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Abstract 

I have in my thesis, examined the possibilities in terms of energy for a condominium 
association. 
 
To have an effective and good energy is becoming increasingly important with today's rising 
electric and oil prices. In my thesis I have used the condominium association Kärralyckan, 
which is situated in Falkenberg. The buildings at Kärralyckan are built in the mid-1970s, and 
are heated by electric radiators. The tap water is heated by an electric boiler.    
Based on that calculation I can show the various energyststem. The different solutions have 
been developed by contact manufacturers and installers through phone calls and e-mail. 
 
According to the results shows that geothermal heating has been a great solution for 
Kärralyckan. As a complement to this solar panels fitted to get a good solution from an 
environmental and economic ground. 
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Förord 

Detta examensarbete är skrivit av Greger Leo som ett avslutande projekt i utbildningen till 
fastighetsingenjör på Högskolan i Halmstad. 
 
Jag fick i uppgift av Riksbyggen AB som förvaltar bostadsrättföreningen Kärralyckan att se 
över vilka olika uppvärmningsmöjligheter som finns för att ersätta dagens elradiatorer och 
elpanna. Efter effektberäkningar har lämpliga energisystem valts ut. 
 
Under arbetets gång har jag känt att jag lärt mig väldigt mycket om olika lösningar. Det har 
även till stor hjälp med det vänliga och hjälpsamma bemötande som jag fått vid kontakt med 
de olika företagen. 
 
Speciellt tack till Anders Svensson och Veronika Johansson på Riksbyggen AB som varit till 
stor hjälp med frågor kring Kärralyckan, min handledare Gudrun Rundberg som haft tålamod 
och svarat på alla mina frågor. 
 

Greger Leo 
 
12 maj 2011 
Halmstad 
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Sammanfattning 
Jag har i mitt examensarbete undersökt vilka möjligheter vad det gäller energisystem för en 
bostadsrättförening åt Riksbyggen AB. 
 
Att ha ett effektivt och bra energisystem blir allt viktigare med dagens stigande el- och 
oljepriser. I mitt arbete har jag använt mig av bostadsrättsföreningen Kärralyckan som är 
belägen i Falkenberg. Byggnaderna på Kärralyckan är byggda i mitten av 1970-talet och 
värms upp med elradiatorer. Tappvarmvattnet värms upp av en elpanna.  
Bostadshusen har effektberäknats och utifrån det har jag tagit fram olika lösningar på 
energisystem. De olika lösningarna har tagits fram med hjälp av tillverkare och installatörer 
genom telefonsamtal och e-post.  
 
Enligt mig visar resultat att bergvärme hade varit en bra lösning för Kärralyckan. Som 
komplement kan solfångare monteras för att få en bra lösning ur miljö- och 
ekonomisksynpunkt. 
 
Nyckelord:  

 Effektberäkning 

 Bergvärme 

 Naturgas 

 Solvärme 

 Värmepumpar 
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1. Inledning 
Sveriges Riksdag har beslutat att minska energianvändningen för sektorn bostäder och 
service med 50 procent till år 2050.1 År 2009 uppgick den totala energianvändning för 
sektorn bostäder och service till 141 TWh vilket utgör 36 procent av Sveriges totala 
energianvändning. För uppvärmning av byggnaden och av tappvarmvatten av bostäder samt 
lokaler användes 78,2 TWh, vilket hela 32 procent (25,2 TWh) användes för flerbostadshus.2 
För att klara de mål och krav som ställs på byggnaderna idag, är det därför viktigt att 
undersöka hur man kan göra byggnaderna mer energieffektiv på alla plan. 

1.1 Bakgrund 
Uppvärmningssystemen har under årens lopp ändrats allt eftersom det kommit nya, bättre 
och effektivare system. Under 1950-1960-talet användes främst en oljepanna för värme- och 
tappvärmeproduktionen. På 70-talet kom den direktverkande elen där elradiatorer står för 
uppvärmningen medan en separat vattenberedare står för uppvärmningen av 
tappvarmvattnet.3  
Dessa system måste idag ersättas på grund av höga energikostnader med effektivare system 
för att klara de mål som idag ställs på byggnader.  
 
Idag finns det stora möjligheter att minska kostnaderna genom att använda nya 
uppvärmningssystem som har introducerats på marknaden. När det gäller flerbostadshus är 
den dominerande energiförsörjning fjärrvärme vilket utgör 75 procent av husen. 
Uppvärmning med olja används av 8 procent medan 4 procent använder sig av 
direktverkande el. Värmepumpar finns i 6 procent av husen och 1 procent använder sig av 
naturgas som främst finns i sydvästra Sverige.4  Som komplement kan man använda sig av 
solvärmesystem som gör att man kan sänka sina uppvärmningskostnader ytterligare. 
 
Riksbyggen förvaltar en bostadsrättförening vid namn Kärralyckan som är belägen i norra 
Falkenberg. Bostadsrättsföreningen består av 15 hus med cirka 27 lägenheter i varje. 
Byggnaderna är uppförda under 1970-talet och har ett uppvärmningssystem med 
elradiatorer och varmvatten som värms upp med elpanna genom förrådsberedning. Slitaget 
på systemet är idag stort, vilket medför stora underhållskostnader utöver 
energikostnaderna. 
Idag finns heller inga möjligheter att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Därför är det ett perfekt 
tillfälle att jämföra mot andra effektivare uppvärmningsmöjligheter. I denna rapport tas 
följande frågor upp.  

 Vilka olika uppvärmningsmöjligheter finns det för bostadsrättföreningen?  

 Vilket system ger bäst förutsättningar ur miljö- och ekonomisksynpunkt?  

 Vilka möjligheter är rimliga? 
 

                                                             
1 Energimyndigheten 1 
2 Energimyndigheten 2 
3 Andrén 
4 Formas 
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1.2 Syfte och målsättning 
Det huvudsakliga syftet med rapporten är att hitta ett uppvärmningssätt som möjliggör en 
bra uppvärmning för bostadsrättföreningen. En uppvärmningsmöjlighet som passar in i de 
geografiska förhållandena som finns. Men även hitta en lösning som är lönsamt rent 
ekonomiskt och möjliggör en miljövänlig uppvärmning. 
Målet är belysa vikten av att ha ett bra och energieffektivt uppvärmningssätt för att klara de 
framtida krav som ställs på byggnaderna. Att visa att det finns alternativa och bra 
komplement för de byggnader som idag inte kan få fjärrvärme. 

1.3 Metod 
Arbetet inleds med litteraturstudier, detta är ett viktigt delmoment för att få djupare och 
klarare kunskaper om det område jag valt. Litteraturstudier handlar om att söka bland den 
information som finns i böcker och över Internet. För att därefter välja ut material som är 
relevanta utifrån problemställningen. Syftet är att få fram material så att den som läser det 
kan få en klar bakgrund om hur problemet ser ut. 
 
Efter litteraturstudien kommer en fallstudie. En fallstudie är en detaljerad undersökning av 
ett speciellt fall eller objekt. Fallstudien går ut på att ge en bild på hur det är i ett speciellt 
fall. Generella slutsatser kan med försiktighet dras med en fallstudie. 
Objektet i denna fallstudie är bostadsrättföreningen Kärralyckan. Fallstudien går ut på att 
hitta möjliga lösningar för att ersätta dagens uppvärmningssystem. Byggnadens effektbehov 
beräknas för att därefter hitta möjliga lösningar som passar de förhållanden som råder.  
Kostnader för de olika energisystemen tas fram med hjälp av tillverkar och levrantörer. 

1.4 Avgränsningar 
För att få detta arbete hanterbart har avgränsningar gjorts. Rapporten kommer endast 
fokusera på energisystemet och inte gå in på andra delar av byggnaden för att få en 
energieffektivare byggnad. Avgränsningar kommer göras så att det endast kommer att 
handla om uppvärmningssätt i flerbostadshus. Uppvärmningsmöjligheterna kommer att 
begränsas till att handla om de som är möjliga för bostadsrättföreningen Kärralyckan. 
Rapporten kommer också att endast handla om ombyggnation. Avgränsningar har även 
gjorts så beräkningar i fallstudien har specificerats till en byggnad där vissa antagande har 
gjort. 
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2. Boverkets byggregler 
Boverkets byggregler förkortas BBR och är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö 
och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och 
förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Boverket är också den myndighet som 
ansvarar för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. 
Dessa föreskrifter ha valts ut för att få en övergripande bild på vad man måste tänka på byte 
av energisystem.5 

2.1 Installationer för tappvarmvatten 
Följande utdrag är från Boverkets byggregler och är föreskrifter om bland annat hygien, 
energihushållning samt hälsa och miljö. I föreskrifterna tas det upp hur 
tappvarmvatteninstallationerna ska se ut för att förhindra att de boende insjuknar av 
undermåttligt tappvarmvatten.  
 

Varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål  

Installationer för tappvarmvatten ska utformas så att en vattentemperatur på lägst 50 °C 
kan uppnås efter tappstället. För att minska risken för skållning får temperaturen på 
tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället.6  
 

Mikrobiell tillväxt  

Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av 
mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten ska utformas så 
att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Cirkulationsledningar för tappvarmvatten ska 
utformas så att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet inte understiger 50 °C i 
någon del av installationen.7 
 

Tappvattenflöde  

Tappställen ska utformas så att vattenflödena blir tillfredsställande utan att störande buller 
eller korrosion uppstår på grund av hög vattenhastighet. Utformningen ska också minska 
risken för skadliga tryckslag. Rätt tempererat tapp-varmvatten ska erhållas utan besvärande 
väntetid.   

Allmänt råd  
För bostäder är föreskriftens krav på vattenflöden vid tappställen för både varm- och 
kallvatten uppfyllt om normflödena är 0,3 l/s för badkar och 0,2 l/s för övriga tappställen och 
för tappställen med enbart kallvatten är 0,1 l/s för vattenklosett och 0,2 l/s för övriga 
tappställen tillräckliga normflöden 
 
Utformningen av vattenledningar och placeringen av vattenvärmare bör 
vara sådana att tappvarmvatten kan erhållas inom ca 10 sekunder vid ett 
flöde av 0,2 l/s. Detta gäller dock inte då tappvarmvatten bereds för ett enbostadshus.8 

                                                             
5 Boverket 1 
6 Boverket 2 
7 Boverket 2 
8 Boverket 2 
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2.2 Installationer för uppvärmning av byggnaden 
Styr- och reglersystem 
Följande text är utdrag från Boverkets regler vad det gäller mätning och styrning av värmen. 
 
Byggnaden ska ha styr- och reglersystem för att kunna upprätthålla god energieffektivitet 
och termisk komfort. Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer 
ska förses med automatiskt verkande reglerutrustning så att 
tillförsel av värme- och kyla regleras efter effektbehov i förhållande till ute- och 
inneklimatet samt byggnadens avsedda användning. 

 
Allmänt råd 
Byggnaden bör, vad avser reglering av tillförsel av värme och kyla, delas in 
i zoner bl.a. med hänsyn till användning, orientering och planlösning. 
Värmeinstallationer i byggnader som innehåller bostäder bör förses med 
anordningar för automatisk styrning av värmeavgivningen i varje bostadsrum. 
Samtidig värmning och kylning av utrymmen bör undvikas.9 

2.3 Boverkets ändringsråd 
BBR gäller inte för ombyggnad och tillbyggnad. För dessa fall har Boverket inte skrivit 
föreskrifter utan i stället gett ut allmänna råd: BÄR, Boverkets allmänna råd om ändring av 
byggnad.  
I BÄR:s allmänna råd hänvisas i flera fall till BBR. Det innebär att i dessa fall har BBR statusen 
allmänt råd när det gäller ”ombyggnad”. De krav som ställs i lag och förordning vid ändring 
beskrivs i handbokstexten i BÄR. 

När man ändrar en byggnad ska man uppfylla ett antal tekniska krav som finns i 
bygglagstiftningen. Vid tillämpningen av dessa ska man ta hänsyn till ändringens omfattning 
och byggnadens förutsättningar. Dessutom ska en ändring alltid utföras varsamt så att 
byggnadens värden ur skilda aspekter tas tillvara. 

BÄR ska: 
• tydliggöra varsamhetskravets innebörd  
• ge en ledning för avvägningen mellan de tekniska egenskapskraven och hänsynen till 
ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar 
• förmedla ett praktiskt användbart förhållningssätt för att underlätta de ställningstaganden 
som måste göras inför och i varje ändringsprojekt. 

Syftet är att förmedla ett praktiskt användbart förhållningssätt för att underlätta de 
ställningstaganden som måste göras inför och i varje ändringsprojekt. 

När det gäller ett enskilt ärende är det byggnadsnämnden i din kommun som kan ge råd och 
upplysningar om vad som gäller.10 

                                                             
9 Boverket 2 
10 Boverket 3 
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3. Energisystem 
För att kunna ha en önskad temperatur även under den kalla årstiden krävs tillförsel av 
värmeenergi till byggnaden. Inom byggnaden ska denna värmeenergi fördelas och 
distribueras till de olika utrymmena som ska värmas. I vart av ett av rummen ska 
värmeenergin avges på ett sådant sätt så det inte påverkar människor eller verksamheter i 
avseende av lufttemperatur, temperaturgradient, strålningsförhållanden och lufthastighet. 
För att få ett behagligt klimat är det viktigt att värmeeffekten kan varieras snabbt beroende 
på uteklimat, solinstrålning och interna värmetillskott. Det finns en mängd olika 
energisystem för uppvärmning av byggnaden och tappvarmvattnet. I följande kapitel 
beskrivs några av de energisystem som finns.11 

3.1 Värmepumpar 
Det blir allt vanligare att använda sig av en värmepump för uppvärmning. En värmepump 
kan minska uppvärmningskostnaderna drastiskt. För varje kilowattimme det krävs att driva 
en värmepump generar den cirka tre kilowattimmar. Detta samband kallas COP (coefficient 
of performance) eller värmefaktor. Då en värmepump oftast inte kan producera en lika hög 
temperatur som en panna är det viktigt att tillföra någon form av spetsenergi eller ha 
tillräckligt stora värmeavgivare som klarar av uppvärmningen. Det går också att lösa genom 
att ha en låg framledningstemperatur till radiatorerna.12 

3.1.1 Typer av värmepumpar 

Det finns olika typer av värmepumpar beroende vad du har för möjligheter vid installation. 
De värmepumpar som finns är luft-, sjö-, grundvatten-, ytjord- och bergvärmepump.13  

3.1.2 Bergvärmepump 

Bergvärme fungerar genom att utvinna den energi som finns i berget. För att kunna utvinna 
energin borras ett hål ner i berggrunden i området 50 – 200 meter beroende på vilket 
energibehov som finns. Värmepumpen kopplas till hålet eller kollektorslangen som 
innehåller vatten och frysskyddsvätska. Kollektorslangen är ett slutetsystem där det 
cirkulerar kollektorvätska. Vanligtvis ger en energibrunn mellan 20-40W/m aktivt borrhål, 
det vill säga sträckan mellan grundvattennivån och botten på hålet.   

                                                             
11 Warfvinge 
12 Energimyndigheten 3 
13 Energimyndigheten 3 
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Figur 1 - Illustration av bergvärmesystem 

Bildkälla: Energimyndigheten 
 
Kollektorvätskan når därefter förångaren i värmepumpen. Värmeenergin överförs till 
köldmediet som cirkulerar i värmepumpen. Köldmediet värms upp några grader och 
förångas. Köldmediet når sedan kompressorn där trycket ökar vilket gör att även 
temperaturen ökar. Vid kondensatorn överförs köldmediets värme till byggnadens 
värmesystem. Temperaturen sjunker och ångan övergår till vätska. 14    
 
För att få installera bergvärme krävs tillstånd från kommunens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd. Tillstånden måste sökas innan installationen påbörjas.15 

3.1.3 Dimensionering av bergvärmepump 

Värmepumpen ska dimensioneras efter byggnadens energianvändning och värmebehov. En 
tumregel som brukar användas är att dimensionerar efter 60-80 procent av byggnadens 
maximala effektbehov. Då ger värmepumpen 90-95 procent av byggnadens energibehov för 
uppvärmning av byggnaden och tappvarmvatten under året. Således behövs en 
kompletterande värmekälla för årets kallaste dagar. Antingen i form av en elpatron eller en 
separat panna.  
 
För att bergvärme ska kunna leverera så mycket värme som möjligt är det viktigt att 
energibrunnen är tillräckligt djup. Mellan varje energibrunn ska det vara minst 20 meter för 
att det inte ska påverka varandra negativt. Energibrunnen får heller inte ligga närmre än fyra 
meter från husgrunden. Det totala djup på energibrunnen eller energibrunnarna som behövs 
beräknas enligt följande 
 
                                        
 
Som tidigare nämnts ligger varje energibrunn på ett djup mellan 120-150 meter. 

                                                             
14 Mårtensson 
15 Thermia 
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Fördelar Nackdelar 

Inga utsläpp Kräver el 

Minimal drift- och underhållsarbete Hög investeringskostnad 

Låga driftkostnader Avancerad teknik, problem vid driftstopp 
 

3.2 Solvärme 

Solvärme eller solenergi är gratis energi och benämns under kategorin förnybar energi. Solen 
sänder ut energi i form av strålning, vilken till viss del absorberas i jordens atmosfär. Efter 
passagen av atmosfären kommer instrålad energi mot en horisontell yta i Sverige att vara 
900-1000 kWh/år, m2. Verkningsgraden variera stort beroende på temperatur, solinstrålning 
och omgivning. Man räknar med en verkningsgrad på cirka 60 procent, resten avges till 
omgivningen.16 

3.2.1 Solfångare 

Solfångare installeras på taket eller på markytan med en lutning på 40-60°. Solfångarna ska 
helst placeras i söderläge men finns det ingen möjlighet till detta kan de placeras i sydväst 
eller sydost. I absorbatorn som är den del som fångar in solinstrålningen. I absorbatorn 
kretsar vatten, gas eller luft som värms med strålningsvärme. Värmeförlusterna minskar 
genom isolering med en eller flera glasskivor. Solfångarna brukar oftast dimensioneras 
genom en att använda en tumregel på 3m2 per lägenhet vid dimensionerande av 
tappvarmvattnet. Vid ett kombisystem det vill säga både för tappvarmvatten och 
uppvärmning av byggnaden används 7m2 per lägenhet som tumregel.17 
 
De mest förekommande solfångarna är plana glasade solfångare. Mediet som cirkulerar är 
luft eller vatten med glykol. Luft används då det finns direkt möjlighet att värma. Då det inte 
finns något behov av att lagra värmen eller om konstruktionen är så pass tung att den kan 
lagra värmen. I resterande fall används vatten som bärare, för att lagra det uppvärmda 
vatten används en ackumulatortank.  
 
En annan mer avancerad teknik är solfångare med vakuumrör. Det fungerar genom 
användning av två stycken dubbelmantlade glasrör. Det inre röret består av det 
absorberande skiktet, mellan de två rören är det vakuum vilket medför mindre 
värmeförluster. Bakom vakuumröret finns reflektorspeglar som även fångar in 
solinstrålningen för den del som ligger i solskugga.      

3.2.2 Bidrag för installation av solvärme 

Vid investering av solvärme finns bidrag och stöd att söka hos respektive länsstyrelse i varje 
kommun. Vissa förutsättningar finns för att kunna få stödet, dessa är 

 Installationsarbeten har påbörjats tidigast 1 januari 2009. 

 Solvärmeanordningen är glasad och har vätska som värmebärare. 

 Solfångarna uppfyller de kvalitetskrav som ställs på dem. 
 
Stödets storlek är beroende på solfångarnas årliga värmeutbyte. Stöd lämnas på 2,50 kronor 
för varje producerad kilowattimme per år. 

                                                             
16 Warfvinge 
17 Solvarme 
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Stödets storlek är begränsat till 7500 kronor per lägenhet och maximalt 3 miljoner kronor för 
varje enskilt projekt. Stödet från länsstyrelsen är rambegränsat vilket betyder att det ges så 
länge de avsatta pengarna räcker.18 
 

Fördelar Nackdelar 

Minskar din energikostnad Krävs stor solfångar yta 

Lång livslängd  

Skonsam för miljön  

 

3.3 Biobränsle 
Biobränsle är ett samlingsnamn för pellets, briketter, ved, halm och spannmål. Samtliga är 
ett förnybart bränsle som inte ger några nettotillskott av koldioxid vid förbränning. 19 

3.3.1 Så fungerar en biobränslepanna 

 
Figur 2 - Så fungerar en biobränslepanna 

Bildkälla: Dahlblom 
 

                                                             
18 Länsstyrelsen Halland 
19 Warfvinge 
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Desto större byggnad du har som ska värmas upp ju större effekt måste pannan ha. 
Pannverkningsgraden beskriver hur mycket av energin vid förbränningen som överförs till 
värmesystemet. Pannverkningsgraden för en pelletpanna ligger normalt mellan 75 – 85 
procent. Det omvända benämns som rökgasförluster och beskriver hur mycket av 
pelletenergin som försvinner ut genom skorstenen. Rökgaserna ska således vara så små som 
möjligt. 20 

3.3.2 Pannverkningsgrad 

Med pannverkningsgrad avser förhållandet mellan tillförd och producerad energi. 
Pannverkningsgraden är den typ av verkningsgrad som normalt används för att redovisa 
pannans prestanda.  
 
Pannverkningsgraden beräknas som nyttiggjord energi delat med tillförd energi. 
 

       
                        

                      
 

 

(3.1) 

Pannverkningsgraden tar alltså hänsyn till 

 Förluster av värme i rökgaserna 

 Förluster i oförbränt, det vill säga aska 

 Förluster från pannytor med mera21 
 

3.3.3 Skötsel av biobränslepanna 

Tillskillnad från de andra energisystemen kräver en biobränslepanna en mer kontinuerlig 
tillsyn vad det gäller drift och underhåll. Pellet måste fyllas på vid ett antal tillfällen beroende 
på hur stor silo som väljs. Detsamma gäller för asktömning, vid förbränning bildas aska som 
måste tömmas.22     
 

Fördelar Nackdelar 

Låg driftkostnad Kräver lagring av pellet 

Förnybart bränsle Hög drift- och underhållsarbete 

Låga utsläpp av miljöskadliga ämnen  
 

3.4 Naturgas 
Naturgas är den mest förekommande gasen som används vid uppvärmning av lokaler, 
bostäder och industrier. Naturgasen står för cirka två procent av Sveriges energiförsörjning. 
Tillgången för att använda sig av gas är begränsat till vissa områden i Sverige på grund av 
infrastrukturen inte är utbyggt i hela landet. Gasnätet sträcker sig i nuläget endast från 
Malmö längs med västkusten upp till Stenungssund med förgreningsledningar till mindre 
orter. 23 
 

                                                             
20 Warfvinge 
21 Novator 
22 Värmeboken 
23 Energimyndigheten 4 
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Figur 3 - Gasnätets uppbyggnad i Sverige 

Bildkälla: Energimyndigheten 2 
 
Gasen leds fram till byggnaderna genom anslutningsrör som är nergrävda i marken på cirka 
en meters djup. När den når byggnaden kopplas den ihop med gaspannan.24 

3.4.1 Så fungerar gaspannan 

I pannan antänds gasen med hjälp av en gasbrännare och värmer upp vattnet. När vattnet är 
tillräckligt varmt skickas det ut för att värma tappvarmvatten eller för att värma byggnaden. 
Idag finns flera olika alternativ och möjligheter vad det gäller val av gaspannor.  
 
Pannorna delas in i två olika grupper, kondenserade gaspannor och icke kondenserade 
gaspannor. Kondenserade pannor bygger på en teknik där energin tas till vara i avgaserna i 
form av vattenånga. Genom att sänka temperaturen på rökgasen från pannan kan denna 
energi återvinnas. Temperaturen på rökgaserna som lämnar pannan är på en kondenserande 
panna cirka 65 – 70°C, jämfört med en icke kondenserande panna där temperaturen är på 
150 – 200°C. 

                                                             
24 Energimyndigheten 5 
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På så vis kan verkningsgraden på en kondenserad gaspanna bli upp till 110 procent jämfört 
med en icke kondenserad gaspanna som har en betydligt lägre verkningsgrad på cirka 90 
procent.25  
 
Pannorna finns i två utförande, som golvstående gaspannor eller vägghängda gaspannor. Vid 
en effekt upptill 30kW spelar det ingen roll vilket utförande det är på pannorna däremot har 
de golvstående normalt sätt en vattenberedare inbyggd. De vägghängda gaspannorna 
används vid en effekt upptill 240-300kW, då i en kaskadlösning. En kaskadlösning innebär att 
man förbinder två till fyra pannor med en enda skorsten och får på så vis en större effekt. 
Vid förhållande där inte alla pannor behövs kan det eldas intermittent. Det vill säga att 
endast så många pannor används som krävs för att värma byggnaden och tappvarmvattnet. 
 
Med en effekt upptill 30kW kan skorsten dras direkt ut genom väggen. Är effekten högre 
behövs en skorsten som går upp över tak eller installeras i den befintliga skorstenen.26  
 

Fördelar Nackdelar 

Hög verkningsgrad Ej tillgängligt i hela landet 

Minimal drift- och underhållsarbete Fossilt bränsle påverkar miljön 

Mindre miljöpåverkan än olja  

  

                                                             
25 Svenskt Gastekniskt Center 
26 Lundström  
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4. Effektberäkning vid uppvärmning 
Det dimensionerande värmeeffektbehovet anges i watt och är direkt kopplat till 
investeringskostnaderna. Värmeeffektbehovet bestämmer vilken storlek du behöver på 
värmesystemet. Det vill säga vilken storlek och placering du behöver på värmarna. Men även 
rörsystemets dimensioner som i sin tur ger underlag för vilka pumpar och ventiler som 
behövs  
 
Dimensionerande värmeeffekten beror på följande 

 Storleken på klimatskalets omslutande area 

 Isoleringsstandard 

 Värmetröghet 

 Lufttäthet 

 Ventilationssätt 

 Ventilationsflöde 

 Innetemperatur 

 Uteklimat27 

4.1 Dimensionerad vinterutetemperatur 

När man ska dimensionera radiatorer, rör och värmekälla utgår man från en trolig lägsta 
utetemperatur som i Boverkets byggregler kallas dimensionerad vinterutetemperatur, DVUT 
Med DVUT menas den lägsta medeltemperaturen som kan inträffa under minst ett dygn. Om 
värdet på DVUT antas för lågt blir systemet överdimensionerat, dyrt och fungerar sämre. 
Antas värdet för högt blir systemet istället underdimensionerat och det blir kallt inomhus när 
temperaturen sjunker. 
 
Byggnadens tidskonstant är ett mått på dess värmetröghet och spelar in när man ska 
bestämma byggnadens DVUT. Byggnadens tidskonstant brukar även benämnas som lätt eller 
tung stomme. Har byggnaden en lätt konstruktion märks ett väderomslag snabbt på 
inomhustemperaturen och värmesystemet behöver således dimensioneras för en låg 
utomhustemperatur. En tung byggnad reagerar långsammare och det behövs en längre 
sammanhängande tid för kylan ska tränga igenom.  

Värmetrögheten beskrivs genom begreppet tidskonstant, b som är kvoten av en byggnads 
värmekapacitet och specifika värme förlust. 
 

   
      
    

 
 

    
 

 

(4.1) 

där 
 

 mj × cj = summan av de byggnadsdelars värmekapacitet (J/˚C) 
Qtot = byggnadens specifika värmeförlust (J/kKg) 
 
När väl tidskonstanten är beräknad väljs DVUT utifrån var byggnaden är belägen. 
Beräkningarna av DVUT baseras på att innetemperaturen inte underskrids mer än 30 gånger 
på 30 år. 

                                                             
27 Warfvinge 
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4.2 Temperatur inomhus 

Vid val av temperaturen inomhus, Tinne tar man hänsyn till vilken verksamhet som ska 
bedrivas i byggnaden. När man väljer Tinne för bostäder används oftast 21˚C som standard.28 

4.3 Transmissionsförluster 

Transmissionsförlusterna, Pt är värmeflödet som går igenom olika byggnadsdelar såsom golv, 
väggar, tak, fönster och dörrar. Transmissionsförluster anges som 
 

                                    (4.2) 

 
där 
 
Uj = värmegångskoefficient (W/m2˚C) 
Aj = ytans storlek (m2) 
Ψk = värmegenomgångstal för linjär köldbrygga (W/mK) 
lk = linjära köldbryggans längd (m) 
Xj = värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga (W/K) 
Tinne =innelufts temperatur (˚C) 
Tute = utetemperatur (˚C) 

4.4 Ventilationsförluster 

Ventilationsförluster består av två delar, okontrollerad och styrd ventilation. Den 
okontrollerade ventilationen, Pov är luftflöde som läcker in genom otätheter i klimatskalet. 
Den luft som läcker in har samma temperatur som utomhusluften. Värmesystemet behöver 
således ha kapacitet att värma upp luften till rumstemperatur.  Följande formel anger 
luftläckaget. 
 
                          (4.3) 

 
där 
 
qov = oavsiktligt ventilationsflöde, läckageflödet (m3/s) 

 = luftens densitet 1,2 kg/m3 
cp = luftens specifika värmekapacitet 1000 J/kg, ˚C 
Tinne = tilluftens temperatur (˚C) 
Tute = utetemperatur (˚C) 
 
  

                                                             
28 Warfvinge 
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Den styrda ventilationen, Pv är den luft som tas in genom ventiler. Värmesystemet måste 
därför dimensioneras för att värma tilluften till rumstemperatur. 
 
                         (4.4) 

 
där 
 
qv = kontrollerat ventilationsflöde (m3/s) 

 = luftens densitet 1,2kg/m3 
cp = lufts specifika värmekapacitet 1000 J/kg, ˚C 
Tinne= innelufttemperaturen (˚C) 
Ttill = tilluftens temperatur (˚C)29 

4.5 Dimensionerande effekt 

Som tidigare nämnts ska enbart vid dimensionering förlusterna beräknas och summeras. 
Gratisvärme och solinstrålning får således inte tillgodoräknas. Den kallaste temperaturen 
uppträder nattetid eller tidig morgon. Värmeavgivning från olika installationer t ex 
värmepanna kan tillgodoräknas eftersom den alltid är i bruk när effektbehovet bestäms. Det 
maximala effektbehovet inträffar på vintern när det är kallast. Byggnadens värmesystem 
dimensioneras av följande formel. 
 

 (4.5) 
 
där 
 
Pdim = dimensionerande effekt (W) 
Pt = transmissionsförluster (W) 
Pov = okontrollerad ventilationsförlust (W) 
Pv = styrd ventilationsförlust (W) 
 
Till detta läggs en viss säkerhet på grund av det läckage som uppkommer i kulverten.30 

  

                                                             
29 Warfvinge 
30 Warfvinge 



  Högskolan i Halmstad 

16 
 

5. Uppvärmning av byggnaden 
För att distribuera värme till de olika ytorna i byggnaden finns det tre olika sätt. I följande 
kapitel förklaras hur ett vattenburet system och direktverkande el fungerar.31 

5.1 Vattenburet system 
Det vattenburna systemet är det mest vanliga och flexibla systemet idag. Detta system 
fungerar genom att du värmer vattnet genom en värmekälla. Därefter transporteras det 
varma vattnet ut i ett rörsystem med hjälp av en pump för att nå värmeavgivarna, 
radiatorerna.32 

5.1.1 Rörarrangemang 

De finns tre olika rörsystem enkelrör-, tvårör- och trerörssystem. Ett enkelrörssystem 
innebär att radiatorerna är seriekopplade. Det vill säga att radiatorernas tillopp och retur 
kopplas till samma framledning. Vattnet passerar flera värmare och temperaturen bli lägre 
för varje radiator den passerar. Enkelrörsystemet kan dimensioneras med samma tryckfall 
över alla radiatorerna. Nackdelen är att radiatorytan bli större jämfört med de andra 
rörsystemen. Denna metod används endast i småbostadshus. 
 

 
Figur 4 - Principskiss för enkelrörsystem 

Bildkälla: Warfvinge 

I ett tvårörssystem är radiatorerna parallellkopplade. Vattnet passera endast en radiator 
innan det återgår till värmekällan. Fördelen är att alla värmare har samma tillopps 
temperatur och kan på så vis dimensioneras lika. Nackdelen är att tryckfallet behöver vara 
högre vid de radiatorer som är placerade närmast pumpen jämfört medan de som är 
placerade längre bort. 
 

 
Figur 5 - Principskiss för tvårörsystem 

Bildkälla: Warfvinge 

                                                             
31 Energimyndigheten 6 
32 Warfvinge 
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I ett trerörssystem följer returledningen parallellt med framledningsröret tills den kommer 
till slutpunkten, där den löper åter tillbaka. Trerörsystemet även kallat Tischelmansystemet 
kombinerar de båda andra systemens fördelar till priset av en längre rördragning.33 

5.1.2 Undre vertikal fördelning 

Beroende på hur byggnaden utformas använder man sig av olika metoder för att dra fram 
stammarna för radiatorerna. 
 
Vid undre vertikal fördelning dras ett stråk genom hela byggnadens längd i källaren. På detta 
stråk görs stick ut mot vardera fasad där man drar upp stammar på lämpliga ställen som 
förser radiatorerna med vatten. Varje stam förses med en stamregelventil och en 
avstängningsventil. 
 
Byggnader som inte har någon källare kan man istället anlägga ett kulvertsystem på frostfritt 
djup längs med byggnaden och gå in i fastigheten på lämpliga ställen, för att där dra upp 
stammar till radiatorerna. 34       

5.2 Direktverkande el 
Med direktverkande el omvandlas elen direkt i radiatorn till värme som normalt sätt är 
placerade under fönstren. Den direktverkande elen är mest förekommande i byggnader 
byggda vid 1970-talet då elen blev billigare än oljan i och med att kärnkraften blev allt 
vanligare.  
 
Det finns två olika typer av radiatorer som används vid direktverkande el, oljefylla och 
sådana som inte är oljefyllda. Oljan i de oljefyllda elementen fungerar som ett värmelager. 
Detta gör så temperaturen inte svänger så kraftigt som vid icke oljefyllda element, utan får 
en mer jämn temperatur.35  

  

                                                             
33 Warfvinge 
34 Hallström  
35 Energimyndigheten 7 
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6. Beredning av tappvarmvatten 
För förrådsberedning av tappvarmvatten finns i huvudsak två sätt att göra det på. Det första 
är genom ackumulering, detta sätt används i byggnader med stort tappvattenbehov under 
korta tider. Det andra sättet är direktväxling som främst är vanlig vid bostäder som är 
anslutna till fjärrvärmeverk.36   

6.1 Ackumulering 
Ackumulering är när du värmer upp vattnet och med hjälp av en ackumulatortank håller 

vattnet vid en temperatur omkring 70C. En ackumulatortank är en isolerad tank med 
uppgift att kunna lagra energi under en längre period. Vid beredning av tappvarmvatten 
finns en inbyggd vattenberedare i ackumulatortanken i form av en 
genomströmningsberedare eller förrådsberedare. Denna metod har stora fördelar i 
byggnader där det sker stora tappningar under kortare tider. Detta eftersom den laddar en 
eller flera ackumulatortankar med varmvatten under en viss tid, så kallad laddningstid. 
 
För att klara boverkets rekommendationer för lägsta temperatur vid ackumulering av vatten 
måste vattnet som värmer upp tappvattnen vara som lägst 65°C. Om temperaturen skulle 
vara lägre än 65°C t.ex. vid användning av värmepump och solvärme måste spetsvärme 
tillföras. Detta brukar man lösa i form av att en elpatron kopplas in. Vid lägre temperaturer 
finns annars risk för mikrobiell tillväxt i ackumulatortanken.37 

6.1.1 Dimensionering vid ackumulering 

Vid dimensionering av ett ackumulerat system krävs det att man vet ett antal parametrar. 
Det vill säga hur många personer bor i byggnaderna. Vad för olika tappställen finns det i 
byggnaderna. Beroende på vad det är för tappställe används normflödena från boverket. Hur 
stor är tappningar när det är som mest. På så vis fås vilken volym som krävs på tanken. Det 
gäller att ha en ackumulerad tankvolym som motsvarar den förbrukande volymen när det 
sker störst tappningar. Med hjälp av den energi som krävs att värma upp vattnet till en viss 
temperatur och laddningstid får man därefter ut vilken effekt som behövs.38  
 
                                            (6.1) 
 
där 
 

V = volymen brukbart vatten vid 38C (l) 
Flöde = sätts till 0,2l/s efter boverkets rekommendationer (l/s) 

Temperatur = temperaturen i ackumulatortanken (C) 
  

                                                             
36 Hallström  
37 Armatec 1 
38 Armatec 2 
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(6.2) 

där 
 

V = volymen brukbart vatten (38C) 

T = temperaturen på varmvattnet, sätts till 38C (C) 

Tkv = temperaturen på kallvattnet (C) 

Tack = temperaturen på vattnet i ackumulatortanken (C) 
 
 

                  
            

               
 (6.3) 

 
där 
 
Värmeväxlareffekt = Den effekt som krävs vid ackumulering (W) 

∆T = Temperaturdifferensen mellan den tempererade volymen i ackumulatorn och 

kallvattnet (C) 

Cp = vattnets specifika värmekapacitet, har satts till 4190 J/kgC 
AckV = den ackumulerade volymen som behövs (l) 
Uppladdningstid = den tid som krävs för att ladda upp vattnet till en viss temperatur (min) 

6.2 Varmvattencirkulation 
Varmvattencirkulation, VVC är tappvarmvatten som cirkulerar i ledningar för att undvika 
legionella samt möjliggöra kortare väntetider på varmvattnet. Om inte VVC fanns skulle 
varmvatten behöva tas från varmvattenberedaren och det avsvalnande varmvattnet behöva 
tömmas innan tillräckligt varmt varmvatten erhålls vid tappstället.   
 
För fastigheter med liten användning av tappvarmvatten kan VVC-förlusterna medföra större 
kostnader än själva förbrukningen. Byggnader som används som kontor brukar därför ha 
separata vattenberedare vid varje tappställe för att undvika VVC-förluster. För att undvika 
stora VVC-förluster bör det därför dimensioneras och designas effektiva VVC-lösningar. 
 
Flödesbehovet i ett VVC-system är beroende av avkylningen av det cirkulerande vattnet i 
distributionsledningarna. Normalt sätt rekommenderas ett temperaturfall från 

vattenberedaren till ventilen på mellan 5-8C. Ett uppskattat värde för värmeförlusterna för 
äldre rör kan exempelvis sättas till 10W/m. För nya rör kan ett uppskattat värde ligga vid 
exempelvis 5W/m39 
Med ledning av detta kan flödesbehovet för VVC-pumpen beräknas. 
  

                                                             
39 Olsson  
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(6.4) 

 
där 
 
q = flödesbehovet (l/h) 
W/m = värmeförlusterna, sätts till 10W/m 

L = summerade längderna av VVC-ledningarna (m) 

T = Temperaturfall från vattenberedare till ventil (C) 
 
Denna effekt måste ständigt finnas tillgängligt i pannan för det cirkulerande vattnet.40 
Dock ska man inte stirra sig blind på den teoretiska beräkningen vid injustering av flödet. 
Risken är att flödet blir för stort och energiförbrukningen blir därmed större. Blir flödet 
istället för litet finns risk för legionella. Det är då bättre att justera flödet mot ett verkligt 
behov, vilket man får genom att justera in flödet till det lägsta man kan komma fram till 
genom att mäta returtemperaturen så den inte understiger det värde man önskar. 41  

 
Figur 1 - Exempel på hur ett VVC-system kan se ut. 

Bildkälla: TA-Therm 

  

                                                             
40 Tour Andersson 
41 Nylund 
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7. Värmekulvertsystem 
Värmekulvert system används för att förbinda en eller flera byggnader med värme och 
tappvarmvatten. Rörläggning möjliggörs genom schaktning i förstahand i gräsytor där 
kostnaden för återställning blir lägre jämfört med asfalterade ytor. 
 
Beroende på vad man har för behov finns det flera olika kulvertsystem att välja mellan. Det 
finns system endast för tappvarmvatten eller endast för värme. Samt system där du 
kombinerar tappvarmvatten, varmvattencirkulation och värme i ett. 
Mantelrören på kulvertsystem är oftast tillverkade i koppar, stål eller plast i form av 
korrugerad polyeten. Rören isoleras med polyetenskum och mediarören är av plast, PEX. 
 
Rördragningen av kulvertsystem kan ske på olika sätt beroende på hur byggnaderna är 
belägna.  

 
Figur 6 - Rördragning enligt kammetoden 

Bildkälla: Upnordic 

I bilden över illustreras förläggning av rör enligt kammetoden. Denna metod har stor fördel 
när byggnaderna är placerade på rad. Med denna metod reducerar man antal skarvar och 
systemet länkas i samman från hus till hus. Problemet som kan uppkomma är att rörets 
dimensioner inte räcker till. 
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Figur 7 – Rördragning enligt direkt förläggning 

Bildkälla: Uponor 

Denna metod kallas direkt förläggning, här utgår man istället från centralen för 
värmedistribution och förlägger rören till varje enskild byggnad. Används med fördel när 
centralen är central belägen och när flödena är så pass höga att det inte går att använda sig 
av kammetoden.42  

7.1 Sprängning av berggrund 
I de fall där det finns berg krävs sprängning för att kunna anlägga värmekulvert. Sprängning 
sker genom att man borrar ett hål där man placerar sprängmedel. För att minimera 
sprängsprut används gummimattor av gamla bildäck. Med speciella metoder kan sprängning 
ske precis intill husgrunder.43 
  

                                                             
42 Uponor 
43 Bergssprängnings entreprenörers förening 
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8. Fallstudie 
Huvuduppgiften i det här examensarbetet består av att göra en fallstudie av 
bostadsrättföreningen Kärralyckans uppvärmningssystem. Bostadsrättföreningen ligger i 
norra delen av Falkenberg och består av 15 stycken flerbostadshus. Föreningen förvaltas av 
Riksbyggen och blev 2010 utsedda till den bostadsrättförening som arbetade bäst mot att 
förbättra fastigheten ur ett rent miljöperspektiv. 
 

 

Figur 8 - De 15 husen i bostadsrättsföreningen. 

Bildkälla: Ritningar från Riksbyggen 

8.1 Kärralyckan 
Kärralyckan byggdes i början av 1970-talet av Riksbyggen för att sedan upplåtas till 
bostadsrätter. Flerbostadshusen består av tre våningsplan med källarplan i sex av de totalt 
15 byggnaderna. Undercentraler finns i fem av byggnaderna och förser byggnaden den är 
beläget i och två andra byggnader med tappvarmvatten genom kulvertsystem. 
Uppvärmningen av husen sker med direktverkande elradiatorer. Sammanlagt består 
föreningen av 301 lägenheter fördelat på allt mellan en rummare till fyra rummare. Den 
totala bruksarean uppgår till 19538 m2 för hela bostadsrättföreningen. 

8.2 Byggnadens konstruktion och installationer 
I följande kapitel beskrivs byggnad nummer åttas konstruktion, eftersom det är det mest 
förekommande byggnadstypen av Kärralyckans byggnader. Byggnaderna skiljer sig inte så 
mycket åt förutom att några av byggnaderna har källare. 
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De bärande väggarna består av lägenhetsavskiljande platsgjutna betongväggar i ett 
hjärtväggssystem. I huset finns även fyra trapphuselement vilket också utgör en 
stabiliserande förmåga. De bärande bjälklagen består av platsgjuten betong. 
 
Med hjälp av ritningar och inventering identifierades fem olika konstruktioner, där två av 
dem är nästintill identiska med en annan konstruktion och hade således samma U-värde. 
Ytskikten på väggen beror på vilken väggkonstruktion som är monterad. Långsidorna har 
tegel respektive lockpanel medan gavlarna har tegel som täckts med steniplattor år 1995 
eftersom vatten trängde in.  
 
Byggnaden har som grund en betongplatta som isolerats under med cementbunden Leca. 
Cementbunden Leca eller cementbunden lättballast består av cement och lättklinkersom 
blandats ihop för att få en isolerande effekt mellan betongen och berget. 
 
Taket är av konstruktion låglutande tak. Ytskiktet är av takpapp i tvålagstäckning med 
råspont under.  
 
Fönstren i huset har bytts sedan det byggdes på 1970-talet. År 1997 byttes samtliga fönster 
ut mot nya. Fönstren levererades av H-fönstret AB i Lysekil. De är av typen T4-12 isolerruta 
med tre glas fönster med distanser av aluminium eller stål. 
Vid kontakt med H-fönstret AB i Lysekil framkom det att rutan har ett U-värde på 1,5 W/(m2, 
K). Vid medräknande av fönsterkarmen försämras U-värdet, vilket medför att den totala 
fönsterarean beräknas i denna rapport ha ett sammanlagt U-värde på cirka 2,0 W/(m2, K). 
 
Portarna är original från när huset byggdes i början 1970-talet. Ett U-värde på 2,00 W/(m2, K) 
antas. 
 
Byggnaden har idag direktverkande elradiatorer som värmeavgivare till uppvärmningen. De 
flesta radiatorerna är från när huset byggdes och är placerade i lägenheterna samt i 
trappuppgångarna. Radiatorerna regleras genom att det sitter en temperaturgivare i varje 
element. 
 
Tappvarmvattnet värms upp i en undercentral som är placerad i ett av husen. Varje 
undercentral förser därefter två andra hus med varmvatten genom kulvertsystem.  
Sammanlagt finns det fem undercentraler på Kärralyckan. Med hjälp av en elpanna av 
fabrikatet Värmebaronen på en effekt av 119kW värms vattnet upp i en stor vattenberedare, 
i form av en förrådsberedare. Förrådsberedaren är av märket CTC från 1971 och har en 
kapacitet på 10 000liter.  
För att samtliga lägenheter skall ha snabb tillgång till varmvatten finns VVC-ledningar där det 
ständigt cirkulerar varmvatten med hjälp av en cirkulationspump. Pumpen är av fabrikatet 
Grundfoss UPS 430W. När vattnet värms upp expanderar det, därför finns ett slutet 
expansionskärl på 500 liter installerat. VVC-ledningarna är gjorda av koppar såväl i husen 
som i kulverten. 
VVC-ledningarna går från källaren där undercentralen är placerad för att därefter nå det 
andra huset genom kulverten. Där går den direkt upp i takplan och sträcker sig genom hela 
huset. 
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Ventilationen på Kärralyckan är av typen frånluftsventilation. Luften bortförs med en fläkt 
som är placerad på vinden av typen radialfläkt med en Elmo motor. 
 
Luften sugs in i frånluftsdonen som är placerade i köken samt våtutrymmena, för att därefter 
lämna byggnaden genom frånluftskanalerna. Uteluften tas in genom springventiler som är 
placerade i varje lägenhet under varje fönster. 
 
Värmekulvertsystemet förser de byggnader som inte har någon undercentral med 
tappvarmvatten i Kärralyckan. Värmekulvertsystemet är utformat enligt kammetoden vilket 
illustreras i figur 6. 

8.3 Effektberäkning 
Effektberäkningarna har tagits fram för att undersöka vilket effektbehov byggnaderna har. 
Detta för att kunna undersöka vilka ungefärliga dimensioner det krävs på installationen av 
uppvärmning. Effektberäkningen består av två delar, dels för uppvärmningen av byggnaden 
dels av uppvärmningen av tappvarmvattnet. 

8.3.1 Uppvärmning 

Nedan följer de parametrar samt de slutgiltiga resultat från beräkningar av vilken effekt som 
krävs vid uppvärmning av byggnaden. 
 
Tabell 1 - Sammanställning av U-värdena 

Byggdel Area, A (m2) U-värde, (W/m2K) U · A (W/K) 

Yttervägg – 
norr/söder 

195,8 0,25 48,9 

Yttervägg – 
väster/öster 

616,1 0,27 166,3 

Vindsbjälklag 712 0,18 128,9 

Fönster 320,1 2,00 640,2 

Dörrar 18 2,00 36    

Platta på mark 712 0,29 203,6 

Köldbryggor   89,1 

Summa   1315 

  Pt (kW) 44,1kW 
 

Tabell 2 - Förekommande köldbryggor 

Köldbryggor L ängd (m) Psi (W/m, C) Psi · L 

Fönster och dörrar infäst. trä 1615 0,04 64,11 

Fönster och dörrar infäst. betong 138,4 0,08 11,34 

Vindsbjälklag 276,8 0,03 8,74 

Mellanbjälklag 32 0,08 2,45 

Ytterhörn 55,6 0,04 2,49 

Summa   89,13 
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Tabell 3 - Beräkning av värmekapaciteten 

Material Tjocklek 
d (m) 

Densitet Q 
(kg/m3) 

Area A 
(m2) 

Värmekapacitet 
c (J/kg,K)   

Summa 

värmekapacitet, 

c x m (J/K) 

Betong yttervägg, 
gavel 

0,180 2300 196 800 64915200 

Gips yttervägg, 
långsida 

0,013 900 616 1100 7927920 

Betong innervägg 0,150 2300 537 800 148212000 

Gips innervägg 0,013 900 789 1100 10154430 

Betong 
mellanbjälklag 

0,210 2300 1610 800 622104000 

Betong 
vindsbjälklag 

0,190 2300 805 800 281428000 

Betongplatta 0,150 2300 805 800 222180000 

Summa     1356921550 

 
Vid beräkning av värmekapaciteten slogs alla material som är innanför isoleringen ihop. För 
att sedan multipliceras tillsammans med materialets densitet, area och tjocklek. Därefter fås 
tidskonstanten ut med beräkningar i bilaga 2. Tidskonstanten beräknas till 6 dygn enligt 
bilaga 5 efter en DVUT på -12,5 grader och Säve som ort. 
 
Transmissionen, Pt är den värmeförlust som går ut genom tak, väggar, golv, fönster och 
portar. U-värdena har tagits fram med hjälp av beräkningsprogrammet Isover Energi, 
beräkningarna finns i bilaga 1. Den värmeförlust som försvinner ut genom ventilationen 
benämns som Pv medan den värmeförlust som försvinner ut genom otätheter betecknas Pov. 
Köldbryggor uppkommer vid fönster, dörrar, vid hörn och utmed plattan. Värmeförlusterna 
som försvinner genom ventilationen blir 34 kW medan förlusterna genom otätheterna blir 
17.9 kW.  
 
Effekt för uppvärmning för en byggnad blir 96kW. Effektberäkningen finns att hitta i bilaga 2. 

8.3.2 Tappvarmvatten 

I följande kapitel anges de olika parametrar och slutgiltiga resultatet för ackumulering av 
tappvarmvattnet.  
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Tabell 4 - Beräkning av effekten vid ackumulering enligt ekv. 6.1-6.3 

Antal personer (st) 130 

Flöde (l/s) 0,2 

Störttappning (min) 5 

Laddningstid (min) 240 

Temperatur varmvatten (C) 70 

Temperatur kallvatten (C) 10 

Specifik värmekapacitet (kJ/kgC) 4,2 

Pladdningsväxlare (kW) 79,6 

 
För att klara av att tillgodose den varmvattenmängd som krävs för tre av byggnaderna, 
behövs en laddningseffekt på 79,6 kW. Normflödet sätts till 0,2 l/s enligt Boverkets krav för 
användandet av dusch. I och med att byggnaderna har varmvatten distribution tre och tre. 
En mer specifik uträkning finns i bilaga 3. 

8.4.1 Flödesbehov för VVC-systemet  
Tabell 5 – Flödesberäkning enligt ekv 6.4 

Värmeförlust (W/m) 10 

Rörlängd (m) 311 

Temperaturfall (C) 5 

Flödesbehov (l/s) 8,9 

 
För att ständigt kunna tillgodose att det finns varmvatten i tappställena och för att minimera 
den mikrobiella tillväxten krävs ett flödesbehov på 8,9l/s. Uträkning finns mer specifikt i 
bilaga 4. 
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9. Resultat 
I följande kapitel kommer resultat från de olika effektberäkningarna att presenteras. Olika 
lösningar på installationer har tagits fram för uppvärmning av byggnaden och 
tappvarmvattnet. Med hjälp av kontakter från tillverkare och leverantörer har möjliga 
lösningar tagits fram för Kärralyckan. Dessa förslag har tagits emot via telefon och e-post. 
 
En kort kostnadsberäkning för varje energisystem kommer att presenteras för att få en 
överblick på skillnaderna vad det gäller investeringskostnaderna. Kostnaderna har tagits 
fram i samband med när kontakt togs för se över olika lösningar som fanns med leverantörer 
och tillverkare. Även Wiksells sektionsfakta 09/10 har använts. Alla kostnader redovisas utan 
arbetskostnad men inklusive moms. 

9.1 Gas 
Förutsättningarna för att använda sig av gas är att det finns framdraget i närheten av 
bostadsrättföreningen. Vid kontakt med EON som har hand om gasledningarna i Falkenberg 
kom det fram att det finns möjlighet för Kärralyckan att ha gas som uppvärmningskälla.  
Huvudledningar för gas finns idag framdraget vid Brattensväg, med möjlighet att dra fram 
gasledningar till de fem olika anslutningspunkterna i Kärralyckan. Det vill säga en för varje 
undercentral. 
 
Bilden nedan visar hur rördragningarna för värmekulverten ser ut idag. Byggnaderna som är 
markerade med ett U visar var undercentralerna är placerade. Vid installation av gas kan de 
dagens system för rördragning se likadant ut. 
 

 
Figur 9 - Rördragning från de fem undercentralerna(byggnad 1, 2, 6, 10, 12) ut till de resterande byggnaderna 

Bildkälla: Ritningar från Riksbyggen 
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9.1.1 Gaspanna 

Vid effektberäkningen framkom det att varje byggnad har en effektåtgång på 96kW för 
uppvärmning av byggnaden. Varje undercentral förser två andra byggnader vilket blir en 
totaleffekt på 288kW. Effektåtgången för att värma tappvarmvattnet med hjälp av 
ackumulering blev för de tre byggnaderna vid beräkning 79,6kW. Ett tillägg på 10 procent 
läggs till på grund av förluster i kulvertsystemet. Den totala effekt som behövs vid 
dimensionering av gaspannan blir således 404,4kW. 
 
Tabell 6 - Dimensionering för gaspannorna 

Uppvärmning (kW) 288 
Tappvarmvatten (kW) 79,6 
Förluster i kulvertsystem 10% (kW) 36,8 

Total effekt (kW) 404,4 
 
Vid kontakt med Milton som är leverantör av gaspannor, tog de fram en lösning för varje 
undercentral. Lösningen är i form av en kaskadlösning av fyra Milton modell TopLine på 
vardera 100kW, vilket blir en sammanlagd effekt på 400kW. De skulle klara att tillgodose den 
effekt som krävs.  
 
Fördelarna med denna lösning är att du får en hög effekt på liten yta. I och med att det är 
kondenserade gaspannor har de en hög verkningsgrad med minimalt underhåll. Med väder 
styrd utegivare regleras pannorna så att antalet pannor används beroende på vilken effekt 
du behöver. 

9.1.2 Kostnadsberäkning för gas 

Under kostnadsberäkning av gas kommer en kort presentation av vilka kostnader som 
uppstår vid installation av gaspanna. 
 

Typ Antal  Styckekostnad Summa  

Anslutningsavgift EON 5 10 000 50 000 

Gaspanna 20 80 000 1 600 000 

Anslutningsset 20 2000 40 000 

Reglering 5 6000 30 000 

Kaskadanslutning/Rör 5 35 000 175 000 

Kulvert 80 1100 88 000 

Radiator 1290 5300 6 837 000 

Injustering, pump, shunt - 100 000 100 000 

Ackumulatortank 5 200 000 1 000 000 

   9 920 000 

 

9.2 Biobränsle 
Att elda med biobränsle är möjligt i form av en närvärme lösning. Det vill säga att använda 
sig av en stor pelletspanna till uppvärmning och tappvarmvatten, för samtliga 15 byggnader. 
Närvärmestationen kan eventuellt placeras vid Måsa-brittas väg eller i korsningen Kärretsväg 
och Måsa-brittas väg. 
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Figur 10 – Två olika lösningarna för närvärmestationer 

Bildkälla: Ritningar från Riksbyggen 

9.2.1 Biobränslepanna 

Som tidigare nämnt krävdes för varje byggnad en effekt på 96,0kW. I och med att 
närvärmestationen ska förse alla byggnader så blir det en totaleffekt på 1440kW för 
uppvärmning. Tappvarmvattnet för tre byggnader blir 79,6kW såldes blir den totala effekten 
för uppvärmning till tappvarmvatten 398kW. Den slutgiltiga effekten som biobränslepannan 
måste dimensioneras efter blir 2022kW efter tillägg av värmeförluster i kulvertsystemet.  
 
Tabell 7 - Dimensionering för biobränslepanna 

Uppvärmning (kW) 1440 
Tappvarmvatten (kW) 398 
Förluster i kulvertsystem 10% (kW) 183,8 

Total effekt (kW) 2022 
 
Vid kontakt med Parca som är leverantör av fastbränslepannor kom med en lösning med en 
Osby PB2 biobränslepanna. Biobränslepannan har en effekt upp till 3000kW.  
Pannverkningsgraden som avser man förhållandet mellan tillförd och producerad energi 
beror lite på vilken belastning pannan körs på. Ju lägre belastning desto högre 
pannverkningsgrad, för en belastning på 90 procent har Osby PB2 en pannverkningsgrad på 
cirka 91 procent.   

9.2.2 Kostnadsberäkning för biobränslepanna 

Här redovisas en kort och överbegriplig beräkning av vilka materialkostnader som 
förekommer vid installation av en biobränslepanna. 
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Typ Antal Styckekostnad Summa  

Biobränslepanna 1 2 000 000 2 000 000 

Brännare 1 100 000 100 000 

Silo 1 300 000 300 000 

Rör/skorsten 1 100 000 100 000 

Reglering 5 6000 30 000 

Radiator 1290 5300 6 837 000 

Kulvert 140 1100 154 000 

Sprängning 60 1500 90 000 

Injustering, pump, shunt - 100 000 100 000 

Ackumulatortank 5 200 000 1 000 000 

   10 711 000 

 
Vid val av biobränslepanna blir underhåll- och driftkostnaden avsevärt högre än vid de andra 
energisystemen. Därtill kommer även kostnader för transport av pellet, beroende på hur stor 
silo man har blir transporten olika i antalet. 

9.3 Bergvärme 
En möjlig lösning i Kärralyckan är att använda värmepumpar och bergvärme. Det vill säga att 
man borrar ett antal energibrunnar för respektive undercentral. 

9.3.1 Värmepumpar 

Vid kontakt med Thermia som är tillverkare av värmepumpar föreslogs en lösning för 
vardera undercentral. Varje undercentral förses med värmepumpar i form av en 
kaskadlösning på åtta stycken Thermia Solid med en effekt på vardera 42kW. Med en 
totaleffekt på 336kW klarar de att täcka det behov som finns för varje undercentral vad det 
gäller uppvärmning och tappvarmvatten vid en dimensionering för 70 procent. För varje 
byggnad krävs för uppvärmning av byggnaden en effekt på 96kW. Tappvarmvattnet för varje 
undercentral är 79,6kW. Den totala effekt som krävs blir 367,6kW. Värmepumpen 
dimensioneras efter 70 procent och ett tillägg på 10 procent läggs till i och med 
värmeförlusterna som sker i kulvertarna. Värmepumparna dimensioneras således för varje 
undercentral till 283,0kW.  
 
Tabell 8 - Effekt för dimensionering av värmepumpar 

Uppvärmning (kW) 288 
Tappvarmvatten (kW) 79,6 
Förluster i kulvertsystem 10% (kW) 36,8 

Total effekt 404,4 

Dimensioneras efter 70% av effektbehovet (kW) 283 
 
För att få ut tillräckligt med värme krävs ett totalt djup på 5660 meter. Detta fördelas på 
cirka 37 stycken energibrunnar på vardera 150 meter djup för varje undercentral. För att se 
om detta är möjligt krävs en grundläggande geoteknisk undersökning. 
För att klara även de kallaste dagarna under året väljer jag att spara den gamla elpannan 
som ett komplement till bergvärmen.  
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9.3.2 Kostnadsberäkning för bergvärme 

Här redovisas en kort och överbegriplig beräkning av vilka materialkostnader som 
förekommer vid installation av en bergvärme. 
 

Typ Antal Styckekostnad Summa  

Värmepump 40 120 000 4 800 000 

Kaskadanslutning/rör 5 35 000 175 000 

Energibrunn/slang 185 100 000 18 500 000 

Reglering 5 6000 30 000 

Radiator 1290 5300 6 837 000 

Kulvert 80 1100 88 000 

Injustering, pump, shunt - 100 000 100 000 

Ackumulatortank 5 200 000 1 000 000 

   31 230 000 

9.4 Solvärme 
Installation av solvärmesystem är möjligt som komplement till ett annat värmesystem för 
Kärralyckan.  

9.4.1 Solfångare 

Solfångarna kan användas för både uppvärmning av byggnaden och för tappvarmvattnet. Vid 
dimensionering används som vi tidigare skrev en tumregel på 3m2 per lägenhet vad det 
gäller tappvarmvattnet och vid kombisystem 7m2 per lägenhet. Detta skulle medföra en 
väldigt stor total solfångaryta för att täcka det behov som finns.  
På Kärralyckan finns det inga större grönområden som skulle göra det möjligt eller lönsamt 
att placera några solfångare. Däremot finns det några byggnader som har taken i sydväst 
läge där det skulle vara möjligt att montera solfångare. 
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Figur 11 – Hustak (byggnad 1, 2, 3) placerade i sydväst läge 

Bildkälla: Ritningar från Riksbyggen 

De hustak på byggnad 1,2 och 3 som är markerade på figur 11 är de tak där det finns 
möjlighet att montera solfångare för att täcka en del av det effektbehov som finns. De andra 
byggnaderna som ligger i samma läge som de markerade byggnaderna har ”fel” lutning på 
taket, det vill säga att det låglutande takets högsta del vetter mot söder. 

9.4.2 Kostnader för solvärme 

Hur stora kostnaderna blir för solvärme är helt beroende på hur man väljer att dimensionera 
systemet. Priset för endast solfångare brukar ligga på cirka 2500kr per m2. Där tillkommer 
ledningar för mediet. 

9.5 Uppvärmning av byggnaden 
Uppvärmning av byggnaden sker med ett vattenburetsystem som dras fram till varje 
trapphus och lägenhet. Radiatorer är i form av panelradiatorer. Det varma vattnet värms upp 
i ackumulatortanken för att sedan ledas ut till radiatorerna.  Eftersom sex av byggnaderna 
har källare och nio har platta på mark blir dragning av stammarna lite olika. I byggnaderna 
som har källare används metoden som kallas undre vertikal fördelning där stammar dras 
längs med byggnadens källare för att därefter dras upp på lämpliga ställen. 
Byggnader som har platta på mark som grund väljs istället metoden där man drar kulvertar 
på frostfritt djup längs med byggnaden. Därefter dras stammar upp på lämpliga ställen in till 
byggnaden. 

9.5.1 Kostnader för radiatorer 

Vid beräkningar av kostnaderna för radiatorerna har Wiksells sektionsfakta använts. 
Radiatorn som jag har använt vid beräkningar är i form av ett standardradiator Thermopanel 
TP22-510. Priset för en sådan radiator är cirka 2700kr därtill kommer stammar, isolerade och 
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oisolerade. Den totala kostnaden för varje radiator blir cirka 5300kr. På Kärralyckan finns det 
runt 86 stycken radiatorer för varje byggnad beroende på hur byggnaden ser ut, det skulle 
medföra en total kostnad på 460 000kr för varje byggnad. Där tillkommer en kostnad för 
byggnadsarbeten och återställning.   

9.6 Ackumulering av tappvarmvattnet 
Till skillnad från direkt växling kräver ackumulering betydligt lägre effekt. I och med att 
varmvattnet kan lagras i ackumulatortanken slipper vattnet varmas i takt med tappningarna. 
Eftersom de största tappningarna sker morgon och kväll skulle energisystemet behövas 
dimensioneras efter den effekt som krävs just då. Resterande tid skulle endast en viss effekt 
behövas. Med de energisystem som är aktuella för Kärralyckan är således direkt växling inget 
alternativ. Som tidigare nämnts behövs en effekt på 79,6kW för att varma vattnet för tre 
byggnader under de största tapptillfällena vid ackumulering.  

9.7 Värmekulvert 
Hur värmekulvertsystemet kommer se ut beror helt på vilket energisystem som väljs. På 
dagens marknad finns olika värmekulvertar beroende på vilka behov som finns. Det finns 
kulvertar endast för distribution av tappvarmvatten, endast uppvärmning av byggnaden eller 
en kombination av dessa två.  
 
Vid val av gaspanna eller värmepump behövs kulvert dras enligt figur 9. Där varje 
undercentral förbinder två andra byggnader. Eftersom både tappvarmvatten, 
varmvattencirkulation och uppvärmning av byggnaden behövs är det att föredra en kulvert 
som kombinerar dessa. Idag finns det redan framdraget, dock bara för tappvarmvattnet. 
Däremot blir det smidigare då själva kulverten redan är utgräven. 
 
Vid användandet av en biobränslepanna i form av en närvärmestation enligt figur 10 blir 
kulvertsystemet än mer komplicerad. Först måste kulvertar dras mellan biobränslepannan 
och ut till de fem undercentralerna. För att därefter nå ut till de andra byggnader som 
respektive undercentral förser med tappvarmvatten och uppvärmning av byggnaden.  
 
Som tidigare nämns är bostadsrättföreningen Kärralyckan belägen i Falkenberg vilket gör att 
det förekommer väldigt mycket berg. För att kunna dra kulvertsystemet kan sprängning av 
berg behövas, vilket kommer medföra en merkostnad. Dock blir det inget problem tekniskt 
då det finns tekniker som gör det möjligt att spränga intill husgrunder utan att någon skada 
uppkommer.  

9.7.1 Kostnader för kulvertsystem 

Kostnader för kulvertsystemet där det kombineras både för tappvarmvatten och 
uppvärmning av byggnaden ligger på cirka 1100kr/m för Uponor Ecoflex Quattro. Därtill 
kommer kostnader för kopplingar och tillsyns brunnar. Kostnaderna för sprängning beror 
helt på vilka omständigheter som förekommer, men vid beräkningar brukar ett pris på 
mellan 1000-1500 kr/m förekomma. 
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10. Slutdiskussion 
Med ständigt stigande el- och oljepriser blir det allt viktigare att ha ett bra energisystem. På 
senare tid har vi blivit allt mer miljötänkande. Vi ser allt fler positiva fördelar med de 
möjligheterna som finns för förnybar energi, även ur ekonomisk synvinkel. 
 
För bostadsrättföreningen Kärralyckan som är väldigt miljötänkande är det viktigt för dem 
att få ett energisystem som är så miljövänligt som möjligt men även fungerar bra på längre 
sikt. Det bästa alternativet för Kärralyckan anser jag vara att använda sig av bergvärme som 
energikälla. Bergvärme är förvisso en väldigt stor och dyr investering men som i slutändan 
förhoppningsvis kommer betala tillbaka sig i form av behagligare inomhusklimat, lägre 
energikostnader och ett gott samvete. Vid tidigare projekt där bostadsrättsföreningar har 
övergått till bergvärme har stora besparingar gjorts vad det gäller energikostnader. En 
bostadsrättförening i Hässelby Strand utanför Stockholm halverade sin energikostnad när de 
gick från fjärrvärme till bergvärme. För Kärralyckans del borde vinningen vid systembyte bli 
ännu större eftersom de idag har elvärme. Med dagens stigande elpriser kan vinningen bli 
ännu större för Kärralyckan och återbetalningstiden kortas ner. 
 
Dock bli investeringen större eftersom de måste konvertera byggnaderna till 
vattenburetsystem. Att konvertera byggnaderna är väldigt kostsamt, men betalar tillbaka sig 
i form av högre värde på byggnaderna och maximerad flexibilitet för flera olika alternativ vad 
det gäller energisystem. Tidigare fanns konverteringsbidrag att söka för konvertering från 
elradiatorer till vattenburetsystem. Detta bidrag togs bort i årsskiftet 2010/2011, med detta 
bidrag hade investeringen blivit allt mer lönsam.         
 
Som komplement till bergvärmen kan frånluften som lämnar byggnaden tas tillvara eller att 
installation av solvärme görs. Den stora solfångaryta som krävs för en betydande effekt är 
också en nackdel. De flesta byggnaderna i Kärralyckan ligger i fel läge för att kunna montera 
solfångare på taket, samt att det inte finns några större grönområden att placera solfångare 
på. Solfångarna gör också enbart nytta på sommaren vilket gör att solvärme bara kan 
användas som ett komplement till ett annat energisystem. En bostadsrättförening i Falun 
håller för tillfälligt på med installation av taksolfångare. De räknar med att sänka sina 
energikostnader rejält med solvärme.  
 
Vad det gäller biobränsle så tycker jag det är ett bra alternativ rent miljömässigt. Men i och 
med att Kärralyckan ligger så pass centralt samt att det finns bostadsområden runt omkring, 
gör att placeringen av en stor biobränslestation inte känns särskilt aktuellt. Dessutom skulle 
återkommande transporter av pellet behövas vilket skulle störa närområdet. Med biobränsle 
skulle det även behövas en kontinuerlig drift och underhåll av systemet. Detta skulle 
medföra en viss kostnad varje månad.   
 
Det sista alternativet som jag kollade på var gas som energikälla. Gas skulle också kunna vara 
en möjlig lösning för Kärralyckan eftersom det redan finns framdraget i närheten. Att 
använda naturgas blir allt mer vanligt som energikälla. Priset på gas regleras med el- och 
oljepriset detta medför en relativt osäker bild på hur priset kommer se ut i framtiden. I och 
med att det är ett fossilt bränsle medför det också en större skada på miljön, vilket som jag 
tidigare nämnde var en viktig aspekt för Kärralyckan vid val av energikälla.  
 



  Högskolan i Halmstad 

36 
 

I framtiden hoppas jag att staten ökar bidragen för investeringar i förnybar energi. Så att fler 
bostadsrättföreningar får möjlighet att investera i miljövänliga system. Detta skulle gynna 
hela näringskedjan med nya arbeten, de boende, miljön och mer attraktiva 
bostadsrättföreningar.  
 
För Kärralyckan tror jag en investering av ett nytt energisystem, om det inte görs nu istället 
kommer bli tvingande i framtiden på grund av elpriserna. I takt med de stigande elpriserna 
kommer bostadsrättföreningen bli tvingad att höja månadskostnaden för de boende vilket 
kommer göra att bostadsrätterna bli mindre attraktiva. I och med att elradiatorerna idag 
behöver bytas ser jag det som en stor möjlighet att se över hela systemet. En tanke kan vara 
att byta energisystem i samband med att stambyte sker beroende på hur nära det ligger 
tidsmässigt i framtiden. 
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Bilaga 1 – sammanställning av U-värdena 
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Bilaga 2 – effektberäkning för uppvärmning 
Nedan följer effektberäkning för en byggnad. 
 

   
          

    
 

 

    
        

 
(4.1) 

 
Tidskonstanten väljs till 140h. DVUT sätts till -12,5˚C för Säve enligt tabellen i bilaga 5. 
 
Transmissionsförlusterna beräknas enligt följande. De olika klimatskärmarna inklusive 
köldbryggor. 
 

                                                   
                                                  

                           

 

(4.2) 

De oavsiktliga ventilationsförlusterna anges enligt nedan. 
 

     
        

    
                               

 
(4.3) 

De styrda ventilationerna beräknas enligt nedan. Lufttillförseln sätts till 0,35l/s per m2.  
 

    
         

    
                               

 
(4.4) 

Den sammanlagda effekten för uppvärmning av en byggnad blir således. 
 
                         
 

(4.5) 
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Bilaga 3 – effektberäkning för tappvarmvatten 
Nedan följer effektberäkning för varmvattnet för tre byggnader. 
 
                     (6.1) 
 

Denna volym är för brukbart varmvatten vid 38C 
 

                                     
       

       
        

 

(6.2) 

 
Varmvattenberedarstorleken blir således 4246 liter. Men i och med att ackumulatorn bara 
kan användas till 80 procent pågrund av inblandning av kallvatten blir det istället 5307 liter. 
 

                      
    

    
       

 
Den effekt som krävs blir enligt nedan 
 

                   
                

        
        

 

(6.3) 
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Bilaga 4 – beräkning av flödesbehovet 
Beräkning av flödesbehovet för VVC-pumpen för byggnad 8 som i tur förser byggnad 9 och 1 
med tappvarmvatten. Illustreras i figur 9. 
 
Sammanlagda längder är 311m 
Byggnad 8: 122m 
Byggnad 9: 122m 
Byggnad 1: 58m 
Kulvert: 9m 
 

  
           

 
               

 
(6.4) 
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Bilaga 5 – dimensionerande vinterutetemperatur 

 


