
1 

 

  

 

 

 

 

 

Energikartläggning av VVC-systemet i 

flerbostadshus 

 

Malin Alros 

 

 

 

  

Master of Science Thesis 

KTH School of Industrial Engineering and Management 

Energy Technology EGI-2015 MSC 

Division of Energy Technology 

SE-100 44 STOCKHOLM 

 



2 

 

 

 

 

 Master of Science Thesis EGI-2015-016MSC 

 

Energikartläggning av VVC-systemet i 

flerbostadashus 

   

  Malin Alros 

Approved 

2015-04-27 

Examiner 

Joachim Claesson 

Supervisor 

Joachim Claesson 

 Commissioner 

WSP 

Contact person 

Håkan Nilsson 

Abstract 

This study investigated the heat losses in the hot water circulation system for apartment buildings. The 

background of the study was that many installers of technical insulation felt that the technical 

insulation was not prioritized in construction projects. As argument for not prioritized the insulation 

the term “The building will benefit from the waste heat” were used. The users of the argument meant 

that the heat losses from the hot water pipes will be used by the building for heating instead. The 

purpose of this study was to investigate the relationship between heat losses and technical insulation in 

the hot water circulation system in existing buildings and to identify were the heat losses in the hot 

water circulation system appear and if the building can gain from the heat losses. To archive this 

objective, measurement were done in two apartment buildings were the temperature on the supply and 

return pipes were measured during two weeks. One of the buildings had old insulation and the other 

had new modern insulation. Additional measurement data of the supply and return temperature during 

the year 2012 and 2013 were collected from two other apartment buildings.  

The study showed that the heat losses in the hot water circulation system were not affected by winter 

or summer conditions. The building with old insulation had larger heat losses compare to building 

with modern insulation. Even in the building with modern insulation, larger flaws were detected which 

resulted in greater heat losses that were expected. Both buildings had a temperature at the return pipe 

that was under the recommended temperature according to BBR, 55°C. The investigation of the 

buildings indicated that the heat losses in the basement corridor were large and that the heat losses 

were not used as heating in an optimal way.  

The conclusion of the study is that the heat losses from the hot water circulation system are not well 

used of the building. Heat losses appear in the pipe trenches and in the basement corridor where the 

temperature can be lower compare to the apartments. Heat losses in the hot water circulation is also 

uncontrolled which result in heat losses even in summer when heating is not necessary. The 

measurement made in this study showed a different between 450 and 1960 kWh per apartment and 

year. If the building with old insulation would upgrade the hot water circulation system, a saving of 

33 800 SEK would be done which gives the investment a payback at 0.5 years. The study confirmed 

that a well installed technical insulation will result in a higher comfort for the user, lower heat losses 

and lower costs for the system. 
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Sammanfattning 

I studien har värmeförlusterna i VVC-systemet för flerbostadshus studerats. Bakgrunden byggde på att 

många montörer upplevde att teknisk isolering blir bortprioriterat i byggprojekten. Som argument till 

att inte prioritera den tekniska isoleringen använd uttrycket ”värmen kommer fastigheten tillgodo”, där 

de menar att värmeförlusterna i varmvattenrören utnyttjas av fastigheten på annat sätt. Syftet med detta 

examensarbete har varit att undersöka hur den tekniska isoleringen påverkar varmvattenförlusterna 

samt att kartlägga vart värmeförlusterna sker och om värmeförlusterna kommer huset tillgodo. För att 

uppnå målen har egna mätningar i två flerbostadshus gjorts samt mätdata erhållits från ytterligare två 

fastigheter. De egna mätningarna pågick under två veckor där framledning- och 

returledningstemperatur i varmvattencirkulationen mättes. Den ena fastigheten hade äldre isolering 

medan den andre hade genomgått renovering där samtliga rörledningar bytts ut och där modern 

isolering används. Förutsättningarna för de olika fastigheterna studerades så som rörtjocklek, 

isoleringstyp, isoleringstjocklek samt omgivningstemperatur. För de andra två fastigheterna erhölls 

framledning- och returledningstemperatur i varmvattencirkulationen under åren 2012 och 2013. 

Studien visade att förlusterna i VVC-systemet inte påverkas av årstiden utan var konstanta över året. 

Fastigheterna med äldre isolering hade stora värmeförluster i förhållande till distributionsrörens längd. 

Även i fastigheten med modern isolering upptäcktes stora brister i monteringen av isoleringen varvid 

värmeförlusterna blev större än förväntat. Båda fastigheterna som mättes hade en returtemperatur som 

var under den rekommenderar temperatur enligt BBR, som är. 55°C vilket medför en hälsorisk på 

grund av ex tillväxt av legionella i rörsystemet. Värmeförlusterna visade sig vara stora i 

källarkorridorer och där värmen la sig längst med taket och gav ett dåligt uppvärmningstillskott till 

källarkorridoren. De vertikala rörschakten var igenmurade vilket gjorde det svårt att undersöka 

värmeförlusterna. Det kunde även observeras hur varmvattenrören värmer upp kallvattenröret. Vilket 

medför en ökar resursanvändning av vattnet då användaren måste spola kranen längre för att erhålla kallt 

kallvatten eller varmt varmvatten.  

Slutsatsen av studien är att värmeförlusterna från varmvattencirkulationen inte utnyttjas av byggnaden 

på ett bra sätt. Värmeförlusterna är okontrollerade vilket ökar risken för överhettning för vissa 

utrymmen. Dessutom kan rörschakt och källare hållas lägre än boendetemperaturen och under 

sommarmånaderna finns dessutom inget uppvärmningsbehov. Det finns stor potential att investera i 

tjockare rörisolering vid stambyte och vid nybyggnation. Bara skillnaden mellan de fastigheter som 

undersöktes i denna studie visar att förlusterna varierar mellan 450 och 1960 kWh per lägenhet och år. 

Skulle Fastighet 1 renovera sitt VVC-system kan en besparing på 33 800 SEK göras och en 

återbetalning sker inom ett halvår. Studien bekräftade att ett välisolerat VVC-system kommer resultera 

i bättre komfort för användaren, lägre värmeförluster och lägre kostnader för systemet.  
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Nomenklatur 

Förkortningar 

CO2 Koldioxid 

IF Isoleringsfirmornas förening 

IPCC Intergovernmental panel on climate change 

LCC Life cycle cost 

Lgh Lägenhet 

VV  Tappvarmvatten 

VVC Tappvarmvattencirkulation 

Beteckningar 

A Area    [m
2
] 

a Årlig inbetalningsöverskottet  [SEK] 

cp Specifik värmekapacitet   [J/kgK] 

δ Tjocklek   [m] 

λ  Värmeledningstal   [W/mK] 

G Grundinvestering  [SEK] 

m Massflöde   [kg/s] 

Q Värmeflöde    [kWh] 

�̇� Värmeflöde    [W] 

q Värmeflöde per arealenhet  [W/m
2
] 

r Kalkylräntan   [procent] 

 Densitet   [kg/m
3
] 

T Temperatur    [°C] 

τ Tid    [s] 

U-värde Värmemotstånd  [W/m
2
K] 

V Volymflöde   [m
3
/s] 
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1 Introduktion 

I detta kapitel introduceras studien men en kort beskrivning av bakgrunden. Därefter presenteras syfte, 

frågeställning och avgränsningar för studien. I slutet av kapitlet beskrivs kortfattat genomförandet av 

studien.  

1.1 Bakgrund  

IPCC, FNs vetenskapliga klimatpanel, redovisade 2013-2014 en samlad analys av det vetenskapliga 

kunskapsläget om klimatets förändring. Mer än 800 forskare och experter från olika länder har jobbat 

för att sammanställa rapporten. Analysen bekräftar klimatuppvärmningen samt att människans 

påverkan är huvudorsaken till uppvärmningen. De konstaterade även att klimatförändringen innebär en 

betydande risk för bland annat global livsmedelsförsörjning och för ekonomisk utveckling 

(Naturvårdsverket, 2013). 

För att motverka den globala uppvärmningen har regeringen antagit en vision för år 2050, att Sverige 

ska ha netto noll i utsläpp av växthusgaser (Miljödepartementet, 2013). Då sektorn bostäder och 

service står för cirka 40 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning finns där mycket som 

behöver förbättras (Naturvårdsverket, 2013). Regeringen satte upp som mål att till år 2020 ska 

energianvändningen i våra byggnader minska med 20 procent och till år 2050 med 50 procent jämfört 

med år 1995 (Boverket, 2007). Enligt prognosen från Naturvårdsverket bedöms förutsättningarna för 

sektorn bostäder och service vara mycket goda och att sektorn kan vara fri från utsläpp innan 2050 

Men då måste åtgärder som infatta att energisnåla system enligt passivhusprinciper används vid både 

nybyggnation och renovering av befintliga byggnader (Naturvårdsverket, 2012). 

Isoleringsfirmornas förening, IF, är en branschförening för isoleringsföretag som arbetar med teknisk 

isolering. Teknisk isolering omfattar värme- och kylisolering av VVS- och industriinstallationer. 

Föreningens syfte är att ta tillvara och utveckla medlemmarnas gemensamma intressen 

(Isoleringsfirmornas förening, 2014). Med god teknisk isolering kan värme- och kylförlusterna i 

bostäder och lokal minska vilket är en av många åtgärder som kan göras inom sektorn för att minska 

energianvändningen. Tidigare undersökningar visar att modern isolering på varmvattenrör kan minska 

värmeförlusterna med cirka 85 procent jämfört med oisolerade rör (Energimyndigheten, 2010).  

Ett problem som föreningen uppmärksammade var att många montörer upplevde att teknisk isolering 

blev bortprioriterat i byggprojekten. Som argument till att inte prioritera den tekniska isoleringen 

använd uttrycket ”värmen kommer fastigheten tillgodo”, där de menar att värmeförlusterna i 

varmvattenrören utnyttjas av fastigheten på annat sätt. Då det ofta är olika aktörer som bygger, 

förvaltar och utnyttjar byggnaden vilket innebär att aktörerna har olika mål för byggnaden. De som 

bygger vill ha låga byggkostnader medan de som driver fastigheten vill ha låga driftkostnader. Då det 

är i byggskede som man har som störst möjlighet att påverka den tekniska isoleringen har 

fastighetsägare eller förvaltare svårt att påverka om de inte är med som byggherre. 

Det är ofta svårt att ändra den tekniska isoleringen då rördragningen ofta är svårtillgänglig. Om man 

vill påverka den tekniska isoleringen är det i byggskedet eller stambyten som detta ska göras. 

Installationen av teknisk isolering sker i slutet av byggprojektet där installationen måste ske snabbt 

och där utrymmet redan är begränsat av befintlig byggkonstruktion och andra installationer.  

1.2 Problemformulering 

Det finns få studier gjorda om värmeförluster för varmvattensystemet och hur den tekniska isoleringen 

påverkar förlusterna. Det är även oklart i vilken omfattning värmeförlusterna kommer huset tillgodo. 

En bristfällig isolering på varmvattenrören i ett flerbostadshus kan innebära att man värmer upp 

källaren och biutrymme till följd av att man måste kompensera läckaget med ökad VVS-installation 
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för att uppnå rätt varmvattentemperatur i lägenheterna. Detta leder i sin tur till att energianvändningen 

ökar och kostnaden blir högre.  

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur den tekniska isoleringen påverkar 

varmvattenförlusterna samt att kartlägga vart värmeförlusterna sker och om värmeförlusterna kommer 

huset tillgodo.  

För att uppnå syftet med denna studie, ska dessa frågeställningar besvaras: 

 Hur stora är värmeförlusterna i ett flerbostadshus i VVC-systemet med äldre isolering? 

 Hur stora är värmeförlusterna i ett flerbostadshus i VVC-systemet med modern isolering? 

 Vart sker värmeförlusterna? 

 Kan förlusterna komma huset tillgodo och i så fall i vilken omfattning? 

 Vilken innebörd har förlusterna ur energi-, ekonomisk- och miljösynpunkt?  

Målet är att denna rapport kan bidra till att öka kunskapen om värmeförluster på varmvattensystemet 

så att rätt isolering anvisas och installeras. 

1.4 Avgränsningar 

Mätningar av VVC-förluster har begränsats till två fastigheter på grund av begränsad tidsåtgång. Dock 

har tidigare mätdata från två yterliggare byggnader erhållits. Fastigheter med enbart 

varmvattenledningar dragna inom klimatskalet har undersökts. Förlusterna kommer undersökas för 

flerbostadshus då denna typ av fastighet har stor varmvattensystem. Småhus har relativt korta 

varmvattenledningar och sällan VVC och därför erhåller relativt små förluster. Lokaler och kontor har 

en annan typ av förbrukningsmönster än flerbostadhus, där varmvattenkonsumtionen är lägre.  

Till hela varmvattensystemet räknas vattenledningarna från värmecentralen i byggnaden tilltappställe. 

För mätningar av VVC, räknas systemgränsen som VVC-slingan, från framledning från 

värmeväxlaren till returledningen till värmeväxlaren.  

1.5 Genomförande 

Studien startade med en litteraturstudie där tidigare undersökningar och rapporter studerats samt 

branschinformation granskas. Intervjuer med branschaktiva så som montörer, grossister, tillverkare 

och VVS-konstruktörer har gjorts.  

För att kunna kartlägga hur stora värmeförlusterna i VVC-systemet i flerbostadshus har mätningar i 

två fastigheter gjorts. För att kunna påvisa på skillnader i VVC-systemet har byggnader med olika 

ålder valts, en fastighet med äldre teknisk isolering och en med modern teknisk isolering på 

varmvattensystemet. Mätdata från ytterligare två fastigheter har också erhållits. Mätningarna mätte 

temperaturen på fram- och returledningen på VVC-kretsen. Mätdata samlades in och sammanställdes 

för att kunna beräkna värmeförlusterna i varmvattenrören. För att studera vart värmeförlusterna sker 

användes även en värmekamera för att lokalisera problemområden i rörisoleringen. Ritningar på 

fastigheterna studerades samt befintligt skick på rörisoleringen. 

När mätdata var insamlad genomfördes en analys av värmeförluster i VVC. Analysen baserades på 

resultaten från litteraturstudien samt från det beskrivna stegen ovan. Analysen fokuserade på att 

kartlägga vart energin tar vägen, vilken innebörd den tekniska isoleringen har och i vilken utsträckning 

energin kommer huset tillgodo. I Figur 1 visas hur strukturen för studien genomfördes.  
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Figur 1. En schematisk bild over genomförandeprocessen 
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2 Litteraturstudie 

För att få en god förståelse för varmvattensystemet i byggnader och isoleringens betydelse har en 

litteraturstudie genomförts. I kapitlet beskrivs först grunden inom värmeöverföringen och hur termiska 

förluster sker i varmvattenrör. Därefter beskrivs drivkraften av energieffektivisering inom bostäder 

och behovet av renovering för äldre byggnader. En kort redogörelse för hur energiflödet i bostäder ser 

ut, vilket värmebehov som finns och hur tappvarmvattensystemet fungerar beskrivs även. Till sist 

beskrivs grunderna inom teknisk isolering, projektering och dimensioner av isolering.   

2.1 Värmeöverföring 

För att förstå hur värmeförlusterna i varmvattenrören ser ut är det viktigt att veta vilka krafter som 

verkar i systemet. En temperaturskillnad mellan två olika kroppar strävar alltid efter att uppnå en 

utjämning av värmen, där värmeöverföringen sker från den varmare kroppen till den kallare. Genom 

att separera två kroppar med ett annat material emellan verkar detta material isolerande och 

värmeöverföringen minskar. Det finns tre olika typer av värmeöverföring; ledning, strålning och 

konvektion. Värmeledning sker mellan fasta material som är i direkt kontakt med varandra. 

Energiöverföringen sker genom transport av rörelseenergi från det varmare mediet till det kallare. 

Värmekonduktivitet sker då en strömmande gas eller vätska för bort värme till ett kallare område. Det 

finns två typer av konvektionen, egenkonvektion och påtvingad konvektion. Egenkonvektionen 

uppkommer på grund av densitetsskillnader i gasen eller vätskan. Påtvingad konvektion uppkommer 

när en yttre kraft, exempelvis fläkt eller vind sätter mediet i rörelse.  

Termisk strålning sker i kroppar på grund av molekylrörelser. Den mängd värme som överförs mellan 

kroppar beror på temperaturskillnad, kropparnas placering relativt varandra samt deras geometri, och 

ytornas emittans respektive absorbtans.  

För att specificera materialskiktets förmåga att begränsa värmeflödet används värmemotståndet, R. Ett 

material med högre värmekonduktivitet isolerar bättre än ett material med lägre värmekonduktivitet. 

Värmemotståndet definieras enligt  

 
tR




   (1) 

där R är värmemotståndet (m2°C/W), δ är tjockleken på materialet (m) och λ är materialets 

värmekonduktiviten (W/m°C). För en konstruktion summeras värmemotståndet mellan de olika 

delarna där det totala värmemotståndet, RT beräknas enligt 

 Tot inre i yttreR R R R     (2) 

där 𝑅𝑖𝑛𝑟𝑒är det inre värmemotståndet, 𝑅𝑖 är de olika materialskiktens värmemotstånd och 𝑅𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒 är det 

yttre värmemotståndet. Figur 2 visas schematisk hur värmeöverföringen i ett varmvattenrör omgiven 

av luft ser ut. Värmemotståndet för varmvattenröret kan beräknas enligt  

 

32

1 2

ln ln
1 1

2 2
Tot

vatten insida koppar isolering luft utsida

rr

r r
R

h A L L h A   

   
   
         (3) 

där hvatten är värmeöverföringskoefficienten för vatten, hluft är värmeöverföringskoefficienten för luft, 

Ainsida är arean på insidan av varmvattenröret, Autsida är arean på utsidan av isoleringen, r1 är rörets 

innerdiameter, r2 är rörets ytterdiameter och r3 är isoleringens ytterdiameter, λkoppar är 

värmeledningskoefficienten för kopparröret och λisolering är värmeledningskoefficienten för isoleringen. 
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Figur 2. Värmeöverföringen för ett varmvattenrör med värmeöverföringskoefficienten, h och värmeledningskoefficienten, λ 

(Roos, 2010) 

Värmegenomgångskoefficienten, U (W/ m
2
°C) anger hur bra en konstruktion är isolerad och beräknas 

enligt (Isoleringsfirmornas förening, 2003) 

 

1

Tot

U
R

   (4) 

Ju lägre U-värde desto mindre värme leds bort från röret till omgivningen. Den lokala 

värmeöverföringen mellan varmvattnet och omgivningen kan beräknas med följande formel 

 ( )vatten omgivningQ U T T     (5) 

där Tvatten är vattentemperaturen i röret, Tomgivning är omgivande lufttemperatur. Värmeförlusterna beror 

alltså på konstruktionens isolerförmåga och temperaturskillnaden mellan vattnet och omgivningen. 

Givetvis beror den totala värmeförlusten i ett rör på hur långt röret är.  

2.2 Energieffektivisering  

Med allt högre krav på energieffektivisering för bostäder och lokaler krävs det eftertanke vid varje 

ombyggnad och nyproduktion. För att Sveriges energimål ska uppfyllas krävs det att nya byggnader 

görs mycket energieffektiva men även att de befintliga byggnaderna energieffektiviseras. En 

undersökning från Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin visar att nära två miljoner lägenheter av 

Sveriges flerbostadshus måste åtgärdas för att målen ska uppnås (IVA, 2012).  

Renovering- och underhållsbehoven av Sveriges bostäder är stort. Under 1960- och 1970-talet 

byggdes rekordmånga byggnader i det så kallas miljonprogrammet. Nästan en fjärdedel av Sveriges 

fastighetsbestånd är byggt under dessa år och är nu i behov av renovering (Boverket, 2003). I en 

rapport från Boverket kan behovet av stambyte de närmsta 20 åren uppskattas till minst cirka 1,3 

miljoner lägenheter. Det innebär en ombyggnadstakt på cirka 65 00 lägenheter per år. Om stammarna 

inte byts ut finns risk för att rörledningarna går sönder vilket kan medföra stor vatten- och fuktskador 

(Boverket, 2003).  

Kostnaden för drift och underhåll står för cirka 70 procent av byggnadens totala kostnad under dess 

livslängd. Genom energieffektivisering kan man erhålla en lägre energianvändning vilket i sin tur 

resulterar till lägre drift och underhållningskostnader. För att öka incitament för energieffektivisering 

rekommenderas att man utnyttja tillfället vid renoveringsarbete och ombyggnad till att 
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energieffektivisera. Andra åtgärder är att anpassa lönsamhetskalkylerna för att ta ökad hänsyn till de 

åtgärder som ger besparingar över lång tid samt att öka hänsynen till framtida energipriser (IVA, 

2012).  

Enligt Lockwood, har ett hundratals studier gjorts som visar finansiella fördelar med att bygga miljö- 

och energieffektiva byggnader (Lockwood, 2006). Att kostnaderna för uppvärmning och varmvatten 

minskar i miljö- och energieffektiva byggnader är en av de mest påvisande fördelarna (Capital & Greg 

, 2003) (Lockwood, 2006). För en miljöklassad byggnad beräknads byggkostnad vara cirka 2 procent 

större än standardhus men resultera i en besparing på 20 procent för byggnadens hela livcykel. 

Besparingen uppnås främst genom lägre drift och underhållningskostnader. (Miller & Buys, 2008) 

Trots att studier visar på stora lönsamma energibesparingar genom energieffektivisering genomförs 

många inte. Ett hinder är att det ofta är olika aktörer som bygger, förvaltar och utnyttjar byggnaden. 

Detta leder till att de aktörerna som har möjlighet att vita åtgärder inte alltid har incitament för att göra 

det. De som bygger vill ha låga byggkostnader medan de som driver fastigheten vill ha låga 

driftkostnader (Miljövårdsberedningen, 2008). I flera exempel från olika delar av landet visas att det 

går att bygga funktionella, sunda, estetiskt tilltalande och långsiktigt hållbara bostäder till en total 

produktionskostnad på ca 13 000 kr per kvm. Gemensamt för de lyckade byggarna var att de byggs av 

starka byggherrar som avser att äga och förvalta husen med en långsiktig lönsamhet (Boverket, 2005). 

2.3 Energiflöden i byggnader 

Energibehovet i ett flerbostadshus består av fyra stora poster; värme, varmvatten, fastighetsel och 

hushållsel. Den största energiandelen står uppvärmningen av fastigheten för. I Diagram 1 kan ett 

genomsnittligt energibehov i ett flerbostadshus ses. Behovet varierar beroende på huset utformning, 

installationer, boendes vanor och så vidare.  

 

Diagram 1. Fördelningen av energibehovet i ett flerbostadshus (Abel & Elmroth, 2006) 

Energianvändningen i en fastighet varierar över året och är som störst under vinterhalvåret och som 

lägst under sommaren. Detta beror främst på att uppvärmningsbehovet under sommaren är lägre men 

förbrukningen av varmvatten, hushålls-och driftel minskar även något under sommarmånaderna. Den 

högsta vinterlasten för uppvärmning är ungefär 10 gånger större än sommarlasten för uppvärmning. 

Det finns även stora variationer dygnsvariationer. En normal vinterdag är daglasten cirka 40-50 

procent högre än nattlasten (Werner, 1997).  
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Det vanligaste uppvärmningssystemet i Sverige är varmvattenradiatorer. Varmvattenradiatorer överför 

värme via både konvektion och strålning och är vanligtvis placerade under fönster för att motverka  

kallras. Före energikrisen på 1970-talet, var oljan relativt billig och därför användes oljepannor 

vanligtvis som uppvärmningsalternativ. Oljepannorna erhöll effektivt höga temperaturer i 

varmvattenradiatorer. Vanligtvis användes systemet 80/60°C, vilket innebar att 

framledningstemperaturen i radiatorsystemet var 80°C och returtemperaturen var 60°C. På grund av 

det höga oljepriset skedde en övergång från förbränningspannor till värmepumpar under 1980-talet. 

Värmepumpen används för att flytta värme från ett kallare medium till ett varmare med hjälp av viss 

tillförsel av el. Värmepumpen kan därför utnyttja lågtempurerade källor så som uteluft, berggrund, 

ytjord, sjö- eller grundvatten eller frånluft. Då värmepumpar är effektivtast vid låga temperaturer 

övergick man till lågtemperatursystem med exempelvis 55/45 °C, det vill säga en 

framledningstemperatur på 55°C  och en returtemperatur på 45°C (Persson, 2000).  

Ett system som blivit allt vanligare är golvvärme. Golvvärme bygger på att varmvatten eller luft 

cirkulerar i slingor under golvet. Det varma golvet avger värme genom konvektion till luften och 

genom strålning till väggar, fönster och tak. Golvvärmeslingor i betong har ofta lägre vattentemperatur 

än lätta träbjälklaget. Detta beror på att värmeöverföringen mellan värmerör och golvyta är bättre för 

tunga konstruktioner som betong. Ofta är medeltemperaturen 30-35 °C vid dimensionerad 

utomhustemperatur tillräckligt för tyngre konstruktioner (Persson, 2000).  

All tillförd energi lämnar för eller senare byggnaden, till stor del genom olika typer av värmeläckage. 

För att erhålla en konstant temperatur i bostaden måste den tillförda energin vara lika stor som den 

avgivna energin. Värmen tillförs genom solinstrålning, internvärme och värmesystem. Värmen 

bortförs genom transmissionsförluster, ventilationsförluster och övriga förluster. Normalt är mer än 90 

procent av värmeströmningen från ett rum, transmission av värme genom fönster och av transport av 

värme med luft som läcker genom klimatskalet (Abel & Elmroth, 2006). De delar av klimatskalet som 

står för störst andel av värmeförlusterna är ytterväggar och fönster. I flerbostadshus står dessa delar för 

nästan två tredjedelar av värmeförlusterna. Ventilationsförlusterna i flerbostadshus är ungefär hälften 

så stor som värmeförlusterna (Boverket, 2010). Figur 3 visar hur värmeflödet i ett hus kan se ut. De 

blå pilarna visar energi energin som flödar ut ur byggnaden och de röda pilarna visar energin som 

flödar in i byggnaden.  

 

Figur 3. Energibalansen i ett bostadshus 
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2.3.1 Fjärrvärme 

I majoriteten av alla flerbostadshus sker uppvärmning av varmvatten och radiatorer med fjärrvärme. 

Hela 81 procent av flerbostadshusen har fjärrvärme som uppvärmningskälla (Boverket, 2010). 

Fjärrvärme innebär att värmen produceras i ett centralt värmekraftverk och transporteras sedan i ett 

nätverk av vattenledningar till de byggnader som är anslutna till nätet. Fördelen med fjärrvärme är 

bland annat att man slipper ansvaret för värmeproduktionen och därför behövs exempelvis inte 

värmepanna eller värmepump. Istället räcker det men en fjärrvärmecentral i huset som består av 

värmeväxlare som överför värme från fjärrvärmesystemet till husets varmvattensystem. I 

fjärrvärmecentralen värms sedan tappvarmvatten och byggnadens radiatorkrets upp. De vanligaste 

typer av kopplingsprincip är parallell och tvåstegskoppling. I Figur 4 kan en parallell och 

tvåstegskoppling ses. I båda fallen fördelas det inkopplande fjärrvärmevattnet mellan en värmeväxlare 

till radiatorkretsen och en värmeväxlare till varmvattenkretsen. Skillnaden mellan dem är att 

tvåstegskopplingen värmer upp varmvatten i två steg. (Svensk fjärrvärrme, 2009). 

 

Figur 4. Schematisk bild av en tvåstegskoppling i en värmecentral i ett flerbostadshus (Olsson, 2003) 

Genomsnittlig kostnad för fjärrvärme i Sverige 2010 var 706 SEK per MWh för flerbostadshus. 

Energimyndigheten har gjort en prognos för framtida kostnader för fjärrvärme och beräknar att 

kostnaden blir 905 SEK per MWh för år 2030 (Energimyndigheten, 2011a). En stor del av Sveriges 

fjärrvärme produceras med biobränsle så som flis eller pellets. Då de olika fjärrvärmebolagen har sin 

egna energimix av exempelvis spillvärme, avfallspannor, värmepumpar, biobränslepannor eller 

oljepannor så skiljer sig miljöpåverkan mycket åt mellan de olika bolagen (Statens energimyndighet, 

2008). Rikssnittet för koldioxidutsläppen för fjärrvärmeverk är dock 74 gram CO2 per kWh värme 

(Fastighetsägarna Mellansverige, 2010). 

2.4 Tappvattensystemet 

Varmvattenanvändning är inte helt homogen under året, utan något högre under vintern och något 

lägre under sommaren. Den energi som krävs för att värma vattnet variera också då kallvattnet är 

kallare under vintern än sommaren. Varmvattenanvändningen är i storleksordning cirka 30 procent 

lägre under sommarmånaderna jämfört med årsmedelvärdet (Aronsson, 1996). Genomsnittlig 

förbrukning av tappvarmvatten för flerbostadshus är 80-140 liter per person och år. Detta resulterar i 

ett energibehov på cirka 800-2200 kWh per år beroende på vilken temperaturen varmvattnet har 

(Energimyndigheten, 2011b).  

Fördelningen mellan tappvarmvattenbehovet och byggnadens totala värmebehov används ofta som 

praktiskt nyckeltal. Som tumregel anses tappvarmvattenbehovet vara 20-25 procent för bostäder och 

5-10 procent för kontor av det totala värmebehovet (Aronsson, 1996).  
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2.4.1 Legionella 

Legionella är en bakterie som finns i naturligt i sjöar, vattendrag, i jord och grundvatten. Naturligt är 

mängden bakterier lågt men vid gynnsamma förhållanden där vattentemperaturer är mellan 25 °C och 

42 °C föröka sig bakterien. Vid låga temperaturer är bakterierna vilande vilket innebär att de finns i 

vattendraget men förökar sig inte. Vid höga temperaturer dör bakterien och de har svårt att överleva i 

vatten som är konstant över 50 °C (Kozak, Luca, & Winchell, 2013).  

Legionellabakterien kan orsaka två olika sjukdomar, legionärssjukan och pontiafeber. Legionärssjukan 

är en lunginflammation som sprids genom att människor andas in bakterierna i lungorna. Sjukdomen 

sprids inte mellan personer eller genom att dricka vatten. Sjukdomen ger symptom som hög feber, 

huvudvärk, muskelvärk och diarréer och är särskilt allvarlig för äldre personer. Pontiafeber är en 

mindre allvarlig sjukdom som ger symptom som liknar influensan så som huvudvärk, illamående, 

kräkningar, muskelvärk och hosta (Stålbom & Kling, 2002).  

En studie som undersökte kolonisationer av legionellabakterier i rörsystemen i privata bostäder visade 

att temperaturen i vattensystemet var en av de mest betydelsefulla faktorerna som påverkar 

(Mohammed Khleifat, Al Omari, & Medhat Mohsen Hansafy, 2014). I Sverige insjuknar ca 100 

personer varje år av legionärssjuka. Dock är mörkertalet stor då många infektioner inte diagnostiseras 

eller rapporteras. Sverige har haft ett antal legionella-utbrott genom åren. Det senaste skedde 2004 då 

15 personer insjuknade varav två avled. Mellan åren 1990-1991 smittades 29 personer på ett lasarett i 

Sverige, varav tre personer avled. I varmvattnet som höll en temperatur på 43°C fann man 

legionellabakterier (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

2.4.2 Boverkets byggregler angående varmvattensystemet 

Boverkets byggregler, BBR, innehåller regler och råd för hur byggandet i Sverige ska genomföras. 

Reglerna gäller för nyproducerade byggnader och för tillbyggnader. För tappvatten föreskriver BBR 

(Boverket, 2011) att: 

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 

tappvarmvatten vara högst 60 °C efter tappstället. 

För att minska risken för tillväxt av bland annat legionella bakterier i tappvattnet föreskriver boverket 

(Boverket, 2011):  

Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av 

mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationen för tappkallvatten ska utformas 

så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Cirkulationsledningar för tappvarmvatten 

ska utformas så att temperaturen på det cirkulerade tappvarmvattnet inte understiger 

50 °C i någon del av installationen. 

BBR föreskriver även allmänna råd för att minska risken för tillväxt av bland annat legionella 

bakterier i tappkallvatten bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är 

högre än rumstemperaturen. Om det är möjligt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på 

sådan ställen så bör samtliga installationer utformas och isoleras så att temperaturökningen på 

tappkallvatten blir så låg som möjligt (Boverket, 2011).  

För tappkallvatten är det viktigt att dessa inte värms upp oavsiktligt då det kan leda till spridning av 

legionella. När varma ledningar och kallvattenrör ligger i samma schack är det viktigt att de båda rören 

isoleras ordentligt (ISOVER, 2007a). 
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För befintliga hus gäller det byggregler som var aktuella när huset byggdes. Reglerna om 

vattentemperatur infördes 1994, vilket innebär att hus byggda förre detta år inte ingår infattas av dessa 

regler. Däremot gäller de nya reglerna vid ombyggnation (Olsson, 2003). 

I Kapitel 9, i BBR ställs föreskifter och råd angående energihushållning. Under avsnitt 9:5 Värme-, 

kyl-och luftbehandlingsinstallationer i BBR ges allmänna råd att (Boverket, 2011, 150): 

Installationer för värme och kyla inbyggnader ska vara utformade så att de ger god 

verkningsgrad under normal drift. [..] Värme- och kylinstallationer samt installationer för 

tappvarmvattensberedning bör utformas och isoleras så att energiförlusterna begränsas. 

2.4.3 Material och livslängd för varmvattenrör 

Traditionellt används koppar, rostfritt stål och plast för tappvattenrör. Kopparrör är vanligast och 

används i alla dimensioner men för dimensioner över 80 mm är det ofta mer ekonomisk att använda 

svetsade rör av rostfritt stål (VVS företagen, 2013). På senare tid har plaströr av typen PEX med rör-i-

rör-system ökat i användning. Fördelen med systemet är att om det blir läckage i röret så samlas det 

upp av skyddsröret, ytterröret och leds sedan ner till fördelaren där den samlas in (Larsson, 2014). 

Livslängden för kopparrör räknas vara 50-60 år, för PEX-rör år och för galviserade stålrör 30-40 år 

(VVS installatörerna, 2002). 

2.4.4 Varmvattencirkulation 

Varmvattensystemet i en byggnad ska läggas så att eventuella läckage kan upptäckas så snabbt som 

möjligt för att minimera skadan. Systemet ska också till så stor del som möjligt gå att byta ut utan att 

man behöver göra för stor inverkan på byggnad. Vanligtvis dras rören från fjärrvärmecentralen i 

källargångar eller kulvert där rören ligger synligt monterade mot tak eller utmed väggen. I vissa fall 

döljs ledningarna med ett undertak i korridorer på grund av estetiska skäl. Därefter dras rörledningarna 

vertikalt upp till varje våning. Rören kan antingen dras upp i inbyggda mindre utrymmen för vertikal 

rörledning (rörslitsar), större utrymmen med fler rör (rörschakt) eller tillsammans med andra 

installationer (installationsschakt). Det finns även flerbostadshusområden som har en gemensam 

fjärrvärmecentral där värmen sedan distribueras till respektive byggnadskropp. I de fallen dras 

distributionsledningarna i markkulvertar mellan husen vilket innebär att rörledningarna dras utanför 

byggnadens klimatskal (VVS företagen, 2013).  

Enligt föreskrifter från BBR skall rätt tempererat varmvatten erhållas utan besvärande väntetid. Det 

allmänna rådet som ges är att varmvatten ska erhållas inom 10 sekunder vid ett flöde på 0,2 liter per 

sekund. För flerbostadshus där tappningen av varmvatten kan vara långt ifrån värmecentrealen kan det 

innebär att varmvattnet i ledningen hinner svalna vilket leder till långa väntetider från att pumpa vatten 

från värmecentralen till användare. För att reducera tiden det tar att få varmt vatten till ett tappställe 

används ofta varmvattencirkulation, VVC. Varmvattencirkulationen innebär att varmvatten som leder 

till tappvattenkranarna hela tiden cirkulerar. I Figur 5, illustreras tappvarmvattensystemet i en 

byggnad. Varmvattnet cirkulerar mellan varmvattenberedaren och tappvattenkranen och på så viss går 

det snabbt att få fram varmvatten ur kranen (Olsson, 2003). 
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Figur 5. En schematisk skiss av ett flerbostadshus med och utan VVC (Värme och vatten)  

Vattnet i VVC cirkuleras med ett lågt och konstant flöde som drivs av en pump. I äldre hus kan det 

finnas en förenklad variant av VVC-systemet som enbart infattar källarvåningen och inte stammarna. I 

de flesta fall är det inte möjligt att komplettera VVC i de vertikala ledningarna annat än i samband 

med ombyggnad (Olsson, 2003).  

I moderna hus där väntetiden får vara max 10 sekunder medför det att cirka en liter avsvalnat 

varmvatten tappas ut innan varmt vatten kommer fram. I hus med tre våningar utan VVC-ledning i 

stammarna kan man på översta våningen tvinga tappa cirka 3 liter vatten som svalnat, innan det varma 

vattnet kommer. I hus som helt saknar VVC kan mängden svalnat vatten vara avsevärt större och ha 

större variationer mellan olika hus. På exempelvis 3:e våningen i ett gårdshus där pannrummet ligger i 

gathuset kan man få tappa upp till cirka 15 liter svalt vatten innan varmt vatten finns vid tappstället. 

En nackdel med cirkulationspumpen är att de medför värmeförluster vid distributionen av varmvattnet 

samt elförbrukningen för cirkulationspumpen (Värmemängdsutredningen, 1983). 

Cirkulationsledningar för tappvarmvatten ska utformas så att temperaturen på det cirkulerade 

tappvarmvattnet inte understiger 50 °C i någon del av installationen (Boverket, 2011). Om 

temperaturen i kretsen är för låg kan man öka vattenflödet eller öka rörisoleringen. Dock 

rekommenderas det att vattenhastigheten i kopparrör inte överstiger 0,6 m/s då det finns risk för 

erosionskorrosion i rören vid höga hastigheter (Stålbom & Kling, 2002).  

VVC-kretsen har normalt den lägsta temperaturen i tappvarmvattensystemet och det är därför viktigt 

att installationen av VVC blir korrekt. Handdukstorkar ska inte kopplas till VVC-systemet då det 

innebär en risk för legionellatillväxt. Desamma gäller för golvvärmeslingor (Stålbom & Kling, 2002). 

Ur energisynpunkt är det inte heller önskvärt att ha VVC och golvvärme eller handdukstorkare 

inkopplat till systemet då det innebär att man inte kan reglera systemet eller stänga av det vid 

tidpunkter då golvvärme eller handdukstorkare inte är önskvärt. 

 

Tappvarmvattensystem utan VVC Tappvarmvattensystem med VVC 

Tappvarmvattenberedning Tappvarmvattenberedning 

Injusterings-

ventil 
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2.4.5 Stambyte 

Traditionellt sett görs ett stambyte genom att ersätta de gamla rören med nya i befintliga rörschakt. 

Fördelen med metoden är att man kan behålla den befintliga planlösningen och använda den befintliga 

rörförläggningen. Nackdelen med det traditionella stambytet är att det blir omfattande rivningsarbete 

med mycket rivningsmaterial. En annan nackdel med äldre stammar är att de ofta är igenmurade och 

svårtillgängliga. Detta innebär problem om vattenskada uppstår då det är svårt att upptäcka och 

åtgärda problemet. Genom att använda befintliga stammar riskera man att detta problem kvarstår 

(VVS installatörerna, 2002).  

En nyare metoder som blir allt vanligare vid stambyte är bygga våtrumskassetter. Dessa monteras 

frigående från de befintliga schakten. För att kunna dra ledningarna genom alla våningar borrar man 

genom bjälklaget. I kassetten samlas alla installationer som tappvatten och avlopp. Fördelen med den 

metoden är att renoveringen går snabbare och att boende i många fall kan använder de gamla 

stammarna under byggtiden (VVS installatörerna, 2002).  

2.5 Värmeflödet i tappvarmvattensystemet 

Vattenflödet i en byggnad är inte ett slutet system ur energiflödessynpunkt utan systemet är integrerat i 

fastighetens totala energibalans. En viss del av den värme som lämnar varmvattenberedaren försvinner 

i förluster redan innan varmvattnet når användaren. Storleken för värmeförluster för 

varmvattensystemet beror på bland annat på systemets utformning, isolering och temperaturer i 

systemet. Figur 6 illustrerar hur varmvattenflödet i ett bostadshus fördelas. En del av energin förloras i 

värme till inomhusluften så som förluster från varmvatten och VVC-ledningar. Det tillkommer även 

en viss energi från exempelvis tvätt och diskmaskiner där kallvatten värms upp. Övrig energi lämnar 

byggnaden i spillvatten.  

 

Figur 6. Varmvattenflödet inom ett flerbostadshus (Ek & Nilsson, 2011) 
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VVC kan ses som den troligaste anledningen till förluster i tappvattensystemet för ett flerbostadshus. 

Normalt har temperaturen sjunkit med 5-10 °C då det kommer tillbaka till värmeväxlaren. 

Effektbehovet för VVC är lågt i förhållande till effektbehovet för hela tappvarmvattnets behov och 

därför behöver VVC effektbehov inte tas hänsyn till vid dimensionering av beredaren. Däremot bör 

man ta hänsyn till värmeförlusterna i VVC då dessa är konstanta under året (Aronsson, 1996).  

2.5.1 VVC-förluster 

När energiflödena i en byggnad analyserats så antas VVC-systemets värmeförluster vara ett bidrag till 

husets uppvärmning. En tumregel som ofta används är att spillvärmen från VVC uppskattas till 100 

procent nyttig för ledningar som är dragna inom klimatskärmen. Medan förluster från VVC-ledningar 

dragna i kalla garage eller utomhus beräknas ge noll procent nyttig spillvärme (Sveriges centrum för 

Nollenergihus, 2013), (Stockholms stad, 2002). Ur energihushållningssynpunkt är det dock inte 

önskvärt med spillvärme då värmen tillförs i källare, korridorer och schakt, där temperatur kan hålla 

lägre än i bostäder eller lokaler som används permanent. Dessutom kan schakten vara ventilerade 

vilket ökar värmeförlusterna. Värmeförlusterna i VVC-systemet är dessutom okontrollerade och 

oberoende av om det finns ett uppvärmningsbehov eller inte i byggnader (Wollerstrand, 2002). 

Ett fåtal mätningar har gjorts av VVC-förlusterna i flerbostadshus. Bland annat har (Aronsson, 1996), 

genomfört en studie där han sammanställd och jämförde ett antal mätningar som kan ses i Tabell 1. 

I relation till de totala energibehoven för varmvattenberedning stod VVC-förlusterna för 

10-15 procent. För byggnader som består av flera huskroppar med kulvert emellan, så som radhus och 

större flerbostadshus så var VVC-förlusterna större vilket mätningen från år 1983 i  Tabell 1 visar 

(Aronsson, 1996).  

Tabell 1. Fritt tolkad från (Aronsson, 1996), *beräknade eller skattade värden, ** mätt Qvvc är mycket hög eftersom 

tvättorkar är anslutna även Qvv är mycket hög i denna mycket stora byggnad belägen i ett ytterområde till Göteborg.  

Qvvc (kWh/lgh,år) Qvv (kWh/lgh,år) Andel (%) Byggnad Mätår 

310 3700 8 Flerbostadshus, 

35 lgh 

1973 

400* 5800 16 - - 

656 3500 16 53 radhus 1983 

440* 2400* 18 Flerbostadshus, 

100 lgh 

- 

2650** 5900** 45 Flerbostadshus, 

58 lgh 

1986-1969 

 

På uppdrag av BeBo, genomfördes Bengt Bergqvist på Energianalys en studie av värmeförlusterna i 

VVC-systemet under våren 2014. Mätningarna genomfördes i fyra fastigheter tillhörande 

Stockholmshems fastighetsbestånd. Resultatet från rapporten presenteras i Tabell 2 och visar på att de 

nybyggda husen har en lägre VVC-förlust än de äldre fastigheterna. Resultaten tyder också på att 

rörsystem förlagt i markkulverten ger en ökad förlust i VVC-systemet.   



14 

 

 

Tabell 2. Uppmätta VVC-förluster (Bergqvist, 2014) 

Typ Antal 

lägenheter 

Atemp Temp. 

fall (°C) 

VVC-förlust 

(kWh/år) 

VVC-förluster 

(kWh/år, m2) 

VVC-förluster 

(kWh/år, lgh) 

Nybyggt 175 19 810 4,5 114 000 5,8 651 

Nybyggt med delvis 

utvändigt markkulvert 
79 8 703 5,1 65 000 7,5 823 

Äldre delar + nytt 

passivhus, med delvis 

utvändigt markkulvert 

159 13 205 10 150 000 11,4 943 

Äldre, delvis utvändig 

markkulvert 
202 19 530 4,4 390 000 20,0 1 931 

 

För att minimera värmeförlusterna från cirkulationen ska VVC ha en låg och jämn temperatur, utan att 

temperaturen blir för låg så att risk för legionellatillväxt finns (Svensk fjärrvärme, 2004). Att sänka 

VVC-flödet för att minska VVC-förlusterna ger en liten besparing då VVC-kretsens värmeförlust mest 

beror på den genomsnittliga temperaturdifferensen mellan rör och omgivande luft. Energibesparingen 

är proportionell mot sänkningen av temperaturdifferens mellan rör och omgivande luft och inte mot 

temperaturdifferensen mellan inkommande tappvarmvatten och VVC-retur. Genom att minska VVC-

flödet med 60 procent fås en sänkning av VVC-returtemperaturen från 53 °C till 50 °C. Detta leder 

enbart till en sänkning av VVC-värmeförlusten med 4 procent (Wollerstrand, 2002).  

2.6 Teknisk isolering 

Teknisk isolering omfattar värme- och kylisolering av VVS- och industriinstallationer. Teknisk 

isolering används för att minska termiska förluster, undvika kondensutfällning, minska ljud och 

förhindra brandspridning. Då detta arbete omfattar teknisk isolering av varmvattenrör kommer 

tekniken och bakgrunden till denna att beskrivas i detta avsnitt. 

2.6.1 Materialegenskaper 

Värmeisolering sker genom att begränsa värmeflödet mellan varma och kalla kroppar eller utrymme. 

Värmeflödet i ett isolermaterial sker huvudsakligen genom ledning i gas, ledning i fast material och 

strålning som beskrivet i Kapitel 2.1. Egenkonvektionen i ett isolermaterial är försumbar. Diagram 2 

visar hur värmeflödet för de olika delarna förhåller sig till isolermaterialets densitet. Som diagramet 

visar minskar värmestrålningen vid ökad densitet på isolermaterialet samtidigt som värmeledningen 

från det fasta materialet ökar.  För att hitta den optimala porisiteten på isolermaterialet måste 

värmeledning och strålningen övervägas mot varandra (Isoleringsfirmornas förening, 2003). 
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Diagram 2. Värmeflödet för ett isolermaterial, fritt tolkad från (Isoleringsfirmornas förening, 2003)  

Vid isolering av rör använder man normalt minerallull. Mineralull infattar porösa oorganiska 

fibermaterial, vanligtvis används glasull och stenull. Värmeldningsförmågan på dagens mineralull 

varierar vanligen mellan 0,030 W/mK till 0,039 W/mK men är starkt beroende av densitet. Optimal 

värmeledningsförmåga för minerallull fås vid en densitet på cirka 60-70 kg/m
3
 (Burström, 2007). 

Glasull tillverkas av en blandning av sand (SiO2) och soda men även återvunnet glas används till stor 

del. Även äldre glasullsspill kan återanvändas. Materialet smälts vid cirka 1400 och rinner sedan ner 

över en roterande spinnare vars väggar har små hål. Ur hålen slungas sedan smältan ut och stelnar till 

fibrer. Stenull består till största del av bergarten diabas som smälts ner tillsammans med koks och 

återvunnet stenull i en kupolugn. Båda material klassa som obrännbart material med brandklass A1 

och A2 (Isoleringsfirmornas förening, 2003).  

Tillverkningen av minerallull är mycket energiintensiv där innehållet smälts och blandas vid 1350-

1500 °C. Enlig byggvarudeklarationen av ISOVER glasull krävs 2,4 kWh elektricitet per kg glasull 

och 2,5 kWh naturgas per kg glasull vid tillverkningen. Emissioner för koldioxid är uppmätt till 

502 gram, för ammoniak till 1 gram, för kväveoxider till 1 gram och för stoft till 1 gram per kg glasull 

(ISOVER, 2007b). 

Cellmaterial kan också användas för värmeisolering där de vanligaste plastisoleringarna är polystyren, 

polyuretan och cellgummi. En av fördelarna med cellmaterial är att de med slutna celler fungerar bra i 

fuktiga miljöer för till exempel markförlagda rör eller kylledningar. Nackdelen med cellmaterial är 

dock att de är tillverkade av organiskt material och innebär då en brandrisk (Isoleringsfirmornas 

förening, 2003). Värmeledningsförmågan hos cellmaterial är cirka 0,039W/mK (Pettersson, 2010). 

Keramisk fiber är en tredje variant av isolermaterial och används om installationen är mycket varm, 

över 800 °C ända upp till cirka 1500 °C (Isoleringsfirmornas förening, 2003).  

2.6.2 Rörisolering 

Isoleringsmaterialet tillverkas så att de ska underlätta för en enkel montering av isoleringen. För 

isolering av rör används vanligtvis rörskålar eller mattor av mineralull. Rörskålar är cylinderformad 

minerallull som monteras runt rören, Figur 7 visar ett exempel på hur rörskålar ser ut. Rörskålar finns 

tillverkade i flera olika storlekar och tjocklekar beroende på vilken isoleringseffekt som vill uppnås. 

Alla isolering är dessutom beklädda med ett glastrådsförstärkt aluminiumfolie för att göra arbetet mer 

behagligt för montören. Den högsta användningstemperaturen för glasullsskålar är 500 °C och för 

stenullsskålar 700 °C. Temperaturen på ytbeklädnaden av aluminiumfolie får uppgå till högst 80 °C 

(Isoleringsfirmornas förening, 2003). 
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Figur 7. Rörskål beklädd med aluminiumfolie (Paroc, 2014) 

Mattor används oftast på större rör där antingen lamell- eller nätmattor används. Figur 8 visar ett 

exempel på hur mattorna kan se ut. Lamellmattor består av mineralullsskivor som sågats i stavar som 

vänts och limmats på ett ytskikt av papper eller aluminiumfolie. Detta gör att mattan är lätt att böja 

runt rör samtidigt som den får hög tryckhållfasthet. Högsta användningstemperatur för lamellmattor är 

200 °C. Nätmattor består av en mineralullsmatta där man sytt fast ett varmförzinkat trådnät. Vid 

rörisolering klär man ofta in nätmattorna med plåt. Nätmattan kan användas vid temperaturer upp till 

700 °C (Isoleringsfirmornas förening, 2003).  

 

Figur 8. Den högra bilden visar en lamellmatta medan den vänstra bilden visar en nätmattor (ISOVER, 2014b) 

2.6.3 Samisolering 

Ett bra sätt att minska värmeförlusterna i distributionssystemet ät att samisolera VVC-rör med VV-rör. 

Detta innebär att tappvarmvattnets distributionsledning isoleras samman med returledningen för VVC 

och på så sätt reduceras värmeförluster med upp till 40 procent jämfört med separat isolering (Olsson, 

2003). Förutom att samisolering av VVC-rör och VV-rör minskar värmeförlusterna så sparas även 

utrymmer.  

2.7 Projektering och montering av teknisk isolering 

Vid dimensionering av isolering av varmvattenrör bör man ta hänsyn till ekonomiska och tekniska 

förutsättningar men även de krav och regler som ställs till exempel från BBR. De ekonomiska 

kriterierna innebär att man måste överväga investeringskostnader i förhållande till lägre kostnader för 

energianvändningen. Diagram 3 visar hur kostnaden varierar i förhållande till isoleringstjockleken. De 

tekniska kriterierna tar hänsyn till exempelvis om avståndet mellan värmekällan och värmecentralen är 

stora vilket medför större värmeförluster (Isoleringsfirmornas förening, 2003). Isoleringstjockleken 

dimensioneras efter rördimensioner, flöde och temperaturskillnader mellan mediet och omgivningen. 

För rör med mycket hög temperatur finns det även en risk för brännskador vilket bidrar till ännu ett 

incitament för att isolera rören.  
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Diagram 3. Kostnaden som en funktion av isoleringstjocklek  (Isoleringsfirmornas förening, 2003) 

Vid dimensionering av rörisolering använder konstruktörerna sig av riktlinjer från AMA. AMA står 

för allmän material- och arbetsbeskrivning och är ett antal referensböcker som Svensk byggtjänst ger 

ut. I dessa beskrivs dimensioneringstjocklekar och monteringsanvisningar beroende på vilken 

värmekonduktivitet isolering har (ISOVER, 2014a).  

Vid montering av teknisk isolering är utrymmet runt röret begränsat vilket innebär svårigheter för 

montören. Det kan exempelvis bero på att ledningarna blivit dragna för nära varandra, att ändringar 

gjorts i byggkonstruktionen eller att andra installationer kommit för nära. Om isoleringen inte kan 

monteras tvingas montörerna gå ner i isoleringstjocklek för att få plats med isoleringen (Larsson, 

2014). För att erhålla korrekt temperaturer i systemet måste man därför öka utgående temperatur eller 

flödeshastigheten. Det innebär att förlusterna i varmvattensystemet kommer bli större än tidigare 

dimensionerat.  

Vid planering för VVS måste utrymmeskraven tas hänsyn till. För rörisolering av måttliga 

dimensioner krävs normalt minst lika mycket plats för isoleringen som röret. Isoleringsmontören 

kommer ofta sist i projekteringen vilket innebär att det ofta är för sent och dyrt att ändra på 

installationen. Det kan innebära att isoleringen inte kan utföras korrekt (Svensk byggtjänst, 2013). 

2.7.1 Energi- och kostnadsbesparing med teknisk isolering 

En av anledningarna till att det är viktigt med teknisk isolering är att man minskar energiförlusterna i 

systemet. År 2010 genomförde Energimyndigheten en undersökning om energiförluster i varma rör 

med olika typ av isolering. Ett helt oisolerat kopparrör jämfördes mot ett rör isolerat med 

gammaldagsisolering och ett rör med modern isolering. Den gammaldags isoleringen bestod av två 

centimeter nätat stålull och ett invändigt skikt av målad väv och papp. Den moderna isoleringen bestod 

av sex centimeter minerallull, klädd i aluminiumfolie. Testet genomfördes med en rörtemperatur på 

60 °C och en lufttemperatur på 21 °C. Resultatet visar på stora skillnader mellan oisolerade rör och de 

rör med isolering, se Tabell 3. Det konstateras att med bra modern isolering kan värmeförlusterna i 

rören minska med cirka 85 procent jämfört med ett oisolerat rör och med 46 procent jämfört med ett 

rör med gammeldags isolering (Energimyndigheten, 2010).  
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Tabell 3. Effektförluster för rör med eller utan isolering (Energimyndigheten, 2010) 

 Yttemperatur Effektförlust per meter rör U-värde 

(Värmeledningsförmåga) 

Oisolerat rör 56,3ºC 35,4 W/m 0,91 W/m,K 

Gammal isolering 26,1ºC 9,7 W/m 0,25 W/m,K 

Ny isolering 24,5ºC 5,2 W/m 0,13 W/m,K 

 

2.8 Värmespridning i rörschakt 

Rolf Kling på VVS företagen genomförde år 2010 en studie på tappkallvattentemperaturen. Syftet med 

studien var att undersöka hur tappkallvattentemperaturen i rörschakt stiger när kallvatten ej tappas. Då 

kallvattenrör ofta är förlagda i rörschakt tillsammans med varmvatten och VVC föreligger en risk att 

kallvattnets temperatur stiger så mycket att risk för bakterietillväxt uppstår i kallvattenrören. Detta är 

ett typiskt scenario som händer nattetid och under semestrar när boende är bortresta. På samma sätt 

sker det nattetid i lokaler och kontor och även under helger eller när folk är på semester. Upptäcks 

legionella i varmvattenledningarna kan detta oftast åtgärda genom att värma upp vattnet till en så pass 

hög temperatur att bakterierna dör. För kallvattensystemet sänker man istället temperaturen vilket 

innebär att bakterierna går i vila men de finns fortfarande kvar i vattnet även om de inte förökar sig. 

Det är därför viktigt att man spolar igenom systemet för att bli av med bakterierna.  

I Diagram 4, visas hur kallvattentemperaturen i kopparrör värms upp av VVC då tappning av 

kallvatten inte sker. Som man kan se i diagramet stiger temperaturen som mest när rören är oisolerade. 

På enbart två timmar har temperaturen på kallvattnet stigit över 27 °C. För fallen med prefabricerad 

isolering är hela rörsträckan isolerad, det vill säga isoleringen går genom bjälklag. Den klart bästa 

isoleringsförmågan hade 40 mm glasullisolering där isoleringen var monterad genom bjälklagen 

(Kling, 2014). Vid studien kunde det konstateras att rör med genomgående isolering i 

bjälklagsgenomföringen medför väsentligt lägre värmeöverföring till kallvattenledningen. Det gav 

dock inte någon effekt av att dela schaktet mellan varmvatten- och kallvattenledningar med en enkel 

skivvägg för att minska värmeöverföringen. 

Som kan ses från diagramet, är det enbart rören med 40 mm mineralull som klarar kraven. 40 mm 

mineralull som ej går genom bjälklager och 10 mm prefabricerad isolering kommer precis över 

gränsnivå. För det oisolerade röret och röret där varmvatten och kallvattenledningar kopplats samman 

kommer tydligt över gränsnivån.  
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Diagram 4. Temperaturkurvor för kallvattnet med olika typ av isolering, kallvattnet är mät på 2,5 meters höjd (Kling, 2014) 

I studien mättes även väggtemperaturen, omgivningstemperaturen och temperaturen i schakten. Vid 

jämförelse av oisolerade och isolerade kopparrör (40 mm glassull) kunde man tydligt se att 

lufttemperaturen i schakt och väggtemperaturen var högre när oisolerade rör användes. 

Omgivningstemperaturen utanför schaktet låg konstant runt 20 °C. Man kan även se en tydlig 

temperaturminskning på varmvatten från ingående till utgående temperatur.  

Tabell 4. Mätningar av luft- och väggtemperatur i schaktet samt VV- och VVC-temperatur (Kling, 2014) 

 Medeltemperaturer (°C) 

 Lufttemp (°C) Väggtemp (°C) Framledning 

VVC (°C) 

Returledning 

VVC (°C) 

Temp. 

fall, VV 

(°C) 

Oisolerade 29,2 23,4 51,5 53,0 2,3 

Prefabricerad isolering, 

cellgummi 10 mm 

25,1 22,0 51,5 53,0 1,5 

Mineralulls isolering, 40 mm, 

ej genom bjälklag 

25,8 22,6 53,0 53,5 0,5 

Prefabricerad isolering, 10 mm, 

alla rör monterade tillsammans 

24,8 22,0 53,6 54,2 0,5 

Mineralulls isolerad, 40 mm, 

genom bjälklag 

23,1 20,8 52,5 53,6 0,6 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 2 4 6 8 10

Te
m

p
e

ra
tu

r 
(°

C
) 

Tid (h) 

Kallvattentemperatur 

Oisolerade rör

10 mm prefabricerad
cellpolyeten, VV, VVC och KV
monterade tillsammans
40 mm minerallull, ej genom
bjälklager

10 mm prefabricerad
cellpolyeten

40 mm minerallull, genom
bjälklager



20 

 

 

3 Metod 

För att undersöka energiflödet i varmvattencirkulationen har fyra fastigheter valts ut som mätobjekt. 

Fastighet 1 och 2 användes för att analysera förlusterna i VVC-ledningarna i förhållande till vilken typ 

av isolering som fastigheterna har. Fastighet 3 och 4 användes för att anlysera VVC-förlusterna under 

ett år för att kartlägga om det fanns variationer i förlusterna i förhållande till årstid. För Fastighet 3 och 

4 erhölls mätdata från befintlig mätutrustning medan vid Fastighet 1 och 2 fick extern mätutrustning 

installeras. För Fastighet 1 och 2 genomfördes en djupare analys av förlusterna för att kunna påvisa 

skillnaden mellan modern och äldre isolering. Det gjordes även en analys för att undersöka potentialen 

för Fastighet 1 med äldre isolering att uppgradera till ny isolering. Metoden som användes för att 

kartlägga energiflödet bestod av tre steg beskrivna nedan. Fastighet 3 och 4 analyserades enbart utifrån 

steg 1 och 2 beskrivet nedan. Detta på grund av att tiden på studien var begränsad och att data från 

dessa fastigheter erhölls från befintligt mätsystem.  

 Steg 1, bestod av att kartläggning de befintliga systemen genom observationer av rörsystemet. 

Värmekamera används för att lokalisera problemområden där värmeförlusterna från rören var 

stora. Ritningar för byggnaderna användes för att identifiera vart rördragningarna går och 

uppskatta rörlängden på systemet.  

 Steg 2, bestod av att mäta temperaturen för utgående varmvatten samt temperaturen på 

returvattnet i VVC. Utifrån mätningarna kunde energi- och kostnadsförlusterna i systemet 

beräknas för Fastighet 1 och 2.  

 Steg 3, bestod av att beräkna den energi- och kostnadsbesparing som sker vid uppgradering av 

den tekniska isoleringen. Energibesparingen ställdes mot investeringskostnader för 

isoleringen.  

Därefter genomfördes en analys av värmeförluster i VVC. Analysen baserades på resultaten från 

litteraturstudien samt från mätningarna. 

3.1 Steg 1, kartläggning av varmvattensystemet 

För att kartlägga hur situationerna i fastigheterna är har observationer gjorts på det befintliga systemet. 

Systemet har undersökt i den möjlighet det gick att komma åt ledningarna. Även ritningar på 

byggnaderna har undersökts för att identifiera vart rördragningarna gick och rörlängden på systemet. I 

Tabell 5 visas vilka parametrar som undersökts.  

Tabell 5. Parametrar som undersöktes i de fyra mätobjekten 

Del Parameter som undersök 

Rörisolering Material, dimension 

Rörlängd Dimension 

Andelen oisolerade rör Procent av total rörlängd 

Andelen isolerade rör Procent av total rörlängd 

Samisolering a VVC Ja/Nej 

Kallvatten monterat i kontakt med varmvatten Ja/nej 

Värmekamera har används för att identifiera vart värmeförlusterna sker och hur värmen sprider sig 

från rörsystemet. Undersökningar med värmekamera skedde i fjärrvärmecentralen och rörlängor 

förlagda i korridorer då dessa varit åtkomliga. Rörledningar i schakten var igenmurade, därav kunde 
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inte värmekameran användas för dessa ledningar. För att kunna ta slutsatser om de vertikala 

ledningarna i stammarna har ritningar på dessa studerats. Förgreningsplatsen där stammarna började 

och ledningarna fortsatte uppåt i schakten har undersökts. Det har antagits att denna plats där början på 

rörschakten syntes gav en bra bild över hur dessa ledningar är monterade i resten av schaktet.  

3.1.1 Mätfel 

Vid mätningar med värmekamera är det viktigt att kameran ställs in rätt. Emissionsfaktorn (ε) är ett 

mått på materialets förmåga att emittera, sända ut, infraröd strålning. ε varierar beroende på materialet, 

dess ytegenskaper och i vissa fall även på mätobjektets temperatur. Det har särskilt stor betydelse att 

emissionsfaktorn har ställts in korrekt på värmekameran när det är stora temperaturskillnader mellan 

mätobjektet och omgivningen. Många icke-metalliska material (betong, PVC, organiskmaterial) har 

hög emissionsfaktor i det långvågiga IR-området som inte är temperaturberoende (ε ≈ 0,8 - 0,95) 

medan metaller ofta har låg emissionsfaktor som varierar med temperaturen (Testo, 2008). Vid 

mätningarna ställdes emissionsfaktorn in efter materialet som undersöktes. Då metaller som har låg 

emissionsfaktor som varierar med temperarur har resultatet granskats noggrant. Noggrannheten för 

värmekameran är ±2°C och presenteras i Tabell 6, vilket är ett ganska brett intervall och tillsammans 

med felaktiga inställningar kan därför ge stora avvikelser från korrekt mätresultat. Mätresultatet från 

värmekameran bör därför kritiskt granskas.  

Tabell 6. Märke på värmekameran som användes samt noggrannhet för denna 

Mätutrustning Typ av mätning Märke Mätområde Noggrannhet  

Värmekamera IR-mätning Testo 880-3 -20°C till +100°C ±2,0°C 

 

3.2 Steg 2, mätningar av temperaturen i VVC-systemet  

I fastigheterna mättes framledningstemperaturen och returledningstemperaturen på VVC-systemet. 

Fastighet 3 och 4 hade redan befintligt mätsystem på värmesystem där temperaturerna loggades. 

Mätpunkterna var placerade precis innan respektive precis efter värmeväxlaren enligt Figur 9. I 

Fastighet 3 och 4 användes KTC system för drift och övervakning av värmecentralen. I systemet 

loggas utgående varmvattentemperatur och returtemperaturen på VVC varje timme. Då dessa 

varmvattensystem loggades sedan tidigare, erhölls temperaturen för 2012 och 2013.  

Fastighet 1 och 2 hade enbart manuella termometrar som inte loggade värdena och där genomfördes 

mätningarna med extern mätutrustning. Mätningarna skedde mellan 5 april till 19 april 2014. 

Mätningarna för Fastighet 1 och 2 skedde genom att temperaturgivare fästes på röret under isoleringen 

på varmvattnets framledning och returledning på VVC enligt Figur 9. Mätpunkterna är valda för att 

stäm överens med hur mätningarna i Fastighet 3 och 4 genomfördes. Det ska dock observeras att i 

Fastighet 1 och 2 mättes yttemperaturen på rören medan Fastighet 3 och 4 mätte vattentemperaturen.  

Temperaturgivaren var av märket Testo, av termoelement K med en noggrannhet på ±0,3°C. Värdena 

loggades och sparades, varje minut.  

 

Figur 9. Schematisk skiss av hur mätpunkterna är placerade 
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Förlusterna i VVC beräknades därefter för Fastighet 1 och 2 enligt 

 ( ) tvvc p fram returQ c T T V         (6) 

där Tfram står för framledningstemperaturen för varmvatten, Tretur står för returledningstemperaturen på 

VVC-ledningen, cp är specifik värmekapacitet, �̇�står för vattenflödet i VVC-kretsen,  är densiteten 

för vatten och t är tidsintervallet. Då det inte fanns några möjligheter att logga flödet i VVC så 

uppskattades flödet utifrån protokoll från injusteringen. Det antogs att VVC-flöde var konstant och 

pågick under dygnets alla timmar vilket ger ett tidsintervall på 8760 timmar per år. 

3.2.1 Mätfel 

Vid mätning finns alltid en risk för att mätresultatet blir fel på grund av grundläggande fel som 

felaktigt inställda instrument, felaktig mätmetod eller ingrepp i mätutrustning eller systemet som mäts. 

Dessa fel kan oftast upptäckas relativt enkelt då mätresultaten blir påtagligt felaktiga eller orimliga. 

För att minimerar mätfelen av temperaturerna har temperaturgivarna fästs på samma ställe hos de olika 

fastigheterna. Då Fastighet 3 och 4, redan hade mätutrustning användes denna position som 

utgångspunkt för mätningarna i de övriga byggnaderna. Det ska observeras att temperaturmätningarna 

för Fastighet 3 och 4 redan erhöll vattentemperaturen medan Fastighet 1 och 2 erhöll yttemperaturen 

då givaren sitter på utsidan av röret. Värmeförlusten beräknas dock genom skillnad mellan 

framledningstemperaturerna på varmvattnet och returledningstemperaturen på VVC. Detta innebär att 

det systematiska felet som finns i mätmetoden, bör ta ut varandra då skillnaden mellan temperaturerna 

används. Det vill säga temperaturskillnaden bör vara desamma för yttemperaturen som för 

vattentemperaturen.  

Vid beräkningar av VVC-förluster uppskattades flödet efter injusteringsprotokoll och dimensionering 

av systemet. Det innebär en stor osäkerhet i undersökningen för beräkning av energiförluster men 

tyvärr fanns inga möjligheter att mäta flödet i VVC-systemet. Mätutrustningen som användes är 

beskriven i Tabell 7 nedan, där mätfelen från mätutrustningen anses små.  

Tabell 7. Mätutrustning samt noggrannhet av denna 

Mätutrustning Typ av mätning Märke Mätområde Noggrannhet  

Temperaturloggare 

Fastighet 1-2 

Mätgivar på 

utsidan av rör 

Testo 

176 T4 

-195°C till 

+1000°C 

±0,3°C (-

1000 till +70) 

±1 digit 

Temperaturgivare 

Fastighet 3-4 

Dykrör -

vattentemperatur 

KTC-

ITS120P 

-50°C till 

180°C 

±0,3°C vid 

0°C 
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Steg 3, energi- och kostnadsbesparing  

För att undersöka möjligheten för energi- och kostnadsbesparing har de nuvarande förlusterna för 

Fastighet 1 jämförts med att uppgradering till modern och tjockare isolering gjorts. Energibesparingen 

grundades att Fastigheten 1 ska uppgraderas till ett liknande system som Fastighet 2 och därmed kan 

minska sina värmeförluster till samma nivå som Fastighet 2. Energiförlusten per meter rör används för 

att uppskatta hur mycket energi som kan besparas.   

 

_ .

_Fast. .

.

VVC Fast

VVC Fast

Fast

Q
Q rör

rör
 

2

1 1

2   (7). 

där Qvvc_Fast_1 är värmeförlusterna för ett uppgraderat VVC-system i Fastighet 2. Qvvc_Fast2 är Fastighet 2 

nuvarande förluster, rörFast.2 är rörlängden på VVC-systemet för Fastighet 2 och rörFast.1 är rörlängden 

på VVC-systemet för Fastighet 1.  

För att bedöma investeringar och hur stora besparingar som kan göra med förbättrad isolering 

utvärderas två olika ekonomiska metoder. Den första metoden, payback-metoden tillför de mer 

traditionella analyskalkyler medan LCC, Life cycle cost, är en metod som utvecklas för att ta hänsyn 

till investeringens hela livscykel. Metoderna skiljer sig åt och har olika fördelar och nackdelar.  

3.2.2 Payback-metoden 

Payback-metoden är en enkel investeringskalkyl som går ut på att bestämma hur lång tid det tar att 

tjäna in det investerade beloppet. Metoden jämför grundinvesteringen med det årliga 

inbetalningsöverskottet. Den beräknas enligt  

 

G
Å

a


 (8) 

där G är grundinvesteringen och a är det årliga inbetalningsöverskottet. En av fördelarna med 

payback-metoden är att endast konsekvenserna av återbetalningstiden behöver uppskattas och inte 

kalkylräntan. En nackdel blir istället att metoden bortser från fördelar med stora inbetalningar tidigt i 

avbetalningen då den inte beaktar när inbetalningen sker. En annan nackdel är att metoden gynnar 

kortsiktiga investeringar då den inte tar hänsyn till konsekvenser efter återbetalningstiden. Exempelvis 

tar den inte hänsyn till eventuella restvärden eller kostnader för avskaffning av systemet. Enligt 

payback-metoden är en investering lönsammare ju kortare återbetalningstid är. Om den årliga 

besparingen är lika stort varje år beräknas återbetalningstiden enligt (Skärvald & Olsson, 2011). 

3.2.3 LCC-metoden 

För att undersöka kostnaden för en investering är inköpspriset inte alltid rätt väg att titta på. 

Energikostnader under produktens livslängd har nästan alltid större betydelse än 

investeringskostnaden. En dyr investering kan löna sig i längden genom att de har lägre drifts- och 

underhållskostnader. LCC-metoden analyserar den totala kostnaden under hela produktens livslängd 

istället för enbart investeringskostnaden (Falck, 2010). LCC för en investering beräknas enligt 

 tot energi underhållLCC G LCC LCC     (9) 

där G står för grundinvestering, LCCenergi står för livscykelkostnaden för energianvändningen och 

LCCunderhåll står för livscykelkostnaden för underhåll.  LCCenergi beräknas enligt,  

 *energi energiLCC E Nu   (10) 

där Eenergi är energibesparingen per år och Nu är nuvärdet. LCCunderhåll beräknas enligt,  
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 *underhåll underhållLCC E Nu   (11) 

Nuvärdet beräknas enligt 

 1
100

n
r

Nu



 
  
 

  (12) 

där n är ekonomisk livslängd och r kalkylräntan. Nackdelen med LCC-metoden är att analysen bygger 

på framtida prognoser och kostnadsutfall vilket skapar en osäkerhet i analysen. Framtida 

kostnadsökningar, inflation och ekonomisk livslängd på investeringen är faktorer som är svåra att 

förutspå. Då kalkylräntan måste uppskatta, missgynnas generellt långsiktiga investeringar som oftast 

är mer räntekänsliga. Vid en livscykelanalys bör därför en känslighetsanalys göras för att ta hänsyn till 

osäkerheten (Sterner, 2000). 
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4 Mätobjekt 

För att kartlägga värmeförlusterna är i VVC-ledningarna har fyra flerbostadshus används som 

mätobjekt. Fastighet 1 och 2 användes för att analyser förlusterna i VVC-ledningarna jämföras med 

fastigheternas förutsättningar. Fastighet 3 och 4 användes för att anlysera VVC-förlusterna under ett år 

för att kartlägga om de finns variationer i förlusterna i förhållande till årstid.  

Fastighet 1 och 2 ligger på Hägerstensåsen i södra Stockholm och är privata bostadsrättsföreningar, se 

Figur 10. Både husen är byggda i slutet av 40-talet och är smalhus av lamelltyp. Dessa fastigheter har 

valts då det har samma typ av byggkonstruktion, samma boendekonsumtion men har olika typ av 

rörisolering. Ingen av fastigheterna har markförlagda rörledningar.  

  

Figur 10. Den vänstra bilden visar Fastighet 1 och den högra Fastighet 2 

Fastighet 3 och 4 är hyresrätter, ägda av fastighetsbolaget John Mattson på Lidingö i Stockholm, se 

Figur 11. John Mattson är ett familjeägt fastighetsbolag som har bostäder och kommersiella lokaler på 

Lidingö. De har cirka 1400 lägenheter i Larsberg och Baggeby. Fastigheterna är byggda 1956 

respektive 1966 och står inför renovering det närmsta året. Dessa fastigheter har valts då temperaturen 

på utgående varmvatten och returtemperaturen på VVC redan har temperaturloggar och används för att 

jämför hur förlusterna ser ut över ett år. Ingen av fastigheterna har markförlagda rörledningar. 

 

Figur 11. Den vänstra bilden visar Fastighet 3 och den högra Fastighet 4 
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4.1 Fastighet 1 

Fastighet 1 är ett trevåningshus med källarplan som består av 19 lägenheter. Fastigheten är byggd 

mellan åren 1946-1949 och är ett smalhus av lamellhustyp. Huset stomme är uppbyggt av murverk av 

lättbetong. Innerväggarna där rörledningarna är dragna i stammarna består av lättmurstegel.  

Det finns tre trappuppgångar i byggnaden. Fastigheten har inte genomgått stambyte utan 

tappvattensystemet är nästintill intakt från när huset byggdes. Dock har VVC i källarkoridoren 

installerats senare då detta inte fanns i det ursprungliga systemet. Det finns tio stammar i huset där 

vattenledningarna är dragna. VVC går dock enbart i källaren. År 1999 bytte fastigheten till fjärrvärme 

sedan det tidigare värmts upp med oljepanna. Rörsystemet går längst korridorer i källaren och går 

sedan upp i schakt vid trappuppgångar.  

Fjärrvärmecentralen besår av en tvåstegskoppling. Den dimensionerad utloppstemperatur för 

varmvatten är 55 °C. Cirkulationspumpen är märket Grundfors av typen UP 20-30N med en effekt på 

75 W. Mer utförlig information om värmeväxlaren kan läsas i Bilaga A Vid injustering av systemet 

2002 så mättes flödet i VVC upp till 0,10 l/s.  

4.2 Fastighet 2 

Fastighet 2 är ett privatägt flerbostadshus med totalt 38 lägenheter. Fastigheten består av två 

huskroppar med trevåningar och källarvåning. Det finns tre trappuppgångar i huskropp. Fastigheten är 

byggd åren 1945 och är ett smalhus av lamellhustyp. Precis som Fastighet 1 är huset stomme uppbyggt 

av murverk av lättbetong där rörledningarna är dragna i stammarna består av lättmurstegel. 

Fastigheten har genomgått stambytt under 2002/2003 där samtliga rör i fastigheten byttes ut så som 

stammar, badrum, kök, tvättstuga m.m. VVC-ledningar drogs även i samtliga rörstammar. Fastigheten 

är kopplad till fjärrvärmenätet och i samband med stambytet installerades en ny fjärrvärmecentral. 

Rörsystemet går längst korridorer i källaren och går sedan upp i rörschakt. Det finns åtta stammar i 

respektive huskropp, vilket ger totalt 16 stammar.  

Fjärrvärmecentralen besår av en tvåstegskoppling. Den dimensionerad utloppstemperatur för 

varmvatten är 52 °C. Cirkulationspumpen är märket Grundfors av typen UP 25-60 med en effekt på 

70 W. Vid injustering av systemet 2003 så mättes flödet i VVC upp till 0,11 l/s.   

4.3 Fastighet 3 

Fastighet 3 är byggd år 1956 och är ett lamellhus med 3 våningar samt ett källarplan och ett 

garageplan. Den består av två huskroppar med en bostadsyta på 3448 m
2
 och en lokalyta på 174 m

2
. 

Totalt finns 56 lägenhet. Det finns sex trappuppgångar i byggnaden. Uppvärmning av varmvatten sker 

genom fjärrvärme. Fjärrvärmecentralen besår av en tvåstegskoppling. Den dimensionerad 

utloppstemperatur för varmvatten är 55 °C.  

4.4 Fastighet 4 

Fastighet 4 är byggd 1966 och är punkthustyp. Den omfattar en bostadsyta på 4465 m
2
 och en lokalyta 

på 108 m
2
. Totalt finns 60 stycken lägenheter. Fastigheten har tio våningar och på varje våningsplan 

finns sex stycken lägenheter. Fastigheten har inte genomgått stambyte utan vattensystemet är nästintill 

intakt från när huset byggdes. Uppvärmning av varmvatten sker genom fjärrvärme. Varmvattenrören 

går längst korridorer i källaren och går sedan upp i tre schakt. Rören är enbart förlagt inom byggnaden 

och har inge markförlagda rör utomhus. Fjärrvärmecentralen besår av en tvåstegskoppling. Den 

dimensionerad utloppstemperatur för varmvatten är 55 °C. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet för den metod som beskrevs i föregående kapitel. Först presenteras 

kartläggningen av de mätobjekt som gjordes där en sammanställning av resultatet från mätningarna 

gjorda med värmekamera även finns med. Därefter presenteras resultatet av VVC-förlusterna. För 

Fastighet 3 och 4 presenteras även VVC-förlusterna för ett år. Därefter presenteras resultatet för totala 

varmvattenförluster i byggnaden och slutligen kostnads- och investeringskalkyler.  

5.1 Kartläggning av varmvattensystemet 

Det är stor skillnad på isoleringen av VVC-ledningarna mellan Fastighet 1 och Fastighet 2, 3 och 4. I 

Fastighet 1 fanns flertalet partier där rören var oisolerade. En sammanfattning av resultatet från 

kartläggningen visas i Tabell 8. Fastighet 1 var den fastighet som hade äldst isolering på 

varmvattenrören och enbart 20 mm gammal mineralull på varmvatten-ledningarna. VVC-ledningen i 

Fastighet 1 har installerats senare var enbart dragen i korridoren och består av 10 mm cellgummi. 

Dock fanns det stora brister i monteringen av cellgummi med stora läckage i skarvarna. För de övriga 

fastigheterna var de synliga delarna ordentligt isolerade, även om isoleringen var äldre på fastighet 3 

och 4. Fastighet 2, 3 och 4 har VVC-ledningar i stammarna medan Fastighet 1 enbart VVC-ledning i 

källarkoridoren. Temperaturen i källare uppmättes vara varmare i Fastighet 2 än den var övriga 

fastigheterna. Samtliga fastigheter hade radiatorer i källare och korridor. Det har varit svårt att 

undersöka stammarna i fastigheterna då dessa är igenmurade.  

Tabell 8. Resultat av kartläggning av varmvattensystemet i respektive fastighet  

                                                      
1
 Temperaturen i källaren uppmättes den 5 april på startdagen av mätningarna för VVC  

 Fastighet 1 Fastighet 2 Fastighet 3 Fastighet 4 

Synligt oisolerade rör (m) 5 1 0 0.5 

Samisolering av VV och VVC Nej Ja nej nej 

Kallvatten monterat i kontakt med 

varmvatten 

Ja Ja Ja Ja 

Isolering och tjocklek (mm) Glasull, 20 mm 

Cellgummi, 10 mm 

Glasull, 

40 mm 

Glasull, 40 

mm 

Glasull, 40 

mm 

Ålder på isolering Glasull - 1948 

Cellgummi - 2000 

2008 1956 1966 

Skador på isolering Enstaka Nej Nej Nej 

Andel VVC-ledningar dragna i 

källare/korridor 

100% 40% 40% 20% 

Andel VVC-ledningar dragna i 

stammar 

0% 60% 60% 80% 

Temperatur i korridor 
1
 15 16  -  - 

Radiatorer i korridoren Ja Ja Ja Ja 

Oisolerade delar i 

fjärrvärmecentralen 

Ja Ja Ja Ja 
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5.1.1 Rörledningar i korridor 

Kall- och varmvattenrör termofotograferade för att se hur värmeöverföringen ser ut emellan dessa. Vid 

mätningar med värmekamera kunde värmeflödet i källare tydligt observeras. I Figur 12 kan en 

termografisk bild av värmen ses samt en förtydligande vanlig bild av vad som fotograferas. Denna bild 

är tagen i Fastighet 2 men liknande fenomen syntes i alla fastigheterna. Istället för att värmeförlusterna 

värmer upp korridoren för att erhållas ett bättre inomhusklimat så värms luften mellan rörledningarna 

och taket upp. Varm luft stiger då denna har lägre densitet. Därför kommer den varma luften lägga sig 

längst taket om ingen påtvingad cirkulation sker i källaren eller korridoren.  

 

Figur 12. Värmeflöde från varmvattenrör fastnar mellan tak och rörledningar, från Fastighet 2 

Figur 13 har tagits i Fastighet 2 och visar hur bristerna i isoleringen gör att kallvattenledningarna 

värms upp av varmvattenledningarna samtidigt som varmvattenledningarna kyls ner av 

kallvattenledningarna. Observera att detta är yttemperaturen utanpå isoleringen som mäts med 

värmekameran.  

 

 

 

Figur 13. Värmeflöde mellan varmvatten- och kallvattenledningar i korridorer, från Fastighet 1 

Temperaturerna i Tabell 9, syftar till de punkter markerade i Figur 13. De visar på hur värmeutbytet 

sker mellan varm- och kallvattenledningar. Det skiljer 2,6 °C mellan kallvattenrörets vänstra och 

högra sida. Kallvattenledningen är kallare på sidan mot luften och varmare på sidan mot varmvattnet. 

Skillnaden mellan varmvattenrörets vänstra och högra sida är 1,8 °C. Bilden visar även hur luften 

värms upp på den högra sidan om varmvattenröret. 

Kallvatten 

Varmvatten 

Kallvatten 

Varmvatten 
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Tabell 9. Yttemperaturen på olika punkter från mätningar med värmekamera 

Punkt Temp (°C) Kommentar 

1 20.9 Luft 

2 15.6 Kallvattenrör   

3 18.2 Kallvattenrör (närmare vv-rör) 

4 22.6 Luft mellan vv- och kv-rör 

5 26.5 Varmvattenrör (närmast kv-rör) 

6 28.4 Varmvattenrör 

7 23.8 Luft 

 

I Fastighet 4 hade några partier i fjärrvärmecentralen byts ut mot ny isolering. Dock hade de gått ner i 

tjocklek och bytt till cellgummi och kan ses i Figur 14. Som bilderna visar blir yttemperaturen på den 

nya isoleringen högre vilket innebär att vi får större förluster i systemet.  

 

Figur 14. Skarvning av ny isolering på vissa delar i korridoren, Fastighet 4 

5.1.2 Rörledningar i schakt 

För alla fastigheter så är rörledningarna i schakten dragna mycket nära varandra och kan ses i Figur 

15. Risken är stor att värme överförs från varmvatten till kallvatten då isoleringen i stammarna är 

tunnare och betongen som omger rörledningarna är mycket goda värmeledare. Detta resulterar i 

uppvärmt kallvatten och nedkylt varmvatten vilket skapar en ökad legionella risk.   

 

 

Kallvatten 

Varmvatten 

Kallvatten 

Varmvatten 
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Figur 15. Exempel på hur rörledningarna går in i stammarna, Fastighet 1 respektive Fastighet 2 

5.1.3 Fjärrvärmecentralen 

Alla undercentraler hade stora brister i isoleringen på utrustningen i fjärrvärmecentralen. Flertalet 

partier var oisolerade och där yttemperaturerna uppgick till 70-80 °C. Figur 16 visar en bild av hur 

fjärrvärmecentralen såg ut. Uppskattningsvis fanns mellan totalt 1-2 meter oisolerade rörledningar i 

varje fjärrvärmecentral. 

   

Figur 16. Oisolerade delar i fjärrvärmecentralen, från Fastighet 3 
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5.2 Mätningarna av VVC-förlusterna i Fastighet 1 och 2 

Mätningarna i fastigheterna genomfördes den 5 till 19 april, 2014. I Diagram 5 kan resultatet av 

temperaturmätningarna för Fastighet 1 ses. Som diagrammet visar så varierar både fram och 

returledningstemperatur kraftigt. Vid ett tillfälle toppade temperaturen på över 70 °C. Skillnaden 

mellan fram och returledningstemperatur är hög. Man kan tydligt se ett mönster mellan 

framledningstemperaturen och returledningstemperaturen. Midjan som man kan se i diagramet visar 

nattetiden medan de intensiva svängningarna visar dagtiden. 

 

Diagram 5. Fram- och returledningstemperatur för Fastighet 1 

I Diagram 6 kan resultatet av temperaturmätningarna för Fastighet 2 ses. Som diagrammet visar så är 

svängningarna i systemet betydligt mycket lägre. Skillnaden mellan framledning och 

returledningstemperatur är dessutom mycket mindre.  Även i detta fall kan man tydligt se ett mönster 

mellan framledningstemperaturen och returledningstemperaturen. Även här kan man se midjan som 

visar nattetiden medan de intensiva svängningarna visar dagtiden. Som diagramen visar så är 

returtemperaturen för båda fastigheterna under 50 °C. 

 

Diagram 6. Fram- och returledningstemperatur för Fastighet 2 
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I Tabell 11 presenteras medelvärdet av temperaturerna under mätperioden. Fastighet 1 utmärker sig då 

den har en högre framledningstemperatur i varmvattenledningarna samt ett stort temperaturfall.  

Tabell 10. Medelvärdet på framledningstemperaturen för varmvatten och medelvärdet på returledningstemperatur i VVC 

Fastighet Temperatur (°C) Isolering Kommentar 
VV VVC Diff. 

Fastighet 1 57,3 45,7 11,6 20 mm glasull på VV, 10 mm 

cellgummi på VVC 

Enbart VVC i källaren 

Fastighet 2 52,2 47,4 4,8 40 mm glasull, 10 mm 

cellgummi i stammarna 

VVC i stammar, med tre 

våningar 

För att uppskatta värmeförlusterna har VVC under ett år beräknas enligt Ekvation 7. Flödena antas 

vara konstanta under året och driften för VVC antas ske alla timmar på året, vilket ger t till 

8760 timmar. Densiteten för vattnet är satt till 988 kg/m
3
. Den specifika värmekapaciteten, cp är satt 

till 4,182 kJ/(kgK). Resultatet presenteras i Tabell 11. Flödet är uppskattat utifrån 

injusteringsprotokoll. Årskostnaden för VVC-förlusterna beräknades, där kostnaden är uppskattad till 

88 öre per kWh för Stockholms kommun (Svensk Fjärrvärme, 2014). Även koldioxidutsläppen 

beräknades utifrån värmeförlusten där koldioxid utsläppen för fjärrvärme är uppskattat till 

74 gram per kWh (Fastighetsägarna Mellansverige, 2010). 

Tabell 11. Resultat av VVC-förlusterna i respektive fastighet per år 

Fastighet Flöde (l/s) Diff. (°C) Värmeförlust, Qvvc (kWh) Årskostnad (SEK) CO2-utsläpp 
(kg CO2) 

Totalt  per m
2   

 per lgh    Totalt  per m
2   

 per lgh     

Fastighet 1 0,10 11,6 42 400 37 2 240 37 300 32 1 960 3145 

Fastighet 2 0,11 4,8 19 300 11 510 17 000 10 450 1450 

 

I Diagram 7 kan mätningarna från denna studie ses i förhållande till tidigare mätningar. Som kan 

utläsas ur diagrammet så är VVC-förlusterna för Fastighet 2 betydligt mycket högre än förlusterna för 

de övriga fastigheterna. Fastighet 1 däremot har liknande förluster som de andra med samma byggår 

men ligger något högre än de moderna fastigheterna.  
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Diagram 7. Mätningar av VVC-förluster i förhållande till byggår, referensmätningar från (Aronsson, 1996) och (Bergqvist, 

2014) 

5.3 Energi- och kostnadsbesparing för Fastighet 1  

Då Fastighet 1 och 2 har liknande förutsättningar men med äldre och modern isolering har 

energibesparingen beräknats för Fastighet 1 om denna uppgraderar till ett VVC-system som liknar 

Fastighet 2. Beräkningarna av de nya energiförlusterna och kostnadsbesparingarna har gjorts enligt 

Kapitel 3.3. Driftkostnaderna av det uppgraderade systemet har jämförts mot investeringskostnaderna. 

I Tabell 12 kan de nuvarande kostnaderna för Fastighet 1 och 2 ses i förhållande till rörlängd på 

VVC-systemet. Som tabellen visar så har Fastighet 2 betydligt mycket lägre energiförlust per rörlängd.  

Tabell 12. Nuvarande förluster i Fastighet 1 och 2 

 

 

 

 

 

Kalkylräntan är antagen till 5 procent. Då underhållet på systemet är litet under denna period har 

underhållskostnaderna sätts till 0. En sammanställning av kostnaderna och besparingen kan ses i 

Tabell 13. Som tabellen visar så sjunker den årliga energiförluster med cirka 38 500 kWh. Detta 

resulterar i att årskostnaden för det nya systemet är ca 33 800 SEK lägre än det äldre och en 

återbetalning av investeringarna kan ske inom ett halvår. Jämförs LCC-kostnaden efter 30 år för det 

uppgraderade systemet med den äldre isoleringen så skiljer sig kostnaderna med 240 000 SEK under 

en 30 års period. Om kalkylräntan skulle öka med 2 procent skulle LCC-kostnaden efter 30 år bli 

55 000 SEK och skulle kalkylräntan minska med 2 procent skulle LCC-kostnaden efter 30 år bli 

28 000 SEK. Om energipriset på fjärrvärme skulle öka till 1 SEK per kWh med en kalkylränkta på 

5 procent skulle LCC-kostnaden efter 30 år bli 37 000 SEK.  

 Fastighet 1 Fastighet 2 

Nuvarande energiförlust i VVC (kWh) 42 400 19 300 

Rörlängd VVC (m) 80 400 

Energiförlust per rörmeter (kWh/m) 530 49 
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Tabell 13. Sammanställning av kostnader och besparingar av ett oförändrat och en uppgradering av VVC-systemet för 

Fastighet 1 

 Nuvarande VVC-system Isolering av VVC-systemet 

Grundinvestering (SEK) - 20 000 

Årlig energiförlust (kWh) 42 400 3 900 

Årliga koldioxidutsläpp (kg CO2) 3145 290 

Årlig energikostnad (SEK) 37 300 3 500 

Årlig energibesparing (kWh) - 38 500  

Årlig kostnadsbesparing (SEK/år) - 33 800 

Återbetalningstid (år) - 0,5 

LCC total efter 30 år (SEK) 428 000 35 000 

 

5.4 Temperaturskillnad över året 

För att undersöka om VVC -förlusterna förändras under året har temperaturskillnaden i kretsen under 

ett helt år hämtas från Fastighet 3 och 4. Mätningarna är genomförda 2012 och 2013.  

5.4.1 Fastighet 3 

Temperaturen på fram- och returledning på VVC-systemet är nästintill konstant under året. Utgående 

temperatur på VVC-systemet varierar enbart med 0,2°C. Returtemperaturen på VVC-systemet varierar 

dock något som Diagram 8 visar.  

 

Diagram 8. Temperaturen på fram- och returledning på VVC-systemet för Fastighet 3.  

Temperaturfallet beskriver skillnaden i temperatur mellan framledning och returledning. Det 

genomsnittliga temperaturfallet för 2013 var 3,4 och för 2014 var det 4,0°C. Som Diagram 9 visar så 

är temperaturfallet något större under sommarhalvåret.  
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Diagram 9. Temperaturfallet för Fastighet 3 under 2012 och 2013 

5.4.2 Fastighet 4 

Temperaturen på fram- och returledning på VVC-systemet för Fastighet 4 har ett VVC-system där 

utgående temperatur på VVC-systemet varierar något mer. Diagram 10 visar temperaturen på 

framledning och returledning på VVC-systemet. Som diagrammet visar så följer retur temperaturen 

variationen i framledningstemperatur. När framledningstemperaturen stiger, stiger även 

returledningstemperaturen vilket ska stämma då inga ändringar av isoleringen har gjorts. 

 

Diagram 10. Temperaturen på fram- och returledning på VVC-systemet för Fastighet 4 

Den genomsnittliga differensen mellan temperaturen på framledning och returledning är 5,3 för 2012 

och 5,0°C för 2013. Temperaturdifferensen är något högre för Fastighet 4 jämfört med Fastighet 3. 
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Som Diagram 11 visar så är temperaturfallet som störst under vinterhalvåret och något lägre under 

sommarhalvåret. År 2013 var temperaturskillnaden som mellan månaderna som störst där skillnaden 

var 1,2°C mellan den största temperaturskillnaden och den lägsta temperaturskillnaden.  

 

Diagram 11. Temperaturfallet för Fastighet 4 under 2012 och 2013 

2

3

4

5

6

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Te
m

p
e

ra
tu

rf
al

l 

Månad 

Fastighet 4 

Temperaturfall-2012 Temperaturfall-2013



37 

 

6 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultat utifrån av de frågeställningar som presenterades under 

inledningen Analysen görs utifrån tre olika aspekter; skillnaden mellan modern och äldre isolering, 

värmeförlusterna över ett år samt vart sker värmeförlusterna och kommer förlusterna huset tillgodo. 

6.1 Skillnaden mellan modern och äldre isolering 

Jämfört med tidigare studier så är förlusterna för Fasighet 2 i liknande storlek per uppvärmd area. För 

Fastighet 1 är förlusterna betydligt mycket högre än övriga mätobjekt och mer än tre gånger så stora 

som för Fastighet 2. Detta antas bero på att det finns stora rörlängor som är oisolerade och att 

isoleringen är äldre, tunnare och har ett material som har lägre värmekonduktivitet vilket Ekvation 1 

till 6 också visar på. Man kan se större svängningar i temperatur för Fastighet 1 vilket kan förklaras 

med att systemet är dåligt injusterat och att volymmängden som finns i VVC är mindre vilket gör att 

temperaturerna i VVC sjunker snabbt vid tappning.  

Båda fastigheterna erhåller en returtemperatur på VVC som är lägre än kravet enligt BBR på 50°C, 

vilket är oroväckande ur hälsosynpunkt då risk för legionella föreligger. För att höja returtemperaturen 

kan man antingen öka flödet eller framledningstemperaturen. För Fastighet 2 skulle det räcka med att 

höja framledningstemperaturen på varmvattnet med 3°C vilket troligen resulterar i en 

framledningstemperatur på strax över 55°C vilket temperaturen normalt ligger på. Fastighet 1 har i 

nuläget en mycket hög framledningstemperatur och det är inte önskvärt att höja temperaturen mer. En 

risk om man måste öka effekten i systemet är att varken pumpen är dimensionerad för ett högre flöde 

eller rören vilket kan leda till skador på systemet. 

Till följd av energiförlusterna är kostnaderna för VVC betydligt mycket större för Fastighet 1, trots att 

denna fastighet enbart har VVC i källaren. Det finns därför en stor ekonomisk fördela att uppgradera 

systemet. En uppgradering av VVC-systemet i Fastighet 2 skulle leda till en besparing på 

33 800 SEK per år vilket skulle återbetala sig på ett halvår år. Då rörsystemet uppnått sin tekniska 

livslängd är det därför stor fördel att uppgradera systemet innan risk för en vattenläcka sker vilket 

skulle leda till större kostnader.  

Elanvändningen för drift av VVC-pump är ännu en förlust i VVC-systemet som inte mättes i denna 

studie. Genom att minska VVC-förlusten finns möjligheter att byta till en mindre och mer effektiv 

VVC-cirkulationspump vilket ger ett lägre elektricitetförbrukning och skulle bidra till en ännu högre 

kostnadsbesparing.  

Att sänka VVC-flödet för att minska VVC-förlusterna ger en liten besparing då VVC-kretsens 

värmeförlust mest beror på den genomsnittliga temperaturdifferensen mellan rör och omgivande luft. 

Energibesparingen är proportionell mot sänkningen av temperaturdifferens mellan rör och omgivande 

luft och inte mot temperaturdifferensen mellan inkommande tappvarmvatten och VVC-retur.  

Den största osäkerheten i beräkningarna av VVC-förlusterna anses vara att volymflödet i 

VVC-systemet inte kunde mätas. Volymflödet har en stor påverkan på förlusterna och är enbart 

uppskattad från tidigare mätningar som gjorts vid injusteringen av VVC-systemet. Flödet variera 

dessutom beroende på hur mycket tappning som sker vilket gör att det verkliga flödet i systemet 

troligen är lägre än det injusterade flödet. Det finns även en osäkerhet i att Fastighet 1 enbart har VVC 

i källaren vilket troligtvis påverkar hur flödet i VVC-systemet ser ut. 
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6.2 Värmeförlusterna över ett år 

För Fastighet 3 och 4 kunde man inte se några stora skillnader i temperaturfallet i VVC-systemet 

under året. Temperaturfallet varierar ca 1°C under året. Det konstaterades att om man antar att 

temperaturfallet är proportionellt mot förlusterna så är förlusterna störst under sommarhalvåret för 

Fastighet 3 och störst under vinterhalvåret för Fastighet 4. Vad detta beror på är svårt att säga då flera 

parametrar spelar in så som vattentemperatur, omgivningstemperatur, flödet, injustering av systemet 

osv.  

Rörledningarna är enbart dragna inomhus antingen i korridorer och schakt så är det temperaturen i 

dessa utrymmen som påverkar värmeförlusterna. Då rörledningarna är dragna inom klimatskalet 

kommer radiatorer, värme från omgivande lägenheter bland annat, påverka omgivningstemperaturen 

för rören. Det kan innebära att omgivningstemperaturen runt VVC är lägre under sommarhalvåret för 

Fastighet 3 än det är under vinterhalvåret. Medan omgivningstemperaturen på motsatt sätt blir varmare 

under sommarhalvåret för Fastighet 4 och lägre under vinterhalvåret. Det är dock svårt att dra en exakt 

slutsats om det är omgivningstemperaturen som förändras som det beror på. Men det man kan fastslå 

är att temperaturskillnaden och därmed värmeförlusterna i VVC nästan är konstant under året i båda 

fastigheterna. Om fastigheterna skulle ha en markförlagd kulvert utomhus skulle man troligen kunna 

se att värmeförlusterna i VVC förändras mer under året då dessa ledningar till stor del påverkas av 

utomhustemperaturen.   

6.3 Vart sker förlusterna 

Nedan diskuteras frågeställningen: Vart sker värmeförlusterna och kan förlusterna komma huset 

tillgodo? Analysen görs utifrån slutsatser från litteraturstudien samt mätningarna i de fyra 

fastigheterna.   

6.3.1 Utanför klimatskalet 

Värmeförluster utanför klimatskalet med rörledningar som är markförlagda kan ses som 100 procent 

onyttig förluster. Överföringen av värme sker rån rörledningar till den omgivande markområde vilket 

leder till att energin inte kommer huset tillgodo och kan betraktas som 100 procent onyttig. Som bäst 

kan dessa värmeförluster användas som snöröjning då snö och is på marken smälter på grund av den 

högre marktemperaturen. Där av är dessa partier ur energisynpunkt väldigt viktiga att isolerar. 

Dessutom kan dessa varmvattenledningar ligga tillsammans med kallvattenledningar och där värmen 

sprider sig till dessa istället. Ingen djupare analys av vart värmen har gjort för detta område då dessa 

anses stämma överens med hur dimensioneringen görs idag.  

6.3.2 Innanför klimatskalet 

De största förlusterna i varmvatten och VVC-systemet inom klimatskalet sker vid oisolerade 

rörpartier. Flertalet beräkningar och studier visar på att isolera oisolerad rör både är ekonomisk 

lönsamt och minskar stora energiförluster i systemet. Förlusterna blir snabbt stora vid rörpartier där 

isoleringen är dålig. Mätningarna av fastigheter visar att de fastigheterna med stora utrymmen 

oisolerade eller dåligt isolerade rör har störst värmeförlusterna.  

6.3.3 Värmekällor inkopplade i VVC 

VVC-systemet är i drift till stor del under årets alla timmar, för att alltid tillgodose varmt 

tappvarmvatten. Det innebär att man inte kan reglera systemet eller stänga av det utan att det påverkar 

varmvattentemperaturen. Kopplas därför andra värmekällor så som golvvärme och handukstorkare kan 

dessa inte heller regleras utan att påverka VVC-systemet.  Dessa värmekällor har dock inte behov av 
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att vara i drift sommartid och andra tillfällen då man vill reglera värmen till rummet. Det kan i sin tur 

leda till att rummen blir överhettade sommartid och att man då tvingas stänga av VVC istället. Därför 

är det högst olämpligt med värmekällor inkopplade till VVC-systemet.  

En annan orsak varför värmekällor inte ska kopplas till VVC-systemet är att temperaturen i VVC 

måste vara betydligt högre än optimal temperatur för golvvärme eller handdukstork, som kan ligga 

runt 35°C för tunga system (betong). Det resulterar i att förlusterna blir större och dessutom ökar 

risken för legionella då det är svårt att tillgodose tillräckligt varmt vatten i hela kretsen. Det är därför 

väsentligt att inte koppla in handdukstorkare eller golvvärme till VVC, både ut energi- och 

hälsosynpunkt. 

6.3.4 Korridorer, källare och rörschakt 

Temperaturer i de utrymmen där VVC-ledningarna är dragna kan dock ofta hållas lägre än i den övriga 

fastigheten. Att värma upp utrymmen med 55°C varmvatten är olämpligt ur energisynpunkt. 

Kartläggningen med värmekamera visar att värmeförlusterna från varmvattenrören i källaren stiger 

upp mot taket i korridoren så att luften mellan rörledningarna och taket värms upp. Detta är inte 

optimalt ur energisynpunkt om man vill se värmeförlusterna som en uppvärmning av källaren. Då 

skulle en påtvingad cirkulation av flödet krävas för att den varma luften skulle värma upp källaren. 

Resultatet från mätningarna av VVC-förlusterna under ett år visar att förlusterna nästan är konstanta 

under ett år. Under sommarmånaderna är uppvärmningsbehovet i fastigheterna lågt och de utrymmen 

där rörledningarna är dragna har inget behov av att värmas upp vilket resulterar i att värmeförlusterna 

under den tiden kan anses som 100 procent onyttiga. Antar man att sommarperioden är mellan maj till 

augusti kan minst 30 procent av värmeförlusterna i VVC-systemet anses som onyttiga. I takt med att 

antalet passivhus ökar blir distributionsförluster av varmvatten allt viktigare att minska. För hus som 

har ett tätt klimatskal är det viktigt att minimera okontrollerade värmeförluster som kan leda till att 

huset sommartid blir överhettat.  

Då samtliga fastigheter i mätningen hade varm- och kallvattenrör monterad i samma schakt är risken 

att de värmer upp respektive kyler ner varandra. Som Rolf Klings mätningar med stillastående 

varmvatten i schakt visar hur både schaktet och kallvattnet värms upp av varmvattenledningarna och i 

samtliga fastigheter som användes i denna studie anses samma fenomen uppstå. Detta leder till att 

kallvatten går till spillo vid väntetid på kallt kallvatten samt att varmvatten går till spillo vid väntetid 

på varmt varmvatten. Detta är också en resurs som förloras även om detta inte mättes i denna studie. 

Fenomen kunde observeras med mätningar med värmekameran i korridorer där man tydligt kunde se 

värmeflödet mellan varmvatten och kallvattenrören. Dessutom finns en hälsorisk med varmt kallvatten 

samt kallt varmvatten då det kan bildas legionellabakterier i vattnet. Därför anses värmeförlusterna i 

VVC-systemet som sker i rörschakt där varm- och kallvattenledningarna är dragna tillsammans som 

100 procent onyttiga då värmen går till att värma upp schaktet och kallvattnet.  

6.4 Energibesparing av Sveriges flerbostadshus 

Då den tekniska livslängden på rörledningarna är mellan 30-50 år står en stor andel lägenheter i behov 

av renovering de närmsta åren. Boverket uppskattar att behovet av stambyte till 65 000 lägenheter de 

närmsta 20 år (Boverket, 2003). Som studien visar så kan stora besparingar göras i fastigheter med 

sämre isolering. Uppskattas det att stambyten med förbättrad teknisk isolering kan minska förlusterna 

med 100 kWh per lgh och år sparas totalt 65 000 MWh vilket motsvarar 57 MSEK per år om dessa 

fastigheter drivs med fjärrvärme med ett pris av 88 öre per kWh. Åtgärdas inte vattensystemet är 

risken stor för vattenskador vilket resulterar i ännu högre kostnader för åtgärder av detta. 
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7 Rekommendationer och framtida arbete 

Det finns stora energi- och ekonomiska fördelar med att säkerhetsställa den tekniska isoleringen på 

rören på varmvatten cirkulationen. Modern isolering med låg värmekonduktivitet ger lägre 

värmeförluster om de monteras rätt på rören. Lägre värmeförluster leder till lägre energiförbrukning 

som leder till lägre energikostnader och miljöpåverkan. Det finns även en hälsorisk som minskar då 

risken att kallvattnet värms upp eller att varmvattnet kyls ner minskar om rätt isoleringen installeras. 

Att använda VVC-cirkulationen som värmekälla har visat sig ytterst ogynnsamt för systemet. Vid 

renovering och nybyggnad av fastigheter är det viktigt att i tidigt skede bestämma placering av kök 

och badrum för att optimera schaktets placering och dragning av varm- och kallvattenrör. Dessutom 

ökar boendekomforten då det erhålls varmt varmvatten och kallt kallvatten på kortare tid. Värmeflödet 

bli även kontrollerbart vilket minskar risken att VVC-systemet skulle överhetta utrymmen.  

För framtida arbete rekommenderas en utökad studie där mätningar görs från en större population 

fastigheter med både äldre och modern isolering för att säkerhetsställa resultatet. Det är även intressant 

att utvidga analysen där fler mätaspekter analyseras så som omgivningen i schakt, varmvatten och 

kallvattenförbrukningen, energiförluster till följd av bortspolat vatten i väntan på varmt respektive 

kallt vatten. Då det upptäcktes att fastigheten med modern isolering i denna studie även hade stora 

brister vore det bra att undersöka en fastighet där den tekniska isoleringen anses vara optimal 

dimensionerad och monterad. Detta för att säkerhetsställa vilken sparpotential som kan levereras vid 

optimala förhållanden. 
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Bilaga A 

Fastighet 1, äldre VVC-system 

Fastigheten värmer upp radiatorvatten och tappvarmvatten med hjälp av fjärrvärme. Systemet är 

fördelat i en tvåstegskoppling, med två värmeväxlare, en för radiatorer och en för tappvarmvatten. I 

Tabell 14 kan information om VVC-pumpen för Fastighet 1 avläsas.  

 

Tabell 14. Information om märke och typ av värmeväxlare för Fastighet 1.  

 Märke Typ Flöde  Effekt 

Värmeväxlare-

VVB 

HK 11-40/40    

Primärsida   2,6 (m
3
/h)  

Sekundärsida   2,5 (m
3
/h)  

Styrregeler Tac 2221 STL_SR 2,3 (m
3
/h)  

VVC-pump Grundfors UP-20-30N 0,1 (l/s)  

 

Fastighet 2, stambytt VVC-system 

Fastigheten är uppvärmt med fjärrvärme. Även detta system är fördelat i en tvåstegskoppling, med två 

värmeväxlare, en för radiatorer och en för tappvarmvatten. I Tabell 15 kan information om VVC-

pumpen för Fastighet 2 avläsas. 

Tabell 15. Information om märke och typ av värmeväxlare för Fastighet 2 

 Märke Typ Flöde  Effekt 

Värmeväxlare- VV HK 12-32/34   140 

Primärsida   2,6 (m
3
/h)  

Sekundärsida   2,5 (m
3
/h)  

Styrregeler TAC 2221 STL_SR 2,3 (m
3
/h)  

VVC-pump Grundfors UP-25-60 0,1 (l/s) 70 

 

 

 

 

  

 


