på vardera 10 MW för att täcka behovet under topplast-dagar eller 

då spillvärmen från Södra Cell inte räcker till. I anläggningen finns även en ackumulatortank 

med en varmvattenvolym på 3 000 kubikmeter för värmelagring med energiinnehåll på 120 

MWh. Värmeverkets två fastbränslepannor matas med flis.  

Genom att Varberg Energi AB har ett samarbete med massabruket Södra Cell och utnyttjar 

den spillvärmen som uppkommer motsvarar denna restvärme under vintertid cirka 110 000 

MWh och 35 000 MWh under sommartid som tidigare kylts av mot havet. Med hjälp av en 

värmeväxlare placerad på Södra Cell värms vatten upp till 90 grader och skickas sedan i 

isolerade rör in till centrala Varberg. 

Fjärrvärmesystemets kapacitet uppgår till 40 MW, och den totala energianvändningen per år 

ligger på ungefär 190 000 MWh varav 145 000 MWh är spillvärme från Södra Cell Värö och 

43 000 MWh är från flisförbränning på anläggningen och resterande är naturgas och bioolja. 

 Problemdefinition 1.3

Ett stort problem för fjärrvärme är de höga energiförlusterna som fås utav transporten av 

energi i fjärrvärmenätet. Formeln för förlusteffekt är:             (Sida 79, faktaruta 

5.1, Frederiksen & Werner, 2014) 

Där P är effekten (W), k är värmegenomgångskoefficienten (W/m2, Δt),   en konstant, d är 

ytterdiametern, T är vätskans temperatur och Ta är temperaturen på kringliggande mark runt 

röret. 

Med mål att minska transmissionsförlusterna från fjärrvärmenätet är det dessa faktorer som 

måste bearbetas. Och i detta fall undersöks uppvärmningsmöjligheter till ett värmesystem 

med lägre temperaturer. På grund av att en lägre temperaturer minskar förlusten drastiskt.  

 Frågeställning 1.4

Medför lågtempererad uppvärmning problem för kunden? 

Vilken systemlösning är bäst lämpad för fjärrvärme ur ett ekonomiskt, energieffektivt och 

komfortperspektiv?  
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 Syfte 1.5

Detta examensarbete syftar sig till att göra en grundläggande undersökning över möjliga 

värmesystem som lämpar sig till fjärde generationens fjärrvärmenät till en planerad 

nybyggnation av flerbostadshus i Varberg kommun. I studien ingår att ta reda på vilket 

uppvärmningssystem som är mest lämpligt för att tillgodose bostädernas värmebehov. 

Studien kommer behandla flertal olika uppvärmningssystem för att sedan göra en jämförelse 

vilken systemlösning som lämpar sig bäst ur ett ekonomiskt, energieffektivt och 

komfortperspektiv.  

 Mål 1.6

Målet med detta examensarbete är att hitta en systemlösning som kan användas i projekt 

Västerport. 

 Metod 1.7

För att utföra detta examensarbete samt att uppfylla studiens syfte kommer en 

grundläggande litteraturstudie genomföras. Litteraturstudie behandlar relevanta källor inom 

systemlösningar för lågtempererade värmesystem. Tidigare referensobjekt undersöks för att 

få en förståelse och ett underlag för vilken systemlösning som lämpas bäst. 

Ytterligare en viktig del i arbetet har varit att ta kontakt med tekniskt kunniga inom branschen 

som bidrar med input, tips och idéer. 

 Avgränsningar 1.8

I denna utredning av uppvärmningssystem med lågtempererad fjärrvärme i en planerad 

nybyggnation av flerbostadshus kommer endast sekundärsidan av fjärrvärmesystemet 

undersökas, alltså kundernas olika möjligheter för en effektiv uppvärmning. Eventuella 

merkostnader och tekniklösningar för fjärde generationens fjärrvärmes primärsida ingår inte i 

denna utredning. 
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2 Teoretisk referensram 

 Historia 2.1

2.1.1 Första generationens fjärrvärmenät 

Första generationens fjärrvärme som byggdes kom först i USA på sent 1800-tal och höll sig i 

ungefär 50 år. På grund av de höga förlusterna och säkerhetsriskerna avvecklas och byts 

ångsystemen ut mot hetvattensystem allt eftersom att de gamla ledningarna behöver 

restaureras. Trots högre energiförluster finns det vissa fördelar med högtempererad 

fjärrvärme. Då ångan som används är upphettad till runt 300oC är den effektivare att 

använda sig av vid kylning med absorptionskyla än hetvatten, på grund av att detta krävs en 

högtempererad värmetillförsel vars temperatur hålls konstant. I Sverige där det inte är 

särskilt varma somrar och inte har något direkt kylbehov räcker det däremot bra med att till 

exempel använda sig av havets svalare temperatur eller bergkyla. 

Sättet ångan transporteras är i kulvertar, vilket är en underjordisk tunnel, där det är en 

framledning med ånga och en returledning där ångan som kondenserat förs tillbaka 

(Frederiksen & Werner, 2014). 

2.1.2 Andra generationens fjärrvärmenät 

Andra generationen har flera varianter, men som med första generationen används även här 

kulvertar. Istället för att använda ånga som energibärare har fjärrvärmebranschen nu gått 

över till trycksatt vatten med temperaturer högre än 100oC. Rören som används vid transport 

är stålrör med isolering som exempelvis mineralull eller isolerskum.  Fördelar med högre 

temperatur på framledningen är bland annat att det kräver mindre storlek på värmeväxlare 

och att uppvärmningen kan användas hos fler. Exempelvis behöver flera industrier högre 

temperaturer. Nackdelarna här precis som i första generationen är dock att de högre 

temperaturerna leder till högre förluster och det blir svårare att ta tillvara på spillvärme från 

olika industriproccesser då spillvärme inte alltid har nog höga temperaturer (Frederiksen & 

Werner, 2014). 

2.1.3 Tredje generationens fjärrvärmenät 

I slutet av den andra generationens fjärrvärmenät gjordes installationer med friliggande 

nedgrävda ledningar utan kulvertar, då användes stål-i-stålrör, isolerade mellan de två rören. 

Detta blev en bra konstruktion men samtidigt väldigt dyr. Stål-i-stålrör används än idag vid 

hårdare miljöer såsom när en ledning korsar en flod. Övergången till tredje generationen 

började under 70-talet med användningen av plastmantlade rörledningar. Tredje 

generationen är vanligast och är precis som andra generationen två rör, en framledning och 

en returledning. Framledningen har en lägre temperatur än vad som används i andra 

generationen och brukar ligga under 100oC. Rören är inte längre isolerade med mineralull 

utan nu används i princip bara stålrör med ett lager isolerskum och en plastmantel. Till 

skillnad från generation två är det nu ingen luft alls mellan plastmanteln och röret utan hela 

utrymmet är fyllt med isolerskum (Frederiksen & Werner, 2014). 

2.1.4 Fjärde generationens fjärrvärmenät 

Fjärde generationens fjärrvärme bygger på en ytterligare minskning av 

transmissionsförlusterna i fjärrvärmenätet med hjälp av lägre temperaturer. Målet med att 
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utveckla en ny generation är för att öka konkurrenskraften för fjärrvärmen då dagens äldre 

nät har stora förluster och har svårt att konkurrera mot värmepumpar som blir allt mer 

effektiva. En stor anledning till varför lägre temperaturer är möjligt just nu är att då 

byggnaderna som byggs enligt dagens BBR (Boverkets Byggregler) är betydligt bättre 

isolerade. Detta medför att byggnaden inte har lika stort värmebehov vilket leder till att det 

går utmärkt att värma upp byggnaderna med lågtempererade uppvärmningsmetoder. Utöver 

de minskade förlusterna innebär även lägre temperaturer att fler industrier som arbetar mot 

lägre temperaturer också kan sälja värmeöverskottet från produktionen. Vad fjärde 

generationens fjärrvärmenät kommer att innefatta är inte säkert än (Frederiksen & Werner, 

2014). 

 

Figur 4. Beskrivande bild över fjärde generations fjärrvärme. Illustration: Åke Josephson 

 

2.1.4.1 Forskning Högskolan i Halmstad 

Ett forskningsförslag som just nu drivs på Högskolan i Halmstad av professor Sven Werner 

och doktorand Helge Averfalk är en ny lösning som förbättrar fjärde generationens 

fjärrvärme. Forskningen behandlar ett extra rör i fjärrvärmesystemet som är tänkt som ett 

returledningsrör med fjärrvärme som inte har kylts av hos slutanvändaren. Detta innebär då 

att varmvatten som kommer i framledningen som inte utnyttjas skickas i ett extra rör som 

kan ses som en returledning med outnyttjad fjärrvärme. Detta gör att returtemperaturen 

kommer minska och vattnet som skickas tillbaka till anläggningen i den nya varma 

returledningen endast kommer behöva värmas upp ett par grader som förlorats under 

transport. Det nya systemet kan komma att testas i det tänkta flerbostadsområde Västerport 

i Varberg 

Tilloppstemperaturen till Västerport med fjärde generationens fjärrvärme beräknas vara 55 

grader, efter slutanvändning uppskattas returtemperaturen vara 25 grader vilket motsvarar 

ett delta T på 30 grader. 

 Radiatorer 2.2

2.2.1 Introduktion 

En radiator eller allmänt känt som element används till uppvärmning, trots dess namn som 

antyder på strålning är den största delen konvektion i nästan alla radiatorer. 

Radiatoruppvärmning är den vanligaste uppvärmningsmetoden i vattenburna system och går 

ut på att varmt vatten pumpas genom en värmeväxlare som kan vara kopplad till exempelvis 
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en fjärrvärmecentral eller en värmepanna. Det uppvärmda vattnet går sedan ut i 

radiatorkretsen och värmer upp radiatorerna. En variant på radiator är en konvektor där en 

större del av värmen som avges är via konvektion. De är uppbyggda med större fokus på att 

ha en stor kontaktyta mot luften vilket ger en form liknande en kylfläns. Utöver vatten finns 

det även radiatorer där uppvärmningen sker med direktverkande el. Direktverkande 

elradiatorer som uppvärmning installeras inte i nybyggnationer på grund av de höga krav 

BBR ställer på hus med eluppvärmning. Anledningen till att elradiatorer räknas som 

ineffektiva är användningen av en energi med hög exergi, el, för att få fram värme som har 

låg exergi(Soleimani-Mohseni, M., Bäckström, l. Och Eklund, R. 2014). Framtagningen av 

elen kan haft energiförluster höga som runt 70 % och på grund av detta är BBR’s 

användningsgräns lägre för eluppvärmning. Även när all el som radiatorn använder blir 

värme är det ändå inte nog för att uppnå gränsen i BBR. Många radiatorer är däremot 100 % 

återvinningsbara och har lång termisk livslängd och är därför mycket bra ur miljösynpunkt 

(Cleverheating Purmo). 

 

2.2.2 Systemfunktion 

Det finns flera metoder för att värma en bostad med hjälp av radiatorer. De vanligaste 

radiatorsystemen är ett- och tvårörsystemet. Ettrörssystem är när radiatorsystemet i 

byggnaden är seriekopplade och att all vätska går genom första radiatorn till sista radiatorn i 

systemet, vilket leder till att de första radiatorerna har högre temperaturer än de i slutet av 

systemet, detta ger lägre investeringskostnader för rördragningen och kräver en mindre 

pump då det krävs mindre rör och blir mindre böjar. En nackdel med ettrörssystem är 

överdimensioneringen av de yttre radiatorerna vilket undviks vid tvårörssystem.  

Tvårörssystem är istället parallellkopplade och varje radiator har en egen vattenledning från 

pannan eller från en huvudledning vilket leder till att det blir en jämnare 

framledningstemperatur över de olika radiatorerna. Utöver en jämnare fördelning blir det 

även enklare att välja olika temperaturer i olika rum. Vanligast i Sverige idag är 

tvårörssystem. (Warfvinge & Dahlblom 2010). Radiatorer placeras vanligtvis under eller i 

närheten av ett fönster för att på detta sätt motverka kallras som kan uppstå vid fönster. Det 

finns radiatorsystem som är anpassade efter i princip alla uppvärmningsmetoder som 

utnyttjar vattenburen uppvärmning. De vanligaste är någon form av panna eller fjärrvärme 

men även berg- och jordvärme är vanligt (Warfvinge & Dahlblom 2010). Skillnaden på ett 

system där det kommer 90oC från en pelletspanna och 70oC från ett fjärrvärmenät är 

anpassningen av storleken på radiatorerna. Är det lägre temperaturer krävs större radiatorer 

med mer yta och är det högre temperaturer räcker det med mindre moduler. Finns ett 

uppvärmningsbehov i ett rum anpassas storleken på radiatorn utefter vilken temperatur 

vattnet kommer ha i framledningstemperaturen för att klara av rummets effektbehov. Typiska 

temperaturer som används vid dimensionering av radiatorer skiljer sig kraftigt. I äldre system 

från 70-talet var det vanligt att dimensionera efter 80oC i framledning och 60oC i 

returledningen, men finns även system med 90/70. I modernare system går det ner till 55oC i 

framledning och temperaturer närmare 40oC i returledningen men de vanligaste 

temperaturerna man siktar på i dagsläget är att det ska klara av runt 75oC i framledningen 

och 35oC i returledningen (Lönn, 2012), (Alvarez, 2006).  

Anledningen till att det är vatten som används i radiatorsystem är främst att det är 

lättåtkomligt, brandsäkert och inte medför några hälsorisker. Några problem som detta 

medför är att materialen i rören och radiatorerna kan rosta, få avlagringar och liknande. 
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Detta motverkas med att det är ett slutet system där vattnet inte byts ut vilket minskar 

oxidering och avlagringar. Det kan även uppstå luftfickor i ett radiatorsystem vilket försämrar 

cirkulationen och kan leda till buller från radiatorerna. Detta kan uppstå vid läckor i systemet 

och är även vanligt i ett nybyggt system när det nya vattnet har släppt den bundna luften. 

För att bli av med luftfickor i systemet öppnas en avluftningsventil i den översta radiatorn i 

systemet och låter luften och vattnet rinna ut tills det blir en stadig stråle. (Warfvinge & 

Dahlblom 2010) 

 Golvvärme 2.3

2.3.1 Introduktion 

Golvvärme är en uppvärmningsmetod som innebär att el eller vattenburet system 

direktvärmer golvet. Det är vanligt i många bostäder att använda sig av golvvärme i badrum 

för att ha ett varmt golv som torkar snabbare och ger en god komfort. Det blir även vanligare 

med golvvärme som huvudsaklig uppvärmning då det fungerar bra i kombination med 

värmepumpar som blivit en populär uppvärmningsmetod. Detta är på grund av att 

värmepumpar är effektivare när de arbetar mot lägre temperaturer vilket passar bra för 

golvvärme. Till exempel ökar “Nibe F1345”, vilket är en fastighetsvärmepump som används 

till bland annat bergvärme, som ni kan se i tabell 1 ökar COP-värdet med cirka 25 % vid en 

sänkning av utetemperaturen med 10°C 

Tabell 1 visar COP vid olika systemtemperaturer för Nibe Fighter 1125. Källa: Produktblad Nibe F1345 

Typ av pump kW 24 30 40 60 

COP vid 10/35°C 5,67 5,53 5,27 5,19 

COP vid 10/45°C 4,62 4,43 4,3 4,22 

Om värmepumpen arbetar mot ett bergvärmesystem kan man utöver den ökade 

produktiviteten på grund av en lägre framledningstemperatur i golvvärmen även använda sig 

av bergkyla sommartid. 

2.3.2 Systemfunktion 

En eller flera golvvärmeslingor läggs under golvet beroende på storleken på rummet för att 

på detta sätt skapa en behaglig yta att gå på som samtidigt ger en jämn temperatur i 

rummet. Desto fler slingor det installeras per rum desto jämnare temperatur kommer det att 

bli över golvet (Warfvinge & Dahlblom 2010). Likaså kan formationen som slingan ligger i 

spela stor roll på hur golvtemperaturen upplevs på olika ställen i ett rum. Ofta läggs 

golvvärmeslingor i golv som kan upplevas kalla som exempelvis betong, sten och kakelgolv, 

då golven som känns kalla ofta gör detta på grund av bra ledningsförmåga blir det även 

effektivt att ha just golvvärme i dessa rum (Ekbom 2006). Det går även bra att enbart ha 

golvvärme i en bostad. Den stora skillnaden mellan ett radiatorsystem är att det blir olika 

temperaturnivåer, golvets temperatur ska helst inte vara högre än 26oC (Warfvinge & 

Dahlblom 2010).  
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Golvvärmesystem är effektiva för att föra bort fukt från golv på ett snabbt sätt. Regleringen 

av temperaturen i ett rum med golvvärme görs med strategiskt utplacerade termostater i de 

olika rummen som mäter temperaturen och reglerar flödet till golvvärmen.  

Önskad temperatur väljs på termostaterna eller sker automatiskt med självreglering då 

golvvärmen slutar avge värme om rumstemperaturen är lika varm som golvvärmen. (Uponor, 

2017) 

 

Figur 4 Varianter av golvvärmeslingor, Sinusformad vänster och Snäckformad höger. Illustration: Martin 
Larsson 

Bilden till vänster kallas sinusformad slinga och är enklare och billigare att installera. 

Som bilden illustrerar blir det temperaturskillnader på golvet i rummet, detta beror på att 

golvet som är i början av slingan har en temperatur på cirka 27oC och slingan i slutet av 

kretsen kylts av mot rummet och har därför en lägre temperatur. 

Är det kallare vid ytterväggen eller fönstret kan det vara positivt att ha en varmare 

temperatur på utkanten av rummet för att motverka kallras från fönster. 

Snäckformationen ger istället en jämnare temperatur över hela rummet då slingans kallaste 

del ligger närmare den varmaste blir det en jämn medeltemperatur. 

Isoleringstjockleken i grunden har en stor påverkan för effektiviteten i ett golvvärmesystem. 

Där ett dåligt isolerat golv leder till stora energiförluster. Därför rekommenderar boverket en 

isoleringstjocklek på minst 300mm (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Det finns lätta och tunga golvvärmesystem, där det tunga betyder att det är ett trögare 

system. Vilket innebär att det tar längre tid för systemet att anpassa sig efter termostaten då 

det är installerat i till exempel ett betonggolv som har en ackumulerande effekt på grund av 

dess värmekapacitet. Lätta golv har en låg värmekapacitet som ändrar temperatur snabbt 

beroende på vilken temperatur golvvärmen har, samtidigt har det en sämre ackumulerande 

effekt och tappar värmen snabbt. Därför kan det vara behagligare med tröga golv som håller 

en jämnare temperatur. Vissa funktioner som nattsänkning fungerar däremot inte effektivt i 

tröga system då betongen inte hinner svalna över natten och den sparade energin på natten 

går åt att värma upp betongen dagen efter (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Används golvmaterial med en för låg värmegenomgångskoefficient minskar möjligheten att 

ta ut värmen från golvvärmen drastiskt. Vilket leder till en ineffektiv uppvärmning och därför 

rekommenderas det att trägolv ska ha en tjocklek på max 25mm (Golvbranschen, 2016). 
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 Radiatorer kombinerat med golvvärme  2.4

2.4.1 Introduktion 

Det finns flera sätt att uppfylla bostadens uppvärmningsbehov. Genom att kombinera olika 

typer av uppvärmningssystem kan komforten av bostaden öka. En kombination av radiatorer 

och golvvärme gör att byggnaden får det bästa delarna av båda systemen. Systemet går att 

använda tillsammans med ett lågtemperatursystem, det är även möjligt att justera hur stor 

andel av värmeavgivningen som skall ske genom de olika systemen. Eftersom systemet 

bygger på en kombination försummas flera av de nackdelar som vartdera system har för sig. 

Exempelvis är ett vanligt problem med golvvärme är att kallras uppstår vid fönster, detta 

förhindras i detta fall då kombination av värmesystem används. Systemet fungerar för både 

uppvärmning under vinterhalvåret och kan användas för komfortkyla, med kyla i 

golvsystemet under sommaren (Purmo, 2016). 

2.4.2 Systemfunktion 

För att detta system med en kombination av radiatorer och golvvärme skall fungera används 

en shuntgrupp som fördelar och styr värmesystemet. Shuntgruppen styrs automatiskt med 

hjälp av olika temperaturgivare strategiskt placerad i bostaden för att skapa en trivsam 

inomhusmiljö. Detta görs för att utnyttja den sänkta temperaturen efter radiatorn ytterligare i 

ett golvvärmesystem där temperaturerna ska vara lägre och samtidigt få ett större NTU i 

systemet (Purmo, 2016). 

 Radiatorer med forcerad konvektion 2.5

2.5.1 Introduktion 

Med hjälp av fläktar på radiatorer kan påtvingad konvektion öka effektiviteten för 

radiatorerna. Metoden att öka radiatorns värmeavgivning med hjälp av fläktar testades redan 

år 1977 av tyska forskaren Brumm med goda resultat. Trots detta är det inte förrän långt 

senare som det börjar användas. Svensk fjärrvärme nämner i en utredning om radiatorer 

med radiatorfläktar i ett lågtemperaturssystem att värmeavgivningen kan öka med upp till 60 

procent.  (Svensk Fjärrvärme, 2011) Eftersom fjärrvärme går mot allt lägre 

systemtemperaturer krävs det att radiatorer förbättras och klarar av lågtemperaturssystemet. 

Ett sätt att radiatorer ska klara av detta är att arbete med fläktar för att på detta sätt skapa en 

så kallad forcerad konvektion. Fläktarna cirkulerar luften i rummet och ger en mer jämn 

temperatur. Eftersom komfortkrav i bostäder blir en allt mer avgörande del när 

uppvärmningssystem planeras är radiatorer med fläktar ett system som har mycket hög 

användarkomfort. Radiatorsystemet är anpassat för att både användas till uppvärmning 

under vinterhalvåret och även för att täcka det kylbehov som ofta uppstår under sommartid. 

Radiatorfläktar har testats om de kan öka kylavgivningen likt fläktarna kan öka 

värmeavgivningen. På fjärrvärmelaboratoriet vid Lund Tekniska Högskola har en 

undersökning gjorts där syftet var att se hur två olika typer av radiatorers möjligheter att 

avge kyla. Testet utfördes på en panelradiator och på en panelradiator med konvektorplåt, 

radiatorerna testades både med och utan radiatorfläktar för att få fram om fläktarna hjälper 

till att öka kylavgivningen i rummet. Resultatet var att fläktsystemet även ökar kylavgivningen 

för radiatorerna. Radiatorsystem med fläktar är mest lämpligt vid nybyggnationer eller vid 

större renovering av uppvärmningssystemet då det krävs omjustering av utrustning för att 
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systemet skall fungera optimalt. Studier har dock visat att fläkten kan appliceras på befintliga 

radiatorer och på detta sätt öka värmeavgivningen (Svensk Fjärrvärme, 2011). 

2.5.2 Systemfunktion 

Radiatorfläktar finns i många olika modeller och utföranden. Fläktsystemet placeras oftast 

under radiatorn som på detta sätt transporterar kall luft från golvytan upp i radiatorn där den 

sedan värms och skickas ut i toppen. Flödet i fläktarna gör att rummet får en behaglig 

omblandning och varmluft som befinner sig uppe i taket slungas åter ner och ger en 

snabbare uppvärmning. Fläktsystemet arbetar i princip underhållsfritt och medför inget 

buller. Bild i figur 6 till vänster beskriver ett rum med traditionellt radiatorsystem. Som 

illustrationen visar strömmar uppvärmd luft upp och stannar till stor del i takhöjd i rummet. 

Golvet kan därför upplevas som kallt och rummet har något ojämn rumstemperatur. Bilden i 

figur 6 till höger illustrerar ett radiatorsystem med fläktar. Fläktsystemet transporterar runt 

luften i rummet och skapar ett flöde vilket gör att rummet får en jämnare temperatur och 

golvet upplevs varmare. 

 Takvärme 2.6

2.6.1 Introduktion 

Takvärme har många varianter och utformningar, och innebär att byggnaden värms från 
taket. Ofta stora ytor som värmer vilket leder till låga systemtemperaturer. En viktig detalj i 
uppvärmningen är att värme stiger, vilket leder till att om det inte är något ventilationssystem 
som för ner luften sker den största mängden värmeöverföring via strålning. Det finns 
vattenburen takvärme vilket har ett liknande system som golvvärme med värmeslingor fast 
det ligger precis under taket och ofta med isolering mot ovansidan för att så mycket energi 
ska komma till rummet som möjligt. Om man låter bli att isolera ovansidan och placerar det i 
taket med vissa modifikationer får man det kombinerade golv- och takvärmesystemet som 
undersökts som Thermotech kallar Multilevel. Det finns även takvärmare som är uppbyggda 
som radiatorer och ligger under taket vilka kallas Värmestrips. Typiska värden enligt Lindab 
är att 60 % av värmen avges som strålning och 40 % som konvektion (Lindab, 2014). Andra 
fördelar med takvärme är att det fungerar bra i många större lokaler då temperaturen bara 
behöver vara ett par grader varmare för att ge samma effekt om det är två meter i taket som 
fem meter. Det är även ett väldiskuterat problem om det blir kallt under möbler vilket inte ska 
vara ett problem då värmestrålarna studsar på väggar och golv och alltså blir nog fördelade 
för att det inte ska vara något problem med ojämn temperatur och kalla områden enligt 
(Lindab, 2014). Adamson och Löfstedt (1971) menar i sin forskning att det visst blir en 
temperaturskillnad men att den inte blir ett för stort problem och att takvärme ändå fungerar 
bra i bostäder. 

Figur 6. Jämförelse av luftströmmar med (höger) och utan fläkt (vänster). Illustration: Martin Larsson. 
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2.6.2 Systemfunktion 

Beroende på vilken variant man tittar på är det olika förhållanden som gäller. Värmestrips 
som är ett vanligt alternativ använder sig av högre temperaturer och klarar inte av att ge lika 
låga returtemperaturer som varianten som är ingjuten i bjälklaget. Bjälklagsvarianten och 
frengertaket kan med hjälp av sin stora yta hålla en temperatur cirka 10°C varmare än 

rummets temperatur vilket leder till en framtemperatur på drygt 30°C jämfört med golvvärme 

som klarar av en lägre temperatur (Warfvinge & Dahlblom 2010).   

Temperaturen takvärme använder sig av är högre än temperaturerna golvvärme använder 
sig utav på grund av en minskad effekt av konvektionen som golvvärme får då varm luft 
stiger och ger golvvärmen en större temperaturdifferans att arbeta mot. I boken Projektering 
av VVS-Installationer används de två allmänna formlerna Pgolv= 10 x Agolv x(Tgolv-Trum) 
och Ptak=6 x Atak x (Ttak-Trum). Vilket leder till att om effekterna ska vara densamma på 
båda och golvarean är densamma som takarean kan man sätta ihop formlerna till 
10/6(Tgolv-Trum)=(Ttak-Trum). Vilket betyder att takets Temperaturdifferens måste vara 
10/6 gånger så stor som differansen golvvärmen måste ha. Och om då en temperatur på 
26°C användes vid golvvärmen används en temperatur på cirka 43°C för takvärmen 

(Warfvinge & Dahlblom 2010). 

 Kombination av golv- och takvärme 2.7

2.7.1 Introduktion 

Att kombinera olika typer av uppvärmningssätt har länge varit en vanlig metod för att skapa 
bästa möjliga komfort. Kombinationen av tak och golvvärme bygger på att man håller hela 
klimatskalet på en lagom temperatur samtidigt som man återvinner värme från ventilationen 
med ett FTX-system för att hålla en jämn temperatur med en framledningstemperatur runt 
26-30°C. Det är även väldigt viktigt att man informerar de boende om att det inte går att ta 

hål hur som helst i taket. Utan att det finns max-gränser på hur djupt man kan borra utan risk 
för att göra hål på värmesystemet.  

Företaget Thermotech Scandinavia AB är ett av flera företag som prövat denna 
systemlösning med mycket bra resultat. Thermotech kallar deras uppvärmningssätt för 
Multilevel och reklamför sig med detta som framtidens uppvärmningsmetod för 
flerbostadshus. Systemet är energieffektivt och energianvändningen ligger i nivå med 
passivhus vid användningen av bergvärme med installerade solfångare. Thermotech har 
flera referensobjekt där deras metod MultiLevel har använts. Erik Persson produktansvarig 
på Thermotech Scandinavia AB nämner i mailkonversation att företaget under våren 2017 
kommer genomföra en utredning och detaljstudie över prisskillnader mellan olika 
systemlösningar. Persson skriver att det i dagsläget inte finns någon generell jämförelse 
mellan kombination av radiatorer och golvvärme med andra systemlösningar. Det finns 
många faktorer som ska tas i beaktande när prisjämförelsen ska göras, byggnadsteknik, 
rörinstallationer och materialkostnad är bara ett fåtal av dessa. Persson nämner även att tid 
och underhåll är faktorer som har stor betydelse, Thermotech systemlösning MultiLevel har 
en klar fördel i byggnadsfasen då detta system gjuts in i bjälklaget och kan på detta sätt 
användas för att torka betongen snabbare och på ett mycket välfördelat sätt. Detta förkortar 
byggnadstiden och sparar på detta sätt in tid. Eftersom tid och underhåll är svårt att sätta ett 
generellt värde på gör det jämförelsen än mer komplex. För att få fullständigt svar och 
detaljer över prisbild mellan Thermotech systemlösning MultiLevel och andra 
systemlösningar nämner Persson att denna information färdigställs av ett ingenjörsteam 
först till juni månad 2017. 

Ett annat företag med erfarenhet inom kombinerad golv- och takvärme är Uponor. De kallar 
sitt system för TABS vilket står för “Termiskt Aktivt Byggnadssystem”. Installationen går till 
genom att de gör färdiga plattbärlag med fästa rör som sedan fylls på med betong på 
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bygget. Sedan kan även detta system påskynda torktiden och på detta sätt minska 
byggtiden. 

2.7.2 MultiLevel i Kvarter pärllöken, Örebro 

Kvarter Pärllöken är ett av flera projekt där Thermotech Scandinavia AB varit delaktiga och 
installerat sitt system MultiLevel. Kvarteret består av två flerbostadshus med totalt 24 
lägenheter se Bilaga C för planritning och bilaga B för mer genomgående beskrivning av 
byggnaden. Bostadshusen är placerade i centrala Örebro och blev inflyttningsklara år 2011. 
Flerbostadshusen är två moderna hus med flera klimat- och energieffektiva lösningar. 
Örebro Bostäder AB är fastighetsägare och menar att Kvarter Pärllöken är företagets mest 
klimatsmarta byggnader någonsin. Flerbostadshusen är byggda med Thermotechs 
MultiLevel-system vilket innebär att bostadens uppvärmning sker mer hjälp av ingjutna 
vattenburna slingor. Värmeslingorna är placerade i betongfundamentet mellan 
våningsplanen vilket möjliggör att lägenheterna förses med både golv och takvärme. Huset 
byggs med hjälp av lättbetong vilket gynnar uppvärmningen eftersom huset får en mycket 
bra värmetröghet vilket ger en jämn och skön temperatur i bostäderna. Bostäderna är 
försedda med ventilationssystem med värmeåtervinning för att ta till vara på den spillvärmen 
som annars skulle kylts av mot utomhustemperaturen. Tillsammans med flera andra mindre 
energieffektiviseringsåtgärder förbrukar byggnaderna mycket lite energi. Uppskattningsvis 
förbrukar byggnaderna 70 - 80 procent lägre energi jämfört med ett vanligt nybyggt 
flerbostadshus. Detta på grund av att det blir ett väldigt högt COP-värde för en 
bergvärmepump som arbetar mot lägre temperaturer precis som för golvvärmeexemplet 
tidigare. Vilket alltså inte kommer ge samma energivinst i ett fjärrvärmenät (Nibe, 2017).  

2.7.3 TABS i simuleringsobjekt, Stockholm 

Simuleringsobjektet är ett flerbostadshus med sex lägenheter på tre våningar, lägenheterna 
är 113 kvm och det är två lägenheter per våning. U-värdena är typiska för en nybyggd 
fastighet och fastigheten är även utrustad med ett VVX-system för återvinning av ventilation.  

Alla U-värden och mer information finns i Bilaga B. Temperaturvariationen blev aldrig högre 
än 1°C och drifttemperaturen sjönk aldrig under 20,5°C i någon utav lägenheterna. 

Drifttemperaturerna är som det går att se i Figur 7 extremt låga även i Uponors lösning och 
går nästan aldrig över 26°C. Detta är en stor fördel för att få lägre returtemperaturer. 

 

Figur 5 Drifttemperaturer i de olika lägenheterna från simuleringen med TABS. Källa: Uponor 
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2.7.4 Systemfunktion 

Principen är densamma som för golvvärme, men värmeslingorna är installerade i bjälklaget 

mellan lägenheterna. Där de ligger närmare taket än golvet och avger ungefär en tredjedel 

av värmen genom golvet och två tredjedelar av värmen från taket till våningen under.  

 

Figur 6 Värmefördelning från Multilevel. Illustration: Johan Svensgård 

Värmeproduktionen i huset kommer till stor del från en bergvärmepump men även en stor 
andel av varmvattenuppvärmningen kommer från byggnadens solfångare. Teoretiska värden 
över den årliga energianvändningen uppgår till extremt låga 23 kWh/m2. Ansvariga på 
Örebro Bostäder AB berättar att det faktiska värdet ligger något högre på grund av en 
felinstallation som nu skall vara åtgärdad. Faktiska energianvändningen i bostaden uppgår 
till låga 27 kWh/m2 år. Den låga energianvändningen kan jämföras med kravet BBR ställer 
på ett hus i klimatzon 3 som Örebro befinner sig i som ligger på 55 kWh/m2 år för 
eluppvärmda hus. Detta kommer inte uppnås med fjärrvärme då ingen energivinst görs med 
ökad effektivitet på värmepumpar. Däremot hade det gått att använda returtemperaturen i ett 
fjärrvärmenät och använda sig av den då den ligger runt 47°C i medel enligt (Frederiksen & 

Werner, 2014). 
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3 Resultat 

 Radiatorer 3.1

Radiatorer är i nuläget ett vanligt uppvärmningssystem för bostäder, en väl beprövad teknik 

som ständigt utvecklas och medför mer effektiva radiatorer. Att använda radiatorer som 

systemlösning för uppvärmning i det planerade området Västerport är inte att 

rekommendera. Trots att radiatorer har utvecklats och förbättrats för att kunna appliceras 

effektivare tillsammans med lågtempererat tilloppsvatten. Är de sällan anpassade för att 

värma en bostad med en temperatur på omkring 50°C.  

Fördelar med vattenburna radiatorer: 

- Motverkar kallras som kan uppstå vid fönster. 

- Lättreglerad och snabb reaktionsförmåga. 

- Lång livslängd. 

- Individuell reglering. 

Nackdelar med vattenburna radiatorer: 

- Radiatorerna tar upp onödig plats. 

- Försvårar möblering. 

- Kräver höga temperaturer. 

- Ger hög returtemperatur. 

 Golvvärme 3.2

Golvvärme är en systemlösning som ofta används i kombination med andra 

uppvärmningssystem. Många gånger placeras golvvärme i de rum där fukt ofta förekommer 

som exempelvis badrum, hall och tvättstuga. Självklart går vattenburet golvvärmesystem att 

applicera i hela bostaden. Att använda golvvärmesystem som systemlösning för 

uppvärmning i projekt Västerport anses vara fullt genomförbart. Golvvärme använder sig av 

låga framledningstemperaturer och är därför ett mycket bra system för områden med fjärde 

generationens fjärrvärme. Golvvärme avger värme över en stor yta vilket gör att rummet får 

mer jämn värmefördelning. 

Fördelar med vattenburet golvvärmesystem: 

- Stor värmeavgivande yta. 

- Lättreglerad. 

- Tar inte upp någon plats i bostaden, underlättar inredning. 

- Ger god komfort med låga systemtemperaturer. 

- Lång livslängd. 

- Låg returtemperatur till fjärrvärmenätet. 

Nackdelar med vattenburet golvvärmesystem: 

- Sämre på att motverka kallras. 

- Relativt långsam reaktionsförmåga. 

 Radiatorer kombinerat med golvvärme 3.3

Det är möjligt att göra en kombination av flera olika värmesystem. I detta fall är det en 

systemlösning där radiatorer kombineras tillsammans med golvvärme. Detta gör att 
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uppvärmningen sker jämnare och fördelas över stor yta. Problem som uppstår med endast 

golvvärme där kallras kan förekomma undviks i detta fall eftersom uppvärmningen sker i 

kombination med radiatorer som placeras under fönster. Systemlösningen medför ett 

reaktionssnabbt värmesystem med hög komfort. Systemet radiatorer kombinerat med 

golvvärme är ett möjligt uppvärmningssystem för Projekt Västerport då det uppfyller kraven 

som ställs, systemkompatibelt med lågtemperatur, hög komfort och kostnadseffektivt. 

Fördelar med kombinerad golv- och radiatorsystem: 

- Hög komfort 

- Snabb reaktionsförmåga 

- Hög avkylningsgrad 

- Låg returtemperatur till fjärrvärmenätet 

- Stor värmeavgivande yta 

Nackdelar med kombinerad golv- och radiatorsystem: 

- Radiatorer som tar upp onödig bostadsyta. 

- Högre investeringskostnad. 

 Radiatorer med forcerad konvektion 3.4

Systemlösningen radiatorer med forcerad konvektion är ett system som skulle fungera 

utmärkt i Projekt Västerport. Fläktsystemet gör att värmeavgivningen för radiatorerna ökar 

markant och möjliggör lågtempererad uppvärmning. Systemet har snabb reaktionsförmåga 

och gör att rummet får en jämn och behaglig temperatur. 

Fördelar med forcerad konvektion: 

- Mycket snabb reaktionsförmåga 

- Enkelt att reparera och underhålla 

- Individuell reglering 

- Ganska låg returtemperatur till fjärrvärmenätet 

Nackdelar med forcerad konvektion: 

- Rörliga delar som kan gå sönder 

- Det krävs att systemet är rätt injusterat för att ge optimalt utbyte. 

 Takvärme 3.5

Takvärme är en systemlösning som är mycket vanlig vid uppvärmning av större öppna ytor 

som exempelvis butiker och köpcentrum. Tekniken är möjlig att användas för att täcka 

uppvärmningsbehovet i projekt Västerport men då systemet är relativt svårstyrt och inte 

lever upp till de önskade komfortkrav som önskas i projekt västerport används inte denna 

systemlösning. 

Fördelar med takvärme: 

- Möjliggör för fri möblering av bostaden 

- Stor värmeavgivande yta 

Nackdelar med takvärme: 

- Svårt att reglera  

- Ojämn värmefördelning 
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- Risk vid håltagning vid infästning i tak. 

 Kombination av tak och golvvärme 3.6

Denna typ av systemlösning lämpar sig bra för nybyggnationer eftersom rörledning kan 

gjutas in i våningsplanen redan under uppbyggnaden. Ett företag som ligger i framkant av 

denna typ av uppvärmningssystem är Thermotech Scandinavia AB som har tagit fram ett 

system som de kallar för MultiLevel. MultiLevel är ett system som förser bostaden med både 

golv- och takvärme genom att installera ett vattenburet slingsystem i ett oisolerat 

betonglager mellan våningsplanen. Detta gör att exempelvis en bostad på andra våningen i 

ett flerbostadshus får ett uppvärmningssystem där bostadens golvvärme även fungerar som 

takvärme för den bostaden som ligger på första våningen, lägenheten som ligger över förser 

den berörda lägenheten med takvärme. Systemet fungerar utmärkt med 

lågtemperatursystem och kräver endast en framtemperatur på 26°C och är därför ett bra 

alternativ till Projekt Västerport och kan likaså ge en extremt låg returtemperatur. Systemet 

MultiLevel har testats i flera referensobjekt med mycket goda resultat. 

Fördelar med kombination av tak och golvvärme: 

- Jämn temperatur i samtliga lägenheter 

- Mindre underhåll 

- Kortare byggnadstid 

- Stor värmeavgivande yta 

- Hög brukarkomfort i kombination med kyla 

- Låg returtemperatur till fjärrvärmenätet 

Nackdelar med kombination av tak och golvvärme: 

- Svårreglerat system 

- Svårt att reparera om något går sönder.  

- Risk vid håltagning vid infästning i tak. 
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 Diskussion 3.7

Detta arbete har behandlat flera olika systemlösningar från olika tillverkare och leverantörer, 

samtliga lösningar har både för och nackdelar. Ett problem har varit att de flesta tillverkare 

fokuserar på just en specifik metod, vilket leder till att de glorifierar just denna typ av 

systemlösning. Detta har gjort det svårt för oss att få fram underlag till detta arbete. De flesta 

företag vi haft kontakt med säger att just deras lösning är den bästa, men samtliga företag 

saknar en tydlig jämförelse mellan andra typer av systemlösningar. Detta gör att 

informationen som går att hämta ut från tillverkarna är mycket vinklad. Samtliga 

systemlösningar i denna rapport är kompatibla tillsammans med fjärde generationens 

fjärrvärme och skulle kunna användas i Västerport. Avgörandet av vilket system som är mest 

lämpat att använda har gjorts med hjälp av de för- och nackdelar de olika systemen har med 

avseende på effektivitet och komfort. Vi tycker att den personliga komforten är av stor vikt 

vid en nybyggnation. Under sommaren har bostäder ofta ett kylbehov för att bevara 

komforten i bostaden, därför har system som kan kombineras med fjärrkyla prioriterats. 

Av samma anledning som i föregående stycke har det varit stora problem med att få fram 

prisjämförelser för olika systemlösningar. Att jämföra priser själv har inte varit möjligt på 

grund av att vi inte fått tag i någon opartisk prisjämförelse. Likaså är det svårt att jämföra 

kostnaden för de olika referensobjekt som företagen har då alla byggnader har olika 

förutsättningar beroende på läge, isolering, byggnadstyp och värmekälla. Arbetstiden har 

även stor påverkan och det är näst intill omöjligt att få ut arbetskostnaderna för just 

värmesystemet då byggbolagen inte kategoriserar timmarna på detta sätt. Thermotech 

arbetar i dagsläget med en prisjämförelse mellan olika typer av systemlösningar i ett 

referensobjekt, dock är denna rapport klar tidigast slutet av Maj 2017. Vi har försökt att ta del 

av denna rapport och har blivit lovade att få ta del av den när den är klar. Detta känns 

naturligtvis tråkigt att vi inte får ta del av denna rapport innan vårt examensarbete ska 

lämnas in. Flera olika tillverkare satsar allt mer på att bygga system som kan användas med 

lågtempererad uppvärmning. 

Systemlösningen kombination av golv- och takvärme tycker vi har varit extra intressant då 

det var en helt ny lösning som vi inte visste något om tidigare. Extra kul var det att just 

denna lösning blev den vi ansåg vara bäst lämpade för Västerport.  

Vi har även märkt att nästintill alla företag som arbetar med lågtempererad uppvärmning 

riktar sig till de som bygger fastigheterna. Vi anser att en stor marknad borde vara 

fjärrvärmebolagen som är mycket angelägna om att få låga returtemperaturer. Detta på 

grund av att effektiviteten i värmepannor ökar och förluster i nätet minskar.  

Vi tycker att arbete har varit givande trots att det varit svårt att få tag på opartisk information. 

Flera kontakter har knutits med olika tillverkar och energiexperter som varit till stor nytta och 

besvarat våra frågor under arbetet. 
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4 Slutsats 

Arbetet har undersökt flera olika lågtempererade uppvärmningssystem som alla är möjliga 

lösningar för Västerport. Inget av systemen har någon negativ påverkan på kundens komfort 

och medför inga märkbara problem. Alla håller en jämn temperatur även på de kallaste 

dagarna på året. Snarare har det fördelar då många av systemen går att kombinera med 

kyla, med en påkoppling av fjärrkyla, vilket traditionella uppvärmningssystem saknar. 

Vi har kommit fram till att de bäst lämpade systemen är golv- och takvärme 

kombinationerna. Detta på grund av att de har de lägsta systemtemperaturerna vilket ger 

lägre returtemperaturer, alltså störst ekonomisk vinst för Varberg Energi. Likaså kommer 

Varbergs Energis förluster minska och deras värmepannors effektivitet öka med en lägre 

returtemperatur. Ur ett komfortperspektiv är det även här som det kombinerade systemet 

briljerar. Även fast det bara är från 21-23°C de boende kan välja som inomhustemperatur 

väger den jämna temperaturen och möjligheten till en enkel kylning upp detta.  
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Bilaga 2 Thermotech Multilevel 
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Bilaga 3 Planritning Pärllöken 
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