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Sammanfattning 
Inom EU finns mål på att sänka utsläppen med 40% till år 2030. I Sverige 

står bygg och fastighetssektorn för cirka 21% av Sveriges totala utsläpp. 

För att lyckas nå EU:s klimatmål måste en konvertering till förnybara 

uppvärmningskällor ske. Region Gotland ansvarar idag för över 

500 000m2 fastigheter. Många använder idag pellets till uppvärmning. 

Pellets ses som klimatneutralt och släpper därför inte ut mer koldioxid än 

vad trädet plockat upp. Ett problem som uppstår då pelletspannorna krä-

ver underhåll och leveranser. Flera av Region Gotlands fastigheter ligger 

flera mil iväg från både leverantör och underhållspersonal vilket ökar 

kostnader och miljöpåverkan än mer. En av dessa fastigheter, brandstat-

ionen i Öja, ligger till grund för denna studie. Då det finns flera fastigheter 

med liknande förutsättningar kan rapporten användas som underlag för 

dessa. 

Studien undersöker ifall en konvertering från pelletspannan till en vär-

mepump kan sänka kostnaderna och bidra till lägre utsläpp. Vid en kon-

vertering till värmepump sänks systemtemperaturerna från 80/60 till 

55/45 vilket kan skapa problem för befintliga radiatorer, rör och pumpar. 

Radiatorernas och rörens kompatibilitet med nya temperaturerna under-

söks därför i studien men pumpar utelämnas för en framtida studie. 

Med hjälp av transmissionsberäkningar och en formel baserad på grad-

dagar och tidigare energiförbrukning beräknades ett värmebehov för fas-

tigheten på 23,8 kW den kallaste dagen på året. Med detta kunde tre vär-

mepumplösningar tas fram. Samtliga lösningar innefattar även en ny ack-

umulatortank då den nuvarande är över 40 år gammal och har ett flertal 

brister. 

Med optimering av uppvärmningssystemet genom att sänka temperatu-

ren i de fläktvärmda rummen till 15 grader kan värmebehovet sänkas 

med 4kW. 

En undersökning gällande installation av solfångare har även gjorts, där 

det inte visade sig lönsamt med dagens tappvarmvattenbehov. 
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Efter de dimensioneringar som gjorts framkommer även att två rörslingor 

behöver bytas, men att ett eventuellt radiatorbyte lämnas till efter en kon-

vertering för att se om dessa behöver bytas. Undersökningarna visar även 

att de befintliga fläktvärmarna är överdimensionerade och inte behöver 

bytas. 

Utsläppsberäkningar visar att utsläppen kan minskas med 2565 kg CO2-

eq per år vid en eventuell konvertering. 

Pay-offmetoden har använts för att visa att de tre lösningarna har en 

mycket kort återbetalningstid mellan 3,9 år för luft-/vattenvärmepumpar 

från CTC till 4,7 år för Thermias bergvärmelösning. Med hjälp av LCC-

kalkyler har lösningarna livstidskostnad tagits fram. Ställt mot den be-

fintliga pelletspannan uppgår besparingen till 879 000kr för Thermias lös-

ning – 966 000kr för CTC:s lösning med en kalkylränta på 1,5%. 

Slutsatsen är därför att en konvertering till värmepump bör ske för att 

spara både ekonomiskt men även för att minska utsläppen. 

Nyckelord: värmepump, pellets, växthusgasutsläpp, transmissionsför-

lustberäkning, uppvärmningsalternativ. 
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Abstract 
One of EU’s climate goals is to reduce the greenhouse gas emissions by 

40% by the year of 2030. In Sweden the “building and real estate sector” 

stands for 21% of Sweden’s total pollution of greenhouse gas emissions. 

To reach EU’s goals by 2030 there must be a transformation to renewable 

sources for use in the heating of real estates.  

Region Gotland manages over 500 000 m2 of estates. Many of which uses 

pellet as the source of heating. This heating alternative requires regular 

deliveries of material and maintenance. Many of the estates in the care of 

Region Gotland are far away from both the supplier and maintenance 

team which creates great transport costs and gas emissions. The fire sta-

tion in “Öja” is one of them and is the one used in this study. As there are 

many similar buildings the results here can be used as a foundation for 

those estates.  

This study is exploring if a conversion from pellet to a heating pump can 

lower the expenses and greenhouse gas emissions. By changing to a heat-

ing pump from a pellet boiler the temperatures are reduced from 80/60 

°C to 55/45 °C in the system. This may cause problem with radiators, 

pumps and pipes. Because of this, radiators and pipes will also be inves-

tigated, but pumps will be left out for another study.  

The heat needed to increase the temperature in the building to 21 °C at a 

DVUT of -8,7 °C was calculated using transmission losses calculations 

and a formula based on “graddagar” and earlier energy uses by the estate, 

to 23,8 kW. Based on the calculated heat, three heating pump solutions 

were created, all of whom included a new water heater with storage tank. 

The old storage tank is over 40 years by age and therefore has many short-

comings.  

Using calculations to optimize the heat usage, the heat needed can be re-

duced by 4kW at DVUT by lowering the temperature to 15 °C in the fan 

heated area of the building while still being within the laws of the Swe-

dish work environment authority.  

An investigation was made to see if solar collectors could be used to heat 

the domestic hot water in the estate. The results showed that in this case 
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it wouldn’t be economically justifiable due to low energy cost with a new 

heating pump.  

The calculations done for pipes and radiators showed that two pipes must 

be replaced but that the radiators are mostly fine with the new tempera-

tures. A replacement of the radiators should be left till after the conver-

sion. Calculations on the fan heaters showed that there is no need to re-

place these. 

Calculations on greenhouse gas emissions showed that the emissions can 

be reduce by 2565 kg CO CO2-eq each year if the pellet boiler is replaced 

by a heating pump. 

The Pay-off method and LCC calculations was used to show the profita-

bility in the three heating pump solutions. The Pay-off time for the solu-

tions ranged from CTC’s air to water heating pumps at 3,9 years to 4,7 

years for Thermia’s geothermal heating pump. The LCC calculations 

showed that changing to a heat pump could generate a saving of 879 000 

SEK for Thermia’s solution to 966 000 SEK for CTC’s solution. 

The conclusion is therefore that the pellet boiler should be changed to a 

heating pump to save money and reduce the greenhouse gas emissions. 

Keywords: heating pump, pellet, greenhouse gas emissions, transmission 

losses, heating alternatives. 
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Förord 
Jag vill passa på att tacka mina handledare på Region Gotland för stor 

hjälp i arbetet och övriga kollegor på fastighetsförvaltningen som gjort 

tiden under arbetet mycket trevlig.     
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Terminologi 
Eng. Terminology 

Förkortningar och akronymer 

VVC Varmvattencirkulation 

VP Värmepump 

PF Egen beteckning över personalutrymme och förråd. 

GV Egen beteckning över garage och vagnhall. 

ÅA Fläktluftvärmare 

TA Tilluftaggregat 

TF Tilluftsfläkt 

FF Frånluftsfläkt 

FTX Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning 

COP Coefficient of performace 

SCOP Seasonal coefficient of performace 

SPF Seasonal Performance Factor 

AR Anslutningsrör till radiator 

MR Rör mellan radiatorer i slinga 

LCC Life Cycle Cost, livscykelkostnad 

DVUT Dimensionerande VinterUteTemperatur 

DVIT Dimensionerande VinterInneTemperatur 

U-värde Mått på isoleringsförmåga  
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1 Inledning 
” This is the first time in human history our planet's atmosphere has had 

more than 415ppm CO2. 

Not just in recorded history, not just since the invention of agriculture 

10,000 years ago. Since before modern humans existed millions of years 

ago. 

We don't know a planet like this.” 

-Eric Holthaus, på Twitter, 12 maj 2019 

Citatet bygger på data insamlat från Mauna Loa Observatory på Hawaii 

och visar att energieffektivisering och utsläppsminskning är viktigare än 

någonsin tidigare. EU har som mål att 2020 minska samlade utsläpp med 

20% och 2030 med 40% jämfört med 1990 [1]. Bygg och fastighetssektorn 

stod 2016 för runt 21% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser [2]. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Region Gotlands fastighetsförvaltning har idag ansvar för 416 000m2 egna 

och 107 000m2 inhyrda lokaler. Flera av dessa använder pellets som vär-

mekälla. Uppvärmning med pellets är klimatneutralt vilket innebär att 

vid förbränning släpper det ut lika mycket koldioxid som trädet än gång 

tagit upp från luften. Det är på så sätt ett mycket bättre alternativ för kli-

matet än olja. Ett av problemen som finns med pellets, liksom olja, är att 

denna uppvärmningsmetod kräver regelbundna leveranser av bränslet 

och underhåll av pannan. Flera av de pelletsuppvärmda lokaler som Reg-

ionen ansvarar för är placerade ute på landet, flera mil från pelletsleve-

rantören och underhållspersonalen vilket gör att miljön påverkas nega-

tivt av de långa transporterna. Detta påverkar också restiden för att utföra 

ett eventuellt underhåll. Utöver miljöpåverkan från transporterna drivs 

även kostnaderna upp för både underhåll och leveranserna. Detta har 

gjort att Region Gotland börjat undersöka andra lösningar som innebär 

mindre underhåll som samtidigt är bättre för klimatet. Då en värmepump 

inte behöver några leveranser av bränsle till byggnaden och antas ha 

lägre underhåll så faller valet på denna lösning. 
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Denna studie undersöker en framtida värmepumpskonvertering för en 

fastighet som ligger på södra Gotland i Gissle, Öja. Fastigheten byggdes 

1977–78 med en oljepanna som uppvärmning. Byggnaden används 

främst som brandstation med förvaring av bilar och utrustning. 2001 kon-

verterades oljepannan till en pelletspanna.  

Vid en konvertering till värmepump kommer systemtemperaturerna att 

minskas från 80/60 till 55/45 vilket kan skapa problem med befintliga 

komponenter som rör, pumpar, radiatorer och luftvärmare. Dessa 

systemdelar kommer därför ses över innan en konvertering kan ske. 

1.2 Övergripande syfte 

Studiens ändamål är att skapa ett beslutsunderlag för en framtida inve-

stering. Arbetet är gjort med fastigheten i Öja i fokus men kan även bidra 

som informationsunderlag till andra fastigheter med liknande förutsätt-

ningar. Syftet är främst att få ner underhållskostnader men även klimat-

påverkan. 

1.3 Avgränsningar 

Studien fokuserar på brandstationen i Öja och går främst in på lönsam-

heten kring en värmepumpskonvertering. För rörens kompatibilitet med 

en ny värmepump har en slinga valts ut och den används sedan för att 

uppskatta övriga slingors kompatibilitet. Kompatibiliteten i befintliga 

pumpar utelämnas men kommer behöva ses över innan en möjlig kon-

vertering sker. Befintliga radiatorer undersöks samt olika värmepumps-

lösningar som presenteras från tillverkare. Studien kommer fungera som 

grund för en eventuell investering men behöver en mer detaljerad under-

sökning över pumpar, eleffektbehov och rör innan en eventuell investe-

ring. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Undersökningen ska försöka besvara följande frågor: 

• Vilka leverans- och underhållskostnader finns idag? 

• Hur ser byggnadens värmebehov ut? 

• Vilken värmepumpslösning passar bäst för ändamålet? 

• Behöver ytterligare komponenter bytas vid en övergång? 
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• Är en konvertering till värmepump från befintlig pelletspanna lön-

samt att genomföra? 

• Vilket alternativ släpper ut minst växthusgaser? 

• Kan solvärme fungera bra som komplement till en ny värmepump 

och är en investering lönsam? 

• Går uppvärmningen att optimera på andra sätt? Behöver det vär-

mas upp till 21 grader i hela huset den kallaste dagen på året? 

• Hur kommer underhållsarbetet att se ut med en värmepump jäm-

fört med en pelletspanna? 

1.5 Översikt  

Kapitel 2 beskriver teorin bakom värmepumpar, solfångare, varmvatten-

beredare, vilka formler och beräkningar som används samt förklaring till 

diverse termer. 

Kapitel 3 går över de metoder som använts i studien för att komma fram 

till resultatet. 

Kapitel 4 beskriver studiens konstruktion, rumsbeskrivning, hur klimat-

skalet är uppdelat och vilka lösningsförslag som används. 

Kapitel 5 visar resultatet i form av kostnader, utsläpp av växthusgaser, 

lönsamhetskalkyler över värmepumplösningarna och solfångare samt di-

mensionering av värmepumpar, rör och radiatorer. 

Kapitel 6 går igenom diskussion och slutsats från resultatet, vilka pro-

blem som uppstått samt vad som skulle behöva korrigeras i framtiden. 

1.6 Författarens bidrag 

Alla delar av rapporten är gjorda av undertecknad. Undertecknad har 

dock fått tips från kollegor på regionen som hjälpt vid flera tillfällen. Upp-

gifter om värmepumpar baseras på offerter och specifikationer från leve-

rantörer. 
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2 Teori 
I teoriavsnittet förklaras de termer som använts i studien och formler som 

används i beräkningarna. 

2.1 Transmissionsberäkningar 

För att bestämma en byggnads energieffektivitet och värmeeffektbehov 

kan transmissionsberäkningar användas. Med hjälp av transmissionsbe-

räkningar kan byggnadens värmeförluster beräknas. Förlusterna sker ge-

nom byggnadens olika delar när temperaturen utomhus blir lägre än tem-

peraturen inomhus. För att bibehålla värmen inomhus behöver husets 

uppvärmningssystem tillföra samma värmemängd som förloras genom 

byggnadens klimatskal. Klimatskalets olika delar innefattar tak, golv, 

väggar, fönster och dörrar. Utöver dessa transmissionsförluster ska även 

ventilationsförluster, luftläckage och köldbryggor tas med i beräkningen. 

För att beräkna förlusterna delas varje del i klimatskalet upp i skikt. För 

varje skikt räknas respektive värmemotsånd ut för att sedan adderas till 

ett gemensamt motstånd för hela skiktet. Detta sker enligt nedanstående 

formel [3]. 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
…

𝑑𝑛

𝜆𝑛
+ 𝑅𝑠𝑒 (2.1) 

RT är det totala värmemotståndet för det skiktet. Väggar, tak, fönster, dör-

rar eller golv (m2*K/W). 

Rsi är det inre övergångsmotståndet mellan husdelen och insidan 

(m2*K/W). 

Rse är det yttre övergångsmotståndet mellan husdelen och utsidan 

(m2*K/W). 

di är skiktens tjocklekar (m). 

λi är skiktens värmekonduktivitet (W/m*K). 

 

När värmemotståndet beräknats kan skiktets U-värde, värmegenom-

gångskoefficienten, tas fram genom att ta inversen på motståndet. 
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𝑈𝑡 =
1

𝑅𝑇
 (2.2) 

Ut är värmegenomgångskoefficienten (W/m2*K). 

Genom att sedan multiplicera värmegenomgångskoefficienten med de-

lens area utåt fås: 

𝑄𝑡 = 𝑈𝑡 ∗ 𝐴𝑡 (2.3) 

Qt är värmeeffektförlusten för varje grad som skiljer mellan inne- och ute-

temperaturen (W/K).  

At är arean på husdelen (m2). 

 

2.1.1 Platta på mark 

Golvets U-värdesberäkning är något mer komplicerad och enligt 

Swedisols bilaga [11] kan nedanstående formler användas för platta på 

mark. En platta på mark är en vanlig konstruktion där en helgjuten be-

tongplatta med underliggande isolering läggs direkt på marken [12]. De 

två parametrar som behövs för uträkningen av plattan är karakteristisk 

längd och ekvivalent marktjocklek.  

𝐵’ =  2 ∗ (𝐴 / 𝑃) (2.4) 

 

B’ är plattans karakteristisk längd (m) 

A är arean på plattan (m2) 

P är plattans omkrets (m) 

 

𝑑𝑡 = 𝑤 + 𝜆(𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑓 + 𝑅𝑠𝑒) (2.5) 

 

dt är ekvivalent marktjocklek (m) 

w är ytterväggens tjocklek (m) 

λ är markens λ–värde (W/m*K) 

Rf är värmemotståndet hos plattan (m2*K/W) 

Rsi är det inre värmeövergångsmotstånden (m2*K/W) 

Rse är det yttre värmeövergångsmotstånden (m2*K/W) 

 

För beräkning av U-värdet kan två former användas:  
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𝑈 =
𝜆

0,457𝐵’ + 𝑑𝑡
 (2.6) 

 

𝑈 =
2𝜆

(𝜋𝐵’+𝑑𝑡)𝑙𝑛(
𝜋𝐵’

𝑑𝑡
+1)

 (2.7) 

Enligt Swedisols bilaga väljs den första formeln om den ekvivalent 

marktjocklek, dt, är större än plattans karakteristiska längd, B’. Annars 

används den andra fromeln. 

 

2.1.2 Effektbehovsberäkning 

Det totala effektbehovet på fastigheten fås genom att addera samtliga Q-

värden och multiplicera resultatet med temperaturskillnaden. 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑄𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟 + 𝑄𝑡𝑎𝑘 + 𝑄𝑔𝑜𝑙𝑣 + 𝑄𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑄𝑑ö𝑟𝑟𝑎𝑟 + 𝐾ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟 (2.8) 

Qtrans är totala transmissionsförlusterna 

 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ∗ 𝛥𝑇 (2.9) 

Ptrans är fastighetens totala värmeeffektförlust genom klimatskalet (W) 

ΔT är temperaturskillnaden mellan inomhus och utomhus, den kallaste 

dagen på året (°C) 

2.1.3 Köldbryggor 

Köldbryggor uppstår när ett material med hög värmeledningsförmåga 

passerar genom ett isoleringsskikt eller material med lägre värmeled-

ningsförmåga. Den bidrar således till leda bort värmen genom husets skal 

och även till fuktskador när varmluft möter den kalla köldbryggan och 

bildar kondens [5]. Köldbryggor delas upp i linjära och punktformiga. En 

linjär köldbrygga har ett homogent värmeflöde per längdenhet och den 

punktformiga köldbryggan förekommer istället som punkter i bland an-

nat bultar och andra infästningar. Ekvationen nedan används enligt BBR 

för att bestämma köldbryggors värmegenomgångskoefficient [6]. 

𝑈𝑚 =
∑ 𝑈𝑖∗𝐴𝑖+∑ 𝜓𝑗∗𝑙𝑗+

𝑁𝑗
𝑗=1

𝑁𝑖
𝑖=1

∑ 𝜒𝑘
𝑁𝑘
𝑘=1

𝐴𝑜𝑚
 (2.10) 

Ui är värmegenomgångskoefficient för en 1D-byggnadsdel, i (W/m2*K) 
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Ai är arean där Ui gäller (m2) 

ψj är värmegenomgångskoefficient för den linjära köldbryggan j 

(W/m2*K) 

lj är längden där ψj gäller (m) 

χk är värmegenomgångskoefficient för den punktformiga köldbryggan k 

(W/K) 

Aom är den sammanlagda arean för omslutande byggnadsdelar ∑ Ai
Ni
i=1  

(m2) 

2.1.4 Ventilationsförluster och luftläckage 

Ventilationsförluster sker genom den frånluft som finns i huset. Denna 

beräknas via nedanstående formel (). 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑞 ∗ (1 − 𝜂) (2.11) 

Qvent är ventilationsförlusterna för varje grad mellan inne och utetempe-

raturen (W/K). 

ρ är luftens densitet (1,2 kg/m3) 

Cp är luftens specifika värmekapacitet (1000 J/kg K) 

q är luftflödet (m3/s) 

η är verkningsgraden på värmeåtervinningen 

 

Byggnadens luftläckage kan beräknas enligt formeln nedan [9]. Denna 

används bland annat av beräkningsprogrammet ”Enorm”. 

𝑃𝑙ä𝑐𝑘 = 𝑞𝑙ä𝑐𝑘 ∗ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡
∗ 𝛥𝑇 (2.12) 

 

Pläck är luftläckagets effektförlust vid DVUT (W) 

ρluft är luftens densitet (1,2 kg/m3) 

Cpluft är luftens specifika värmekapacitet (1000 J/kg K) 
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qläck är luftläckagets flöde men då det är mycket komplicerat att mäta kan 

det förenklas till nedanstående formel [9]. 

𝑞𝑙ä𝑐𝑘 = 0,05 ∗ 𝑘𝑙ä𝑐𝑘 ∗ 𝐴 (2.13) 

qläck är luftläckagets flöde (m3/s) 

kläck är luftläckagets flöde per kvadratmeter (l/s*m2) 

A är fastighetens omslutande area (m2) 

2.1.5 Effektbehovsberäkning via formel 

Det maximala värmeeffektbehovet kan även beräknas genom följande 

formel: 

𝑃 = 𝑄 ∗
𝑡𝑖−𝑡𝑢

𝐺∗24
 (2.14) 

P är husets maxeffekt (kW) 

Q är systemets utgivna energi per år (kWh) 

ti är den innetemperatur man värmer till (°C) 

tu är den dimensionerande vinterutetemperaturen, DVUT (°C) 

G är antalet graddagar på orten 

Formeln används även för att beräkna energibehovet efter effektbehovs-

beräkning. 

𝑃 = 𝑄 ∗
𝑡𝑖−𝑡𝑢 

𝐺∗24
→ 𝑄 =

𝑃

(
𝑡𝑖−𝑡𝑢
𝐺∗24

)
 (2.15) 

2.2 Pelletsbrännare 

2001 gjordes den dåvarande oljepannan i fastigheten om till en pellets-

panna. Träpellets tillverkas vanligtvis av såg och kutterspån. Pellets anses 

klimatneutralt då det inte släpper ut mer koldioxid än det som togs upp 

av trädet när det växte [13][14]. Den tekniska livslängden på en pellets-

panna är ca. 20 år [15]. Det betyder att pelletspannan som står i fastig-

heten idag är inne på slutskedet och att den kommer behöva bytas inom 

ett par år oavsett om en konvertering sker eller inte. En ny pelletspanna 

har idag en verkningsgrad på runt 80–90% [17]. Verkningsgraden på en 
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omgjord panna ligger enbart runt 60–75% [17]. Investeringskostnaden för 

en ny pelletspanna är vanligtvis mellan 50–80 tusen kr [17] men då denna 

fastighet är relativt stor antas värdet vara något högre. 

Mätaren ute i fastigheten mäter temperaturer i tillopp och retur samt flö-

det för att kunna bestämma den energi som pelletspannans ger ut i syste-

met. Detta sker enligt följande formeln: 

𝑄 = 𝑚 ̇ ∗  𝑐𝑝  ∗  ∆𝑡 (2.16) 

Q är energin (kJ) 

m ̇ är massflödet (kg/s) 

cp är den specifika värmekapacitiviteten i kJ/kg*K 

∆t är temperaturdifferensen på vattnet före och efter uppvärmning (K) 

 

Då den mäter kontinuerligt kan mätaren använda tiden som faktor och få 

ut den årliga energiförbrukningen. Den visar detta i kWh som är 3600kJ. 

 

En pelletspannas verkningsgrad kan beräknas enligt: 

𝜂 =
𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔𝑔𝑗𝑜𝑟𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑛

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
=

𝑄𝑢𝑡

𝑄𝑖𝑛
 (2.17) 

η är pelletspannans verkningsgrad 

Qut är den värmeenergi som pelletspannan avger. 

Qin är den tillförda energin och kan beräknas via följande formel: 

𝐷𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑛 (𝑘𝑊ℎ) = 𝑃𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔
) ∗ 𝑚 (𝑘𝑔)

 (2.18) 

m är massan på instoppad pellets. 

Värmevärdet på pellets anges som ett undre värmevärde, LHV, och ett 

övre värmevärde, HHV. 
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2.3 Värmepumpar 

Värmepumpar är ett förnybart uppvärmningsalternativ som använder 

energi från sin omgivning. Solen värmer upp omgivningen, berg, mark, 

luft och vatten, som sedan kan tas till vara av värmepumpen. 

Försäljningen tog fart i slutet 90-talet och är idag ett vanligt 

uppvärmningssätt i Sverige [19]. Värmepumpar är uppbyggda av fem 

huvudkomponenter. 

 

• Kompressor 

• Kondensor 

• Expansionsventil 

• Förångare 

• Köldmedium 

 

 

Figur 1: Bilden ovan beskriver den typiska värmepumpprocessen. Bilden gäller under 

”Attribution-ShareAlike 4.0 International license”. Skapad av WGisol. 
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1. Värmeenergi överförs utifrån till förångaren, evaporator på eng-

elska. Förångaren fungerar som en värmeväxlare där den tillförda 

köldbäraren, som kan bestå av luft, vatten eller annan vätska, vär-

mer upp det kallare köldmediet. Köldmediet har en mycket låg 

kokpunkt och börjar förångas av den varmare köldbäraren. 

2. Köldmediet flödar genom kompressorn, compressor på engelska, 

där trycket höjs. 

3. Med höjt tryck flödar köldmediet in i kondensorn. I kondensorn, 

som också kan ses som en värmeväxlare, värms vanligtvis vatten 

eller luft upp. Kondensor benämns condenser på engelska och i 

bilden ovan. Det uppvärmda mediet, som kallas för värmebärare, 

kan därefter användas för att värma huset via radiatorer eller fläk-

tar och till uppvärmning av tappvarmvatten.  

4. Köldmediet flyter till sist genom en expansionsventil, expansion 

device på engelska i bilden ovan, som släpper på trycket innan det 

åter hamnar i förångaren och processen kan upprepas [20]. 

 

Då både kondensorn och förångaren fungerar som värmeväxlare kan 

processen sedan användas omvänt för att få ut kyla inomhus när det är 

varmare utomhus. Detta kan åstadkommas genom att låta förångaren 

agera kondensor och kondensorn agera förångare [19].  

Värmepumparna skiljer sig främst åt genom var de utvinner energin samt 

vilken kompressorteknik de använder. Värmepumpar som utvinner 

energin genom mark, berg, sjöar och hav är mer effektiva när 

utomhustemperaturen sjunker än de som tar energin från luften. Detta då 

temperaturen kommer hållas mer konstant i marken eller vattnet jämfört 

med luften [20]. 

Bergvärmepumpar har ofta högre inköpskostnad än de som utvinner 

energi från luften. Detta beror på att borrningen kostar mycket pengar. 

De har i sin tur en högre effektivitet när det blir kallare ute än de 

luftdrivna värmepumparna [19].  
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2.3.1 COP 

COP, ”Coefficient Of Performance”, är värmepumpens verkningsgrad. 

En värmepump kräver en mycket liten energitillsats jämfört med den 

energin som avges. Energin i form av el används enbart för att driva kom-

pressorn och expansionsventilen. COP eller värmefaktor, som det också 

kallas, är den momentana effektiviteten vid ett visst driftfall. I dagens vär-

mepumpar är det vanligt med en värmefaktor på 4–6 [20].  

COP beräknas med nedanstående formel: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝐴𝑣𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑘𝑊)

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑘𝑊)
 (2.19) 

 

2.3.2 SCOP 

Inom EU finns det krav på ekodesign och energimärkning. För att få sälja 

en värmepump inom EU måste dess seasonal coefficient of performance-

, SCOP, hållas inom de krav som EU fastställt. Tillverkare måste testa vär-

mepumparna under liknande förhållanden vilket gör det enklare för kon-

sumenten att jämföra olika värmepumpar utifrån konsumentens egna 

driftfall. Sammanfattat är SCOP värmepumpens värmefaktor kopplat till 

EU:s energimärkningssystem [20]. 

 

2.3.3 SPF 

Seasonal Performance Factor, SPF, är en beräkning av en värmepumps 

effektivitet över ett visst tidsintervall. Genom att inkludera den energitill-

sats samt eventuell elpatron (mer information under nästa underkapitel) 

som behövs till uppvärmningen jämfört med den energi som systemet 

gett ut under samma tid [20]. 

𝑆𝑃𝐹 =
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑒𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
 (2.20) 
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2.3.4 On/off- och varvtalsstyrd kompressor 

Det finns två sätt att styra värmepumpens kompressor. On/off fungerar 

som namnet antyder genom att stänga av och sätta på kompressorn vid 

behov. Vid start går den direkt till 100% effekt och stänger av sig när vär-

mebehovet uppnåtts. Ett alternativ som blivit mer vanligt på senare år är 

varvtalstyrda värmepumpar. Med en inverterstyrd värmepump, som det 

också kallas, kan kompressorn gå upp eller ner i varv efter det momen-

tana värmebehovet. Den förbrukar alltså bara den energi som behövs för 

tillfället. En varvtalstyrd värmepump har flera fördelar jämfört med en 

on/off-styrd värmepump. Längre livslängd då täta starter vid låg belast-

ning av kompressorn undviks, lägre ljudnivåer vid lägre laster och de kan 

även mjukstartas för att få en lägre startström som minskar påfrestningen 

på motorlindningar och nätet. Nackdelen är att den är dyrare i inköp än 

en on/off-styrd. En inverterstyrd värmepump ska enligt häftet ”Certifie-

rad installatör, RES, Värmepumpar”[20] dimensioneras så nära fastighet-

ens maxeffektbehov som möjligt. En traditionell värmepump med on/off 

kompressor bör dimensioneras efter 60–80% av effektbehovet där den är 

mest ekonomisk. Den täcker då 90–98% av energibehovet enligt diagram 

på sida 112 i tidigare nämnda häfte. 

2.4 Elberäkningar 

Formel för att beräkna driftströmmen: 

𝐼𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 =
𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡
 (2.21) 

Idrift är driftströmmen (A) 

Pmedel är medeleffekten (W) 

Udrift är driftspänning (V) 

För driftspänning i Sverige gäller 230V (enfas) och 400V (trefas). 

 

Driftströmmen på en värmepump vid DVUT, dimensionerande vinter 

utetemperatur, beräknas med: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑒𝑙𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡+

𝑃𝐷𝑉𝑈𝑇
𝐶𝑂𝑃𝐷𝑉𝑈𝑇

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡
 (2.22) 
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Imax är den maximala driftströmmen på värmepumpen (A) 

Pelkassett är effekten på elkassetten (W) 

PDVUT är värmepumpens avgivna effekt vid DVUT (W) 

COPDVUT är värmepumpens värmefaktor vid DVUT 

Udrift är värmepumpens driftspänning (V) 

 

Elkostnad beräknas efter: 

𝐸𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 (𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ) ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑙 (𝑘𝑊ℎ) (2.23) 

 

2.4.1 Grön el 

Region Gotland köper enbart in ”grön el”. El som är märkt som ”grön el” 

innebär att leverantören måste se till att de levererar lika mycket förnybar 

el som deras konsumenter beställt. Den gröna elen är dyrare men ska på 

så sätt göra produktionen mer gynnsam och få elleverantören att satsa 

mer pengar på förnybar elproduktion [7]. 

2.5 Ekonomiska beräkningar 

Ekonomiska beräkningar är utförda med pay-offmetoden och genom 

LCC-kalkyler. 

2.5.1 Rak payoff utan ränta 

Pay-offmetoden är en enkel metod för att snabbt kunna få en bedömning 

om en investering lönar sig eller inte. Med metoden beräknas en pay-off-

tid eller återbetalningstid som visar hur lång tid det tar innan investe-

ringen har betalat av sig. Återbetalningstid beräknas enligt: 

𝑃𝑎𝑦 − 𝑜𝑓𝑓𝑡𝑖𝑑 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

Å𝑟𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
 (2.24) 
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2.5.2 LCC kalkyl 

LCC står för Life Cycle Cost (livscykelkostnad) och är en modell för att 

uppskatta den totala kostnaden på en investering över dess ekonomiska 

livslängd. Ekonomisk livslängd är investeringens antagna ekonomiskt 

lönsamma livslängd och sätts ofta kortare än den tekniska livslängden, 

som är tiden utrustningen fortfarande är funktionsduglig. Eftersom den 

ekonomiska livslängden är uppskattad kan utrustningen fortfarande 

vara ekonomiskt försvarbar efter. Efter sin uppskattade livslängd upp-

skattas utrustningen enbart gå med vinst, minus det underhåll som ut-

förs, fram tills den fallerar eller byts ut. Vid beräkning av LCC för en ener-

giåtgärd används nedanstående formel [35]. 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐿𝐶𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 (2.25) 

𝐿𝐶𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗

å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑘𝑟) (2.26) 

Nusummefaktorn är en funktion av realkalkylräntan, energiprisökningen 

och kalkylperioden. Denna tas fram genom tabell 1 nedan. 

𝐿𝐶𝐶𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = 𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 ∗ å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (2.27) 

Tabell 1: Nusummefaktor för skillnaden mellan realkalkylräntan och real 

energiprisökning (%) respektive kalkylperiod (år). [10] 
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Känslighetsanalys 

En LCC-kalkyl används för att utvärdera en investerings livstidskostnad. 

Då kalkylen använder parametrar som baseras på framtida värden inne-

bär det en osäkerhet. Vid en känslighetsanalys ändras parametrarna nå-

got för att visa hur dessa ändringar påverkar slutresultatet [21].  

2.6 Solfångare 

En solfångares uppgift är att ta emot solenergi och värma vatten. Det 

värmda vattnet kan sedan användas till tappvarmvatten eller som under-

stöd till husets uppvärmning. Flera faktorer påverkar prestandan på sol-

cellen. På grund av faktorer som skuggning, solens position och antalet 

soltimmar används solvärme enbart som komplement till annan värme-

källa för att täcka hela energibehovet. För tappvarmvatten kan en sol-

fångaranläggning stå för ca hälften av det årliga energibehovet i en bo-

stad, sidan 76 i cert. installatör, värmepumpar [20]. 

2.7 Ackumulatortankar 

Ackumulatortankar används främst för att minska effektförbrukningen 

på tappvarmvatten. Med ett jämnare flöde behöver inte pelletspannan el-

ler värmepumpen arbeta lika mycket och systemet får en bättre verk-

ningsgrad. Det blir även jämnare temperaturer överlag. Ackumulatortan-

kar kan även användas som buffertankar för att avlasta en fastighets vär-

mesystem. Livslängden på en ackumulatortank ligger vid normal drifttid 

på runt 20 år [25]. 

2.8 Radiator- och rördimensionering 

Det rekommenderade flödet genom radiatorerna kan beräknas med 

nedanstående formel: 

 

𝑞 =
0,86∗𝑃

𝛥𝑇
 (2.28) 

 

q är erforderligt flöde (m3/s) 

P är radiatorns värmeavgivning (W) 

ΔT är temperaturdifferensen (K) 
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2.8.1 Fläktvärmare 

Den avgivna värmeenergin från fläktvärmarna beräknas enligt följande 

formel: 

𝑃 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞 ∗ (𝑇2 − 𝑇1) (2.29) 

P är avgiven värmeeffekt (W) 

ρ är vattnets densitet (1000 kg/m3) 

cp är vattnets specifika värmekapacitet (4190 J/kg*K) 

q är vattenflödet genom radiatorn (m3/s) 

T2 är ingående vattentemperatur (55 °C) 

T1 är utgående vattentemperatur (45 °C) 
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3 Metod 
Den övergripande metoden för att hitta information har tagits fram via 

diskussioner med kollegor på Region Gotland och litteratursökning via 

både tryckt litteratur och webbsidor. 

 

För att bestämma vilken värmepump som är mest passande till fastig-

heten har värmebehovet beräknats. Värmebehovet beräknades med två 

metoder: transmissions- och förlustberäkningar samt en effektformel ba-

serad på antalet graddagar, tidigare energiförbrukning och temperatur-

differansen mellan DVIT och DVUT. Transmissionsberäkningarna är 

gjorda utifrån de ursprungliga ritningarna. Med inskannade ritningar an-

vändes programmet ”Trix drawing center” version 6.6 för att bestämma 

alla mått. Information om isolering är hämtad från en energideklaration 

gjord 2012 av Peter Qviström på Energibyrån Q AB. Peter har gjort anta-

ganden utifrån typisk konstruktion från tidsepoken samt mätning på 

plats. Detta har även undertecknad följt upp med en egen fysisk koll. 

För radiatorkompatibilitet används de data som beräknas vid transmiss-

ionsberäkningarna till att bestämma radiatorrummens olika värmebe-

hov. För mått på radiatorer användes åter programmet ”Trix drawing 

center” och de äldre ritningarna, samt fysiska mätningar på vissa av ra-

diatorerna. Den effekt som radiatorerna avger togs från tabeller över pa-

nelradiatorer gjorda av Lenhovda [33].  

För rördimensionering har radiatorernas rekommenderade flöde tagits 

fram genom formel 2.28 i teoriavsnittet. Dagens rördimensioner är häm-

tade från gamla ritningar och radiatorernas värmeavgivning baserad på 

befintliga radiatorer med de nya systemtemperaturerna. Med flödet och 

dimensionerna används diagram för att bestämma tryckfallet [37]. 

Vid beräkningar av solfångare så används tappvarmvattenförbrukningen 

från senaste energideklarationen och specifikationer från tillverkaren av 

vald solfångare. För beräkning av lönsamheten används rak Pay-off utan 

ränta med kostnader från Wikells sektionsfakta – VVS [26]. 

Kostnader och materialval för värmepumpsalternativen i studien baseras 

på offerter och mailkonversation med olika tillverkare. Det egna förslaget 

baseras på specifikationer från de andra lösningar och informationssök-

ning på tillverkarens hemsida. Kostnader för installation är hämtat från 
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Wikells sektionsfakta – VVS [26]. Befintliga kostnader för pelletspannans 

leveranser och underhåll. De metoder som används vid lönsamhetsbe-

räkningar är Pay-off och LCC-kalkyl. 

Den klimatpåverkan som sker från pellets beräknas efter en rapport skri-

ven av Julia Hansson, Fredrik Martinsson och Mathias Gustavsson [32] 

och rapport av Jonas Höglund [31]. I första rapporten beräknas den kli-

matpåverkan som pellets har i flera olika scenarion. De parametrar som 

ändras är materialet som används vid tillverkning, vilken typ av trans-

port som används och vilket typ av bränsle som används vid torkningen 

av pelletsen. Resultatet av de utsläpp som sker är uppdelade i en tabell 

för transport, lagring och hantering av råmaterialet; torkning och pro-

duktionen av pellets, och transport till slutkund. Första rapporten täcker 

inte slutanvändningen av pellets och därför har den enbart använts som 

grund vid beräkning av utsläpp från transportsektionen. Uppgifter om 

utsläpp vid produktion, slutanvändning, lagring och hantering av pellets 

är hämtade från andra rapporten [31]. 
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4 Utförande 
4.1 Transmissionsberäkningar 

Byggnaden kan delas in i tre delar.  

Första delen av huset värms upp med traditionella vattenburna panelra-

diatorer. Det är i denna del som folk främst vistas och har därför tjockast 

isolering i tak och väggar. Här används enbart nya 2+1-glas i fönster. 

Rummen i denna del består av ett flertal toaletter, ett kök/lektionsrum, ett 

duschrum med bastu och omklädningsrum, ett mindre förråd samt två 

rum som benämns befäl och kontor i ritningarna. Det är även vid denna 

del som dagens pelletspanna står och en framtida värmepump kommer 

stå. Pannrummet värms upp av spillvärme från pelletspannan, en acku-

mulatortank och oisolerade rör. 

 

Figur 1: Ritning på del 1. Tillstånd från Region Gotland 
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Den andra delen innefattar två större förråd. Förråden använder vatten-

burna fläktvärmare i tilluften för uppvärmning. De har varsin frånluft-

fläkt som är närvarostyrd och kopplad till respektive garageport. Isole-

ringen är densamma som i första delen av huset men fönster är en bland-

ning av 2+1-glas och 2-glas. 

 

Figur 2: Ritning på del 2. Tillstånd från Region Gotland 
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I tredje delen finns en vagnhall och ett garage som använder samma ven-

tilationssystem som den andra delen. Garagedörrarna i dessa rum an-

vänds för bussar och brandbilar och antas ha ett sämre U-värde än övriga 

dörrar. Isoleringen är något sämre i garaget och vagnhallens tak men be-

räknas vara samma i väggar och golv som tidigare delar. Fönster är en-

bart av 2-glas-typ. 

 

Figur 3: Ritning på del 3. Tillstånd från Region Gotland 
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4.1.1 Ytterväggar 

Ytterväggarna består av dubbla rader tegel med mellanliggande isolering 

och en inre gipsskiva. Teglet beräknas till 100mm, isolering till 100mm 

mineralull och gipsskiva till 10mm. Höjden från mark till tak är kontinu-

erligt 3,63m över personal- och förrådsutrymmet. För garage och vagn-

hallar varierar takhöjden mellan 4m upp till 5,3m med ett genomsnitt på 

4,6m. 

 

Väggarnas areor 

Sydost: 102,54m2 

Sydväst: 92,26m2 

Nordost: 40,16m2 

Nordväst: 66,59m2 

Avägg= 302m2 

Använda värden för värmekonduktivitet och resistanser: 

Tegelfasad: 0.6 W/m°C 

Mineralull: 0,037 W/m°C 

Gipsskiva: 0,25 W/m°C 

Rsi = 0,13 

Rse = 0,04 
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4.1.2 Tak 

Taket delas upp i två delar där den del som täcker förråden och perso-

nalutrymmena har 200mm mineralullisolering. Den andra delen är över 

garage och vagnhallar. Denna del har 100mm mineralullisolering. Taka-

reor är följande: 

Tak för personalutrymmen och förråd, Tpf: 267 m2. 

Tak för garage och vagnhall, Tgv: 279 m2. 

Använda värden för värmekonduktivitet och resistanser: 

Mineralull: 0,037 W/m°C 

Rsi = 0,10 

Rse = 0,04 

4.1.3 Golv 

Golvet består av en platta på mark, se teoriavsnittet, med underliggande 

cellplast som isolering. Konstruktionen är snarlik ett exempel i Swedisols 

”Bilaga A” [11] och därför används dessa beräkningar som grund. Mar-

ken är utbytt mot ”lera/silt” med ett lambda-värde på 1,5. Golvet har en 

area på 546m2. 

Använda värden för värmekonduktivitet och resistanser: 

Rsi = 0,17 

Mineralull: 0,037 W/m°C, 0,12 m 

Betong: 1,7 W/m°C , 0,12 m 

Mark, ”sand/silt”: 2,0 W/m°C 

Rse = 0,04 
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4.1.4 Fönster 

Fönster är uppdelat i 2-glasfönster och 2+1glas-fönster. Areorna för dessa 

är: 

2-glasfönster: 25,05m2 

2+1-glasfönster: 7,05m2 

Fönster på dörrar, fönster på branddörrar och de andra 2-glasfönsterna 

installerades när fastigheten byggdes 1977 och u-värdet uppskattas där-

för till: 1,8 W/m2*K. U-värdet för 2+1 fönster är nyligen bytta och upp-

skattas till 1,1 W/m2*K. 

4.1.5 Dörrar 

Dörrarna består av två vanliga garagedörrar, fyra vanliga ytterdörrar där 

den till korridoren är bäst isolerad och fyra större garagedörrar för brand-

bilar och bussar. Det U-värde på 2 W/m2*K som används är ett uppskattat 

överslagsvärde som även bör täcka en del av luftläckaget för de större 

garagedörrarna. Totalarean för alla dörrar är 65,4 m2. 

4.1.6 Köldbryggor 

Då beräkning av köldbryggor är relativt komplext samt kräver mycket tid 

används istället ett påslag på 20% på hela klimatskalets U-värde. Detta 

enligt Boverket, se citat nedan [34]. 

”I vanliga småhus kan man erfarenhetsmässigt konstatera att inverkan av 

de linjära köldbryggorna normalt kan motsvara en ökning av Um-värdet 

med 15–20 %. För flerbostadshus kan inverkan av linjära köldbryggor 

vara ännu större. 

• Ett alternativt sätt att ta hänsyn till inverkan av linjära köldbryggor kan 

vara att inte ta med några Ψ-värden vid beräkning av Um utan istället 

göra ett generellt påslag om 20 % på framräknat Um-värde inkluderande 

de köldbryggor som finns i klimatskärmen.” 

4.1.7 Försämrad isolering och andra förluster 

Isolering kan försämras över tid om den kommer i kontakt med fukt eller 

snabb temperaturökning [22][23]. Det råder delad mening om hur mycket 

det försämras. Enligt Swedisol kan mineralullens värmeegenskaper bibe-

hållas i upp till 100 år och att det endast försämras vid långvarig belast-

ning från höga temperaturer eller mycket fukt [24]. I denna studie har 
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valet blivit att ändå göra ett påslag på 10% för att förebygga eventuell 

försämring av isoleringen men också för att förebygga eventuella andra 

beräkningsfel och förluster. Beslutet är taget efter diskussion med lärare 

på Mittuniversitetet och kollegor på Region Gotland. 

4.1.8 Geologiska faktorer 

För temperaturer och graddagar hämtas statistik som SMHI samlat in ge-

nom åren. Den temperatur som används utomhus är DVUT, Dimension-

erande vinterttetemperatur, och är -8,7 °C för närmaste ort, Hemse [4]. 

Uppgifterna har samlats in av SMHI mellan 1981-2010. Innetemperaturen 

är den temperatur som uppvärmningssystemet ska värma upp till. Grad-

dagar som används till orten uppskattas till 3300. Uppskattningen är 

gjord efter att orten anses ligga mellan Visby på 3527 och Malmö på 3108 

i antalet graddagar [19].  

4.1.9 Optimering av uppvärmningen 

De fläktvärmda rummen används främst som garage, verkstad och för-

råd. Genom att sänka temperaturen i dessa rum och istället enbart värma 

upp de till 15 grader hålls det fortfarande inom Arbetsmiljöverkets grän-

ser för lämpliga temperaturer vid arbete, ”Vid rörligt eller fysiskt mera 

ansträngande arbete bör den vara minst 14–15 °C.” [30]. 

4.2 Ventilationsförluster och luftläckage 

Den befintliga ventilationen består av ett närvarostyrt till- och frånluftsy-

stem. I tilluften sitter fläktvärmare som värmer luften genom varmvatten 

från pelletspannan. Fläktsystemet saknar idag en värmeväxlare med vär-

meåtervinning i tilluftsaggregatet men då en installation är planerad vid 

en eventuell värmepumpinstallation så finns den med i beräkningarna 

för ventilationsförluster. Verkningsgraden för plattvärmeväxlare ligger 

mellan 60–90%, över 80% för roterande värmeväxlare och över 65% för en 

vätskekopplad värmeväxlare [27]. För beräkningarna är den därför satt 

till 75%. Ventilationssystemet har ett luftflöde på 1200 m3/h enligt senaste 

OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Då systemet är närvarostyrt och 

aktiviteten i fastigheten oregelbunden, 2–3 dagar i veckan antas effektbe-

hovet vara 40% mindre för ventilationen. Beräkningar för ventilationsför-

lusterna hittas i bilaga C. 

För luftläckaget används byggnadens omslutande area på 1494m2. För 

kläck används 1,6 l/s*m2 som var det högsta tillåtna värdet för ”andra ut-

rymmen” enligt tidigare krav från Boverket [29]. 
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4.3 Rör- och radiatordimensionering 

4.3.1 Radiatorer 

Sammanställning av avgiven effekt för de radiatorer som finns i huset 

återfinns i tabellen nedan.  

Tabell 2: avgiven effekt på byggnadens olika radiatorer vid olika 

systemtemperaturer [33]. 

Antal Radiatortyp Antal 

kanaler 

Höjd, 

mm 

Längd, 

mm 

Effekt, 

W 

(T55/45) 

Effekt, 

W 

(T75/65) 

2 MP 55 500 2200 598 1139 

1 MP 20 440 610 175 332 

1 MP 20 590 850 255 486 

1 MP 24 590 950 318 607 

2 MP 18 740 700 272 519 

1 MP2 16 500 670 294 568 

1 MP2 18 590 700 335 650 

Rumsbeskrivning radiatorer 

Denna del av byggnaden är bättre isolerad varav det påslag om 30% för 

köldbryggor och andra förluster som används för hela fastigheten anses 

för högt. Påslaget sänks därför till 20% för radiatorrummens effektbe-

hovsberäkningar. Luftläckaget anses också vara mindre än det totala 

läckaget i byggnaden. Värmebehovet för att täcka denna förlust har där-

för avrundats ner till ett mer rimligt värde utifrån rummets egenskaper. 

Där fönster och dörrar innebär ett högre värde. Se bilaga F för fullstän-

diga beräkningar och värden. 

Lektionsrum: 

Rummet har två ytterväggar och fyra nya 2+1-glasfönster. Två radiatorer 

av typen MP50-55 används i rummet. Följande areor har använts. 

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝐴𝑝𝑓 = 7,3 ∗ 4,8 = 35,0𝑚2 

𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 4,32𝑚2 

𝐴𝑣ä𝑔𝑔 = 7,3 ∗ 3,63 + 4,8 ∗ 3,63 − 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 43,923 − 4 ∗ (1,2 ∗ 0,9)

= 39,6𝑚2 
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𝐴2+1𝑔𝑙𝑎𝑠 = 4,32𝑚2 

Kontor 

Rummet har en yttervägg och ett 2+1-glasfönster. En radiator används 

av typen MP2.50–16 används i rummet. Areor som gäller för rummet: 
𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝐴𝑝𝑓 = 2,25 ∗ 4,0 = 9,0𝑚2 

𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 1,08𝑚2 

𝐴𝑣ä𝑔𝑔 = 2,25 ∗ 3,63 − 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 8,1675 − 1,2 ∗ 0,9 = 7,08𝑚2 

 

Befäl 

Rummet liknar kontorsrummet och har en yttervägg och ett 2+1-

glasfönster. En radiator används av typen MP2.50–18. De areor som 

använts: 
𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝐴𝑝𝑓 = 2,2 ∗ 4,0 = 8,8𝑚2 

𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 1,08𝑚2 

𝐴𝑣ä𝑔𝑔 = 2,20 ∗ 3,63 − 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 7,986 − 1,2 ∗ 0,9 = 6,9𝑚2 

 

Förråd 

Rummet har varken någon vägg utåt eller fönster. Den radiator som 

används är av typen MP59-20. Areor för tak och golv är följande: 
𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝐴𝑝𝑓 = 5 ∗ 3 = 15𝑚2 

 

Duschrum 

Rummet har en vägg utåt med två fönster av typen 2-glas. Rummet har 

även en toalett som tas med i beräkningen. I rummet används två 

radiatorer av typen MP74-18. De areor som gäller för duschrummet: 
𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝐴𝑝𝑓 = 2,4 ∗ 5,8 + 1,8 ∗ 1 = 15, 7𝑚2 

𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 1,08𝑚2 

𝐴𝑣ä𝑔𝑔 = 2,40 ∗ 3,63 − 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 8,712 − 2(0,9 ∗ 0,6) = 7,63𝑚2 

 

Ett omklädningsrum sitter angränsande till duschrummet utan egen 

uppvärmning. Duschrummets radiatorer antas också behöva täcka 

omklädningsrummets värmebehov. Rummet har enbart tak och golv 

som gränsar utåt. Areor för omklädningsrummet är: 



Investeringsunderlag för 

värmepump - Investeringsunderlag 

för ett byte från pelletspanna till 

värmepump i fastighet på södra 

Gotland - Victor Owen-Berghmark 

Utförande 

2019-06-18 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

29 

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝐴𝑝𝑓 = 4,6 ∗ 3,2 = 14,7𝑚2 

 

Bastu 

Bastun ligger i duschrummet och en egen radiator. Radiatorn är av 

typen MP44-20 och har en avgiven effekt på 175W. Rummet har en 

yttervägg, utan fönster och en golv/takarea på: 
𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝐴𝑝𝑓 = 1,8 ∗ 2,75 = 4,95𝑚2 

Denna förväntas även kunna hjälpa till i duschrum och omklädningsrum. 

I rummet finns även ett bastuaggregat på 10kW. 

 

Korridor 

Rummet är långsmalt, har en yttervägg med dörr och fönster av typen 

2-glas. Rummet angränsar till även till de andra uppvärmda rummen 

och kommer därför få lite spillvärme från dessa. Då dörren är relativt ny 

och bra isolerad så blir det uppskattade U-värdet för alla dörrar på 2 

W/m2*K för högt varpå u-värdet är satt till 0,8 [28] för dessa 

beräkningar. I rummet används en radiator av typen MP59-24 vid 

dörren. De areor som gäller för rummet: 
𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝐴𝑝𝑓 = 11,4 ∗ 1,65 = 18,8𝑚2 

𝐴𝑑ö𝑟𝑟 = 2,1 ∗ 1 = 2,1𝑚2 
𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 2,1 ∗ 0,3 = 0,63𝑚2 

𝐴𝑣ä𝑔𝑔 = 1,65 ∗ 3,63 − 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 − 𝐴𝑑ö𝑟𝑟 = 5,990 − 2,1 − 0,63 = 3,26𝑚2 

 

4.3.2 Rumsbeskrivning fläktvärmare 

Garaget och vagnhallens area är 19,5*14,2 = 277m2 

Förrådens area är 13,7*7,6 = 104m2 

Totalyta som täcks av radiatorer i värmefläktar: 381m2 

Vattenflödet genom radiatorerna i fläktvärmarna som sitter i vagnhallen 

och garaget estimeras till 0,5l/s efter 32mm rör, 100Pa/m i nomogram [33]. 
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4.3.3 Rumsindelning rör 

Den rörslinga där tryckfallet beräknats syns på nedanstående ritning.  

 

Figur 4: Ritning över rörledningar i lektionssal, kontor, befäl och korridor. 

Det röda röret är stamledningen, benämnt i resultatet som SR, den blå 

linjen är mellanliggande rörledning i korridor och lektionsrum, och grön 

linje markerar mellanliggande rör mellan radiatorer i kontor och befäl. 

Mellanliggande rör benämns MR vidare i rapporten. Anslutningsrör sit-

ter från mellanliggande rör till radiatorn. 
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Övriga två ledningar återfinns i följande ritningar. 

 

Figur 5: Ritning över rörledningar till förråd, vagnhall och garage. 

Figur 5 visar primärvärmeslingan. Denna slinga går ut till de olika vär-

mefläktarna, radiatorn i förrådet samt tilluftsaggregatet. Dessa rör är 

grova och överdimensionerade för ändamålet varpå dessa inte anses be-

höva bytas. 
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Figur 6 som återfinns nedan visar rörledningar mellan radiatorerna i 

duschrummet och bastun. Dessa använder rör på 10mm mellan de tre ra-

diatorerna varpå byte av denna del uppskattas efter resultatet på första 

slingan. 

 

Figur 6:Ritning över rörledningar från pannrum till bastu och duschrum. 
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4.4 Värmepumpsalternativ från tillverkare 

Det finns flera aspekter att beakta för att välja rätt värmepump. Inköps-

kostnaden, totalkostnaden över tid och vilken teknik som värmepum-

pens kompressor ska använda.  

4.4.1 Byte av varmvattenberedare och ackumulatortank 

Den befintliga varmvattenberedaren är över 40 år gammal. Den drivs 

med både pelletsbrännaren och en egen elkasett. En äldre beredare som 

denna har högre tomgångsförluster och sämre isolering än en ny beredare 

[42]. En ackumulatortank kan även börja rosta invändigt med tiden [43]. 

Nya värmepumpar har även smartare styrsystem som anpassas efter an-

vändarens behov [44]. Ett byte av varmvattenberedaren och ackumula-

tortanken i samband med installation av värmepumpen kan därför vara 

rekommenderat för att spara energi.  

Tappvarmvattenförbrukningen i fastigheten är mycket oregelbunden. 

Byggnaden används enbart 2–3 dagar per vecka. Samtliga lösningar in-

nehåller en ackumulatortank på minst 300l som antas täcka hela effektbe-

hovet för de tillfällen den används. Efter användning antas det ta lång tid 

innan nästa användningstillfälle varpå effektbehovet uppskattas bli så 

pass lågt att det kan försummas. Effektbehovet för tappvarmvattnet för-

summas därför i resultatet. Se även bilaga E för möjligt scenario med en 

500l ackumulatortank. 

4.4.2 CTC – Luft-/vattenvärmepumpar 

CTC:s lösning innefattar två luft-/vattenvärmepumpar med inverterstyr-

ning, en inomhusmodul med varmvattenberedning och styrning samt ett 

ventilpaket och fjärråtkomst. Enligt offerter från CTC täcker lösningen 

över 100% av värmeeffektbehovet och därför 99,9–100% av energibeho-

vet. Till det finns en eltillsats på 9kW som kommer kunna användas som 

redundans. Inomhusmodulen är ett allt i ett system som styr båda värme-

pumparna, agerar varmvattenberedare och kommunicerar via internet 

till app. Då värmepumparna är inverterstyrda/varvtalsstyrda så drar 

pumparna enbart så mycket som behövs för det momentana värmebeho-

vet och kan på så sätt spara energi. Inomhusdelen kan i detta fall bytas ut 

mot ett styrsystem CTC EcoLogic Family utan varmvattenberedning och 

ackumulatortank varpå kostnaden kan sänkas med 39717kr men som ti-

digare skrivet är ackumulatortanken över 40 år och bör därför bytas. Vär-
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det är beräknat efter kostnaden för inomhusdelen med varmvattenbered-

ning på 48080kr med kostnaden för styrsystemet CTC EcoLogic Family 

på 8363kr subtraherad. Med varvtalsreglerad styrning kan systemet gå 

ner till 2,5kW när en värmepump är igång vilket sparar mycket energi vid 

varmare förhållanden. 

Övriga intressanta specifikationer innefattar: 

• SCOP vid 55 °C medelklimat = 3.8 

• Ljudnivå på 0 samt 5m avstånd från pumpen = 55 och 36 dB(A) 

• SPF/årsvärmefaktor med eltillsats = 3,2 

4.4.3 Thermia – Bergvärmepump 

Thermias lösning innefattar en bergvärmepump med varvtalsstyrd kom-

pressor, varmvattenberedare med en 300l tank, en buffertank på 300l för 

att jämna ut effekttoppar, cirkulationspumpar till köldbäraren, ventiler, 

givare, elkasett på 9kW för redundans och fjärråtkomst till systemet. 

Lösningen täcker över 100% av värmeeffektbehovet och därför 99,9–100% 

av energibehovet enligt offerter från Thermia. Att tänka på är att denna 

lösning fungerar varvtalsreglerat ner till 10kW. Under 10kW fungerar 

den som en on/off-styrd värmepump. 

4.4.4 Egen lösning IVT – on/off bergvärmepump 

Lösningen är framtagen för att få en bild över en on/off-värmepump 

jämför med de andra två varvtalsstyrda. Följande specifikationer är 

tagna från produktblad på IVT:s hemsida. Den kallaste dagen på året 

uppskattas lösningen täcka upp: 

Effekttäckning =
Avgiven effekt vid DVUT

Effektbehov vid DVUT
=

15,5

23,8
= 65% 

Detta ger en energitäckning på runt 94% för ett ”vatten-vatten”-system 

enligt diagram [20]. 
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4.5 Solvärme som komplement 

Solvärme kan vara ett bra komplement till en värmepump för att avbe-

lasta varmvattenförbrukningen i fastigheten så att elförbrukningen kan 

sänkas. Den befintliga varmvattenberedaren använder både en elkasett 

på 6kW och pellets för uppvärmning av tappvarmvattnet i byggnaden. 

Vattnet lagras i en ackumulatortank på 500l för att undvika höga effekt-

toppar. Enligt den energideklaration som gjordes 2012 så gick det åt 

3930kWh energi till varmvatten.  

Beräkningarna är utförda utifrån 100% inköpt el där årsvärmefaktorn på 

värmepumpen är 3, med priser från Wikells sektionsfakta –VVS, avsnitt 

18.030 [26] och specifikationer från Bosch egna broschyrer [46]. 

Utförda beräkningar är gjorda på 3st solfångare, Bosch FT 226-V, som ska 

ge ett totalt årsutbyte på 3318kWh (1106kWh per solfångare). Kostnaden 

för en solvärmeinstallation exkl. moms är uppdelad nedan: 

• Material – 36250kr 

• Arbetslön 11,05 tim à 175kr – 1933,75kr 

• Omkostnadspålägg 292% på arbetslön – 5646,55kr 

Totala investeringskostnaden blir 43800kr exkl. moms. 

För att beräkna lönsamheten på solfångaren används två scenarier: 

1. Första scenariot är det mest optimala scenariot för solfångarna. 

Solfångarna ger då ut den specificerade mängden energi per år och 

har en livslängd på 40 år. 

2. Vid ett mer realistiskt scenario ger dessa enbart ut hälften av bygg-

nadens årliga vattenförbrukning och har en livslängd på 30 år. Den 

årliga vattenförbrukningen avrundas till 2000kWh/år. 
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4.6 Huvudsäkring 

I det befintliga säkringsskåpet sitter det huvudsäkringar på 35A. Enligt 

driftkort från 1977 gäller nedanstående strömstyrkor och spänningar. I 

tabell 3 syns även ett nytt luftaggregat med värmeåtervinning, en 

mikrovågsugn och ett kylskåp. 

Tabell 3: Strömstyrkor och spänningar på befintliga komponenter i byggnaden. 

Enhet Driftström (A) Spänning (V) 

Pump primärvärme 0,26 400 

Pump sekundär (radiatorer) 0,17 400 

Pump sekundär (tilluftsag-

gregat) 

0,17 400 

VVC-pump 0,42 400 

Spolpump 8 400 

Bastuaggregat 14,5 400 

Fläktluftvärmare (ÅA1-2) 1,1/st 400 

Fläktluftvärmare (ÅA3-4) 0,5/st 400 

Fläktluftvärmare (ÅA5) 0,5 230 

Nytt FTX 2,02 230 

Frånluftfläkt (FF1-4) 0,29/st 400 

Frånluftfläkt (FF5) 0,55 400 

Frånluftfläkt (FF6) 0,4 230 

Mikrovågsugn (800W) 3,5 230 

Kylskåp 0,3 230 

Maximalt strömuttag 35,15 - 
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Ett scenario där allt står på samtidigt och där de enheter som drivs via 

230V belastar samma fas anses osannolikt. Ett mer troligt scenario är istäl-

let utan två av frånluftfläktarna, att inte spolpumpen och bastuaggregatet 

körs samtidigt och att utrustning som drivs på 230V begränsas till kyl-

skåpet och mikrovågsugnen. I detta scenario blir det maximala strömbe-

hovet 23,65A. Värdet avrundas till 24A för eventuell extra elektronik och 

belysning som inte finns med på driftkort. Det innebär att värmepum-

parna inte får dra mer än 11A på nuvarande säkringar. Kostnader för nya 

huvudsäkringar utgår efter prislistor från Vattenfall [41]. 

 

4.7 Ekonomi 

Till LCC-kalkylen används två olika kalkylräntor för att få en uppfattning 

om hur pass mycket kalkylräntan påverkar de lösningsalternativens re-

sultat.  

I det första fallet används internräntan, som är rekommenderad av Sveri-

ges kommuner och landsting, som kalkylränta. Internräntan är satt enligt 

rapport från Sveriges kommuner och landsting, till 1,5% [36]. Då intern-

räntan hamnar mellan två värden i tabell 1, som kan hittas under teoriav-

snittet, ”Ekonomiska beräkningar”, används ett snitt mellan 1 och 2%. I 

fall 2 används en högre kalkylränta på 5%. Kalkylperioden anges till 15 

år i båda fallen. Perioden är något lägre en värmepumparnas tekniska 

livslängd på 20 år [39][40]. Med dessa parametrar fås en nusummefaktor 

på 13,36 i första fallet och 10,38 i andra fallet. 

För LCC-kalkylen uppskattas, efter diskussion med handledare, dagens 

pelletsbrännare ha en investeringskostnad på 30 000kr. Detta då nuva-

rande brännare är i slutet av sin livslängd, se teoriavsnitt.  Investerings-

kostnaden stärks även av information från Energi- och klimatrådgivarna 

i Skåne [17]. 

Underhållskostnaden för värmepumparna uppskattas till 1000kr/år. 

Uppskattningen är gjord utifrån en bergvärmepump som installerats för 

några år sedan av Region Gotland i en fastighet samt erfarenhet från en 

luft/vattenvärmepump i 8 år. Detta kan även jämföras med Stockholm 

Exergis antagande om 3% av investeringskostnaden [49]. Med en investe-

ringskostnad på 400 000 kr och 15 år livslängd blir underhållskostnaden 

(med deras antagande) 800 kr/år.  
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4.8 Klimatpåverkan 

Utsläpp från leveranser är beräknade utifrån följande parametrar: 

• En tur per år från Forssjö pellets vid Katrineholm till Nynäshamn 

med lastbil 175km  

• En tur och retur per år från Nynäshamn till Visby med båt 150km  

• En tur och retur per år från Visby till Hemse 51km med lastbil. 

• Snitt 26 turer per år mellan Hemse och brandstationen i Burgsvik, 

26km/tur och 676km/år. 

Parametrar för lastbil som hämtats från tidigare studie [32]: 

• 66% av returresorna är utan last 

• Bränsleförbrukning vid full last 4,9 l/10 km 

• Bränsleförbrukning utan last 3,3 l/10 km 

• Växthusgasemissioner 0,80 kg CO2-eq/ton km 

Parametrar för båt som hämtats från tidigare studie [32]: 

• Regionalt bulkfartyg 

• Total dödvikt på 15 000 ton. Mått på totalvikten som fartyget kan 

bära 

• Växthusgasemissioner 0,01 kg CO2-eq/ton km 

• Under transporten förloras 1,5% av pelletsmassan 

Utsläpp från produktion och slutanvändning är hämtade ur rapport av 

Jonas Höglund [31]. 

Värmepumpens utsläpp anses inte släppa ut något då Region Gotland 

enbart köper in ”grön el” vilket enbart ska komma från förnybara källor, 

se teoriavsnittet för mer information. Då Sveriges elnät är ihopkopplat så 

kommer ändå värmepumpen förses med el från icke förnybara källor. 

Emissionerna från svensk-producerad el antas vara på 13 gram CO2-

eq/kWh. I vissa perioder importerar även Sverige från grannländerna. 
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Den nordiska elmixen har ett mycket högre emissionsvärde på 50 gram 

CO2-eq/kWh.  
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5 Resultat 
5.1 Transmissionsberäkningar 

Se bilaga A för fullständiga beräkningar. 

Tabell 4: Resultatet från transmissionsberäkningarna 

Husdel Area (m2) Q (W/K) P (kW) 

Väggar 302 94,2 2,79 

Tak 546 146 4,35 

Golv 546 79,0 2,35 

Fönster 32,1 53,3 1,58 

Dörrar 65,4 131 3,89 

Total 1492 504 15,0 

Dimensionerande utetemperatur Hemse tu = -8,7 °C. Innetemperaturen ti 

= 21.  

De totala transmissionsförlusterna med 30% pålägg för köldbryggor och 

andra förluster (se konstruktionsavsnittet) blir 19,5 kW.  
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5.1.1 Ventilationsförluster och luftläckage 

Se bilaga C och D för beräkningar. 

Tabell 5: Resultat från ventilationsförlust- och luftläckageberäkningar 

Förlust Q (W/K) P (kW) 

Ventilation 100,0 0,48 

   

 q (m3/s) P (kW) 

Luftläckage 0,119 3,8 

   

Total - 4,28 

 

5.1.2 Värmepumpsdimensionering 

Med de tidigare transmissions-, ventilations- och läckageförluster beräk-

nas det totala värmebehovet till 23,8 kW. Detta kan jämföras med beräk-

ningen via formeln (se avsnitt 2.1.5) som ger 26,4 kW. Formeln tar inte 

hänsyn till ny värmeåtervinning på ventilationen. Se bilaga E för beräk-

ningar. 

Tabell 6: Rekommenderad effekt vid DVUT för högst lönsamhet på värmepumpen 

Värmepumpsteknik Lämplig effekt (kW) Eltillsats (kW) 

On/off-styrda (60–80%) 14,3–19,0 10–5 

Inverterstyrda (90–110%) 21,4–26,2 <3,0 

On/off-styrda värmepumpar dimensioneras efter 60–80% av maxeffekt-

behovet och varvtalsstyrda mellan 95–105%. 
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5.2 Radiator- och rördimensionering 

5.2.1 Radiatorer 

Tabell 7: Resultatet från radiatordimensioneringen 

Rum Avgiven effekt, 

radiator (W) 

Värmebehov 

(W) 

Behöver bytas 

Lektionsrum 1 196 1 190 Nej 

Kontor 294 257 Nej 

Befäl 335 253 Nej 

Förråd 255 227 Nej 

Duschrum 544 399 Nej 

Omklädnings-

rum 

0 213 Nej 

Bastu 175 <175 Nej 

Korridor 318 471 Ja 

5.2.2 Fläktvärmare i garage, vagnhall och förråd 

Se bilaga G för fullständiga beräkningar. 

Tabell 8: Resultat från värmebehovsberäkningar för fläktuppvärmda utrymmen 

Rum Avgiven effekt, 

värmare (kW) 

Värmebehov 

(kW) 

Behöver bytas 

Vagnhall och 

garage 

41,8 14,8 Nej 

Förråden 11,7 5,50 Nej 

Alla 53,5 20,30 Nej 

Avgiven effekt och värmebehov är för båda rummen och de två vär-

marna. 
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5.2.3 Rör 

Se bilaga G för beräkningar. 

Tabell 9: Resultat för rördimensioneringsberäkningar 

Rördel Rördi-

mension 

(mm) 

Flöde 

(l/s) 

Tryckfall 

(Pa/m) 

Byte Kostnad 

byte (kr) 

AR – Lektions-

rum 

10 0,0143 110 Nej 0 

AR – Korridor 10 0,0076 38 Nej 0 

AR – Kontor 10 0,0070 35 Nej 0 

AR – Befäl 10 0,0080 40 Nej 0 

MR – Korridor, 

lektionssal 

10 0,0362 380 Ja 6 033 

MR – Kontor, 

befäl 

10 0,0150 120 Nej 0 

Stamrör 15 0,0512 120 Nej 0 

 

Med resultatet från den beräknade rörslingan samt informationen från 

konstruktionsavsnittet uppskattas även rör mellan radiatorer i bastu och 

duschrum behöva bytas varpå kostnaden för detta byte blir cirka 8000kr. 

Totalkostnaden för rörbyten blir således cirka 14000kr exklusive moms. 

 

5.3 Effekt- och energioptimering 

Det totala värmeeffektbehovet för den radiatorvärmda delen av huset be-

räknas till runt 3500 W. Den fläktvärmda delen har därav ett värmebehov 

på 20,3 kW. Sänks tempereraturen i den fläktuppvärmda delen från 21 

grader Celsius till 16 Celsius sänks värmebehovet till 20,4 kW. Skulle det 

istället sänkas till 15 grader sänks värmebehovet till 19,7 kW. Se bilaga E 

för beräkningar. 
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5.4 Befintliga kostnader 

Verkningsgraden på pelletspannan beräknas till 52,4% enligt formel 2.17.  

5.4.1 Leveranskostnader 

Tabell 10: Leveranskostnader för befintlig pelletspanna 

År Vikt 

(kg) 

Pelletsinköp 

(kr) 

Antal leveranser (st) 

2014 26 655 94 620 27 

2015 22 332 89 328 23 

2016 22 645 90 580 23 

2017 27 966 111 864 28 

2018 28 252 113 008 29 

Snitt 2014–2018 25 570 99 880 26 

Totalt 2014–2018 127 850 499 400 130 

 

5.4.2 Service och underhåll 

Tabell 11: Service och underhållskostnader för befintlig pelletspanna 

År Resor 

(antal) 

Resor 

avstånd 

(km) 

Reparationstid 

(tim) 

Kostnad, 

arbete 

(kr) 

Kostnad 

material 

(kr) 

Kostnad 

resa (kr) 

2014 10 430 15,5 6 200 0 2 150 

2015 12 620 25,5 10 200 3 729 3 100 

2016 9 375 19,5 7 800 1205 1875 

2017 9 495 22,5 9 000 1904 2475 

2018 7 262 15,5 6 275 4070 1392 

Snitt 

2014–

2018 

9 436,4 19,7 7 895 2182 2198 

Totalt 

2014–

2018 

47 2 182 98,5 39 475 10 908 10 992 

 

Snittkostnaden för den service som utförs per år de senaste 5 åren är: 

Servicesnittkostnad = 7895 + 2182 + 2198 = 𝟏𝟐𝟐𝟕𝟓𝒌𝒓 



Investeringsunderlag för 

värmepump - Investeringsunderlag 

för ett byte från pelletspanna till 

värmepump i fastighet på södra 

Gotland - Victor Owen-Berghmark 

Resultat 

2019-06-18 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

45 

Snittkostnaden för både leverans och underhåll på befintlig pellets-

panna:  

Totalkostnad = 99880 + 12275 = 𝟏𝟏𝟐 𝟏𝟓𝟓 𝒌𝒓/å𝒓 

5.4.3 Övriga kostnader 

Fastighetsägarens underhåll som kommer kvarstå efter konvertering: 

• 1 timme/vecka 

• 345kr/timme 

345 ∗ 52 = 17 940 kr/år 
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5.5 Värmepumpslösningar 

5.5.1 CTC – luft/vattenvärmepump 

Materialkostnad 

Tabell 12: Materialkostnader för CTC:s värmepumpslösning 

Produkt Antal Kostnad (kr exkl. moms) 

CTC EcoAir 622M värmepump 

2,5–22 kW 

2 146 260 

CTC Laddpumpar 25/85–130 2 12 080 

CTC EcoZenith i550 Pro 1 48 080 

Växelventilspaket 1 5 070 

CTC Internet 1 2 680 

Totalkostnad, material - 214 170 

Installationskostnad 

Tabell 13: Installationskostnader, CTC:s värmepumpslösning 

Namn Kostnad (kr exkl. moms) 

Arbetslön 45 tim á 175kr 7 875 

Underentreprenader 18 995 

Omkostnadspålägg 292% på arbetslönen 22 995 

Omkostnadspålägg 8% på UE 1 520 

Totalkostnad installation 51 385 

 

Driftkostnader 

Estimerad elförbrukning på 19,8 MWh/år bidrar till en elkostnad på 

20260kr/år med ett elpris på 1kr/kWh. Utöver det uppskattas en under-

hållskostnad på 1000kr. 
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5.5.2 Thermia – bergvärmepump 

Materialkostnad 

Tabell 14: Materialkostnader för Thermias värmepumpslösning 

Produkt An-

tal 

Kostnad (kr exkl. moms) 

Thermia MEGA S bergvärme-

pump 10–33 kW 

1 112 330 

Cirkulationspump 1 2 353 

WT-T 300 VVB 1 15 753 

WT-V 300 Ack. tank 1 6 485 

Elkasett 9kW 1 6 098 

Internet 1 7 377 

Ventiler, givare och övrigt - 11 692 

Totalkostnad, material - 162 088 

 

Installationskostnad 

Tabell 15: Installationskostnader för Thermias värmepumpslösning 

Namn Kostnad (kr exkl. moms) 

Arbetslön 14,9 tim á 175kr 2 608 

Underentreprenader 181 103 

Omkostnadspålägg 292% på arbetslönen 7 614 

Omkostnadspålägg 8% på UE 14 488 

Totalkostnad installation 205 813 
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Driftkostnader 

Med en årsvärmefaktor på 3,4 så estimeras elförbrukning till 18,7 

MWh/år. Elkostnaden för bergvärmepumpen blir då 19070kr/år med ett 

elpris på 1kr/kWh. Utöver det uppskattas en underhållskostnad på 

1000kr. 

5.5.3 Egen lösning – IVT on/off bergvärmepump 

Materialkostnad 

Tabell 16: Materialkostnader för egen värmepumpslösning 

Produkt Antal Kostnad (kr exkl. moms) 

IVT HQ E13 17kW 1 94 700 

Cirkulationspump* 1 5 000 

Varmvattenberedare 500l*  1 20 000 

Elkasett 9kW* 1 6 000 

Internet* 1 5 000 

Ventiler, givare och övrigt* - 10 000 

Totalkostnad, material - 140 700 

Installationskostnad 

Tabell 17: Installationskostnader för egen värmepumpslösning 

Namn Kostnad (kr exkl. moms) 

Arbetslön 20,99 tim á 175kr 3 673 

Underentreprenader 112 347 

Omkostnadspålägg 292% på arbetslönen 10 726 

Omkostnadspålägg 8% på UE 8 988 

Totalkostnad installation 151 775 
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Driftkostnader 

Årsvärmefaktor uppskattas till 3,0 efter information angående on/off-vär-

mepumpar, se teoriavsnittet om värmepumpar, och tidigare lösningsför-

slag från Thermia. Med denna årsvärmefaktor beräknas elförbrukningen 

till 21,2 MWh/år. Elkostnaden för bergvärmepumpen blir då 21610kr/år 

med ett elpris på 1kr/kWh. Utöver det uppskattas en underhållskostnad 

på 1000kr. 

 

5.5.4 Huvudsäkring 

Tabell 18: Strömbehov med nya värmepumpar 

Värmepump CTC Thermia IVT (ON/OFF) 

Max eleffekt VP (kW) 17 7,2 6 

Effekt tillsats (kW) 0 0 9,0 

Ström VP+tillsats (A) 24,5 10,4 20 

Ström övrigt (A) 24 24 24 

Ström totalt (A) 48,5 34,4 44,5 

Säkringsbyte behövs Ja Ja Ja 

Storlek på ny säkring (A) 63 50 50 

Kostnad, ny säkring (kr/år) 9730 4530 4530 

 

För samtliga lösningar behövs därför huvudsäkringarna höjas. För samt-

liga lösningar ses en höjning till 50A som rimligt varav kostnaden då blir 

4530kr högre. För on/off-värmepumpen med en elkasett på 9-12kW kan 

det även bli en större kostnad då ledningarna in i fastigheten, även kal-

lade servisledningar, kan behöva bytas för att kunna hantera den nya 

startströmmen på 65A. 
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5.6 Lönsamhetskalkyl 

5.6.1 Energibesparing 

Tabell 19: Energibesparing med nya värmepumplösningar 

Värmepump Pellets-

panna 

CTC Thermia IVT 

(ON/OFF) 

Tillsatt energi per år 

(kWh) 

123 000 19 800 18 700 21 200 

Sparad energi per år 

(kWh) 

0 103 

200 

104 300 101 800 

 

5.6.2 Totala värmepumpskostnader  

Tabell 20: Sammanställning av samtliga kostnader för värmepumplösningarna 

Värmepump CTC Thermia IVT (ON/OFF) 

Materialkostnad (kr) 214 170 162 088 140 700 

Installationskostnad (kr) 51 385 205 813 151 775 

Driftkostnad per år (kr) 29 600 23 200 25 700 

Underhållskostnader (kr) 1 000 1 000 1 000 

Kostnad bortförsel (kr)* 40 000 40 000 60 000 

Kostnad nya rör (kr) 14 000 14 000 14 000 

Totalkostnad inköp (kr) 319 555 421 901 366 475 

*Kostnad för att ta bort förra pelletspannan och övriga extra kostnader. 

Kostnad för bortförsel av IVT innehåller även byte av servisledning. I 

driftkostnad ingår elkostnad och kostnad för ny säkring 
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5.6.3 Payoff-kalkyl 

 

Figur 7: Återbetalningstid för samtliga värmepumplösningar 

Lösning CTC Thermia IVT – on/off 

Återbetalningstid (år) 3,9 4,7 4,2 

 

5.6.4 LCC-kalkyl 

Resultatet med en kalkylränta på 1,5% är framställt i tabell 21 nedan. 

Tabell 21: Resultatet av livstidskostnadsberäkningar med kalkylränta på 1,5% 

Lösning Pelletspanna CTC Thermia IVT 

Investering (kr) 30 000 319 555 421 901 366 475 

LCCenergi (kr) 1 370 000 265 000 250 000 283 000 

LCCunderhåll (kr) 164 000 13 360 13 360 13 360 

LCCtot 1 564 000 598 000 685 000 663 000 

Besparing (kr) 0 966 000 879 000 901 000 
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Resultatet med en kalkylränta på 5% återfinns i tabell 22 nedan. 

Tabell 22: Resultatet av livstidskostnadsberäkningar med kalkylränta på 5% 

Lösning Pelletspanna CTC Thermia IVT 

Investering (kr) 30 000 319 555 421 901 366 475 

LCCenergi (kr) 1 060 000 206 000 194 000 220 000 

LCCunderhåll (kr) 127 000 10 400 10 400 10 400 

LCCtot 1 220 000 536 000 626 000 597 000 

Besparing (kr) 0 684 000 594 000 623 000 

 

5.7 Klimatpåverkan 

Tabell 23: Klimatpåverkan i g CO2-eq/kWh 

Utsläpp Produktion  Leveranser Använd-

ning 

Totalt 

Pellets 13,84 0,78 6,28 20,9 

Svensk el-

mix, VP 

- - - 13 

Grön el, VP 0 0 0 0 

VP = Värmepump. 

Samtliga uppgifter i tabellen ovan är i g CO2-eq/kWh. 

Med en snittförbrukning på 25570kg och ett värmevärde på 4,8kWh/kg 

blir pelletsens totala utsläpp av växthusgaser 2565kg CO2-eq per år.  

Växthusgasemissionerna per år från de tre värmepumplösningarna är 

med svensk elmix: 

• CTC 257 kg CO2-eq 

• Thermia 243 kg CO2-eq 
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• IVT 276 kg CO2-eq 

 

5.8 Solfångare 

 

Tabell 24: Sammanställning av solfångarens lönsamhet 

Scenario Optimalt Verkligt 

Avgiven energi (kWh) 3318 2000 

Inköpskostnad (kr) 43 830 43 830 

Livslängd (år) 40 30 

Besparing (kr/år) 1106 667 

Återbetalningstid (år) 40 66 
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6 Diskussion och slutsats 
Syftet med studien var främst att kunna se om det var lönsamt att genom-

föra en värmepumpskonvertering på fastigheten i Öja. Detta för att 

minska de leverans- och underhållskostnader som finns med den befint-

liga pelletspannan. Pelletspannan är i slutet på sin tekniska livslängd vi-

saren dålig verkningsgrad på 52%. Då verkningsgraden är så pass låg be-

hövs många leveranser varje år vilket driver upp kostnaderna. Med små 

behållare på plats behöver även leveranserna ske frekvent vilket inte är 

bra för varken miljön eller ekonomin. 

Det framräknade värmebehovet på 23,8 kW kan ses som rimligt för fas-

tigheten då den har bra förutsättningar. Värdet stärks av den andra be-

räkningen som gjorts genom formeln baserad på graddagar och tidigare 

energiförbrukning. Formeln tar inte hänsyn till det nya återvinnings-

aggregatet i tilluften. Den visar på så sätt att effektbehovet sänks med lite 

över 2 kW genom installationen av värmeåtervinning. 

Studien visar att åtminstone två rörslingor kommer behöva bytas vid 

konverteringen till de nya systemtemperaturerna. Den första gäller de 

mellanliggande rör som finns mellan radiatorerna i korridoren och den 

andra är en uppskattning som baseras på resultatet på denna då slingan 

har samma rördimensioner och lika många radiatorer kopplade till sig. 

Övriga rör som går till värmefläktar och värmebatteri är mycket grova 

och uppskattas klara sig undan byte. 

När det kommer till radiatorer är det ett flertal som inte klarar att avge 

den värmemängd som rummet behöver med de nya systemtemperatu-

rerna. Flera av radiatorerna som inte klarar det är nära gränsen varpå ett 

byte kan ske i efterhand om det märks att det blir för kallt. Korridoren har 

en radiator som hamnar en bra bit under sitt värmebehov varav denna är 

den mest troliga för ett byte. Åter kan det vara lägligt att testa först då 

korridoren får mycket spillvärme från de anslutna rummen. Detta kan 

även sägas för duschrummet och omklädningsrummet som även får 

värme från bastuns radiator och aggregat när det används. Därför har inte 

nya radiatorer tagits med i lönsamhetsberäkningarna. 

De beräkningar som utförts genom både pay-off och LCC visar det sig att 

alla tre värmepumplösningar kommer löna sig, då de nuvarande kostna-

derna är så höga. Med pay-off utan ränta anges återbetalningstiden till 
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under 5 år för samtliga där CTC:s luftvattenpumpar har kortast pay-offtid 

på 3,9år. Värmepumpen från Thermia har längst återbetalningstid på 4,8 

år. Den egna lösningen bygger på många uppskattningar och behöver yt-

terliggare undersökning för att kunna användas som underlag. Värme-

pumpen har även en mycket hög startström på 65A som kan ställa till det 

för nuvarande servisledningar. Då startströmmen är så pass hög behöver 

säkringarna vara tröga för att de inte ska behöva höjas till skyarna. LCC-

kalkylerna visar åter att CTC:s lösning ger mest besparing under båda 

kalkylräntorna. Med en besparing på över 900000kr när internräntan på 

1,5% användes som kalkylränta.  

Den information som finns om byggnadens olika komponenter kan inte 

heller ses som helt tillförlitlig då den är över 40år gammal. En fysisk 

granskning på plats kan vara bra innan konvertering sker. Med det sagt 

innebär samtliga lösningar en höjning av huvudsäkringarna som finns på 

plats till 50A för bergvärmepumparna och 63A för CTC:s två luft-/vatten-

pumpar.  

Gällande solfångare som komplement visar det sig att detta inte lönar sig. 

Detta mycket då tappvarmvattenförbrukningen är låg för fastigheten och 

med en ny värmepump blir besparingen för liten. Ett alternativ som kan 

vara lönsamt är att använda solfångare för att underlätta vid uppvärm-

ningen av huset men detta har inte undersökts i denna studie. 

Den klimatpåverkan som undersöks genom uppvärmning pellets visar 

att även om pellets är klimatneutralt och långt bättre än fossila bränslen 

kan utsläppen sänkas drastiskt genom bytet. Av resultatet att döma syns 

att även om det är mycket leveranser så är denna påverkan låg jämfört 

med produktionen och förbränningen. Med svensk elmix visas ett ökat 

utsläppsvärde, gentemot ”grön el”, från värmepumparna men då värme-

pumplösningarna samtidigt sparar mycket energi är det fortfarande stor 

skillnad. 

Efter att ha hittat gamla dokument över k-värden, visade det sig att 

grundläggningen under plattan i själva verket är berg. Med en snabb om-

räkning blir effektbehovet 1kW mer med samma ΔT. Med ett ΔT som 

istället utgår från -10 grader till 18 grader fås samma värde som i rappor-

ten. Då närmaste ort Hemse har ett DVUT på -8,7 grader och pellets-
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pannan i dagsläget värmer upp till 18 grader så anses lösningarna fortfa-

rande gälla och även vara något överdimensionerade. Se ”Bilaga B” för 

reviderade beräkningar. 

Två sista värmepumpslösningar från NIBE kom även in i slutet av pro-

jektet varpå den inte är med i studien. Med en snabb överblick över lös-

ningarna är en av dessa intressant och gäller en större on/off-bergvärme-

pump på 24kW. Med en investeringskostnad lägre än Thermia:s lösning 

och med hög årsvärmefaktor på 3,3 kan det vara bra att undersöka innan 

konvertering sker. 
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Bilaga A: Transmissionsberäkningar 
 Väggar 

Areor på väggar 

Sydost: 102,54 m2 

Sydväst: 92,26 m2 

Nordost: 40,16 m2 

Nordväst: 66,59 m2 

Avägg= 302 m2 

U-värdesberäkning 

 

Material Värmekonduktivitet 

(W/m°C) 

Tjocklek (m) 

Tegelfasad 0.6 2*0,1 

Mineralull 0,037 0,1 

Gipsskiva 0,25 0,01 

Inre motstånd, Rsi 0,13 - 

Yttre motstånd, Rse 0,04 - 

 

𝑅𝑣ä𝑔𝑔 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
…

𝑑𝑛

𝜆𝑛
+ 𝑅𝑠𝑒 = 0,13 +

0,1

0,6
+

0,1

0,037
+

0,1

0,6
+

0,01

0,25
+ 0,04

= 3,246 𝑚2 ∗
𝐾

𝑊
 

 

𝑈𝑣ä𝑔𝑔 =
1

𝑅𝑣ä𝑔𝑔
=

1

3,206
= 0,308

𝑊

𝑚2
∗ 𝐾 

 

𝑄𝑣ä𝑔𝑔 = 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∗ 𝐴𝑣ä𝑔𝑔 = 0,312 ∗ 302 = 94,2
𝑊

𝐾
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 Tak 

Areor 

Tak för personalutrymmen och förråd, Atakpf = 267 m2 

Tak för garage och vagnhall, Atakgv = 279 m2 

 

U-värdesberäkning 

Material Värmekonduktivitet 

(W/m*K) 

Tjocklek (m) 

Mineralull, PF/GV 0,037 0,2/0,1 

Inre motstånd, Rsi 0,10 - 

Yttre motstånd, Rse 0,04 - 

 

𝑅𝑡𝑎𝑘𝑝𝑓 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
…

𝑑𝑛

𝜆𝑛
+ 𝑅𝑠𝑒 = 0,10 +

0,2

0,037
+ 0,04

= 5,5454 𝑚2𝐾 𝑊⁄  

𝑈𝑝𝑓  =
1

𝑅𝑝𝑓
=

1

5,5454
=  0,18 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝑄𝑝𝑓  = 𝑈𝑝𝑓 ∗ 𝐴𝑝𝑓  =  0,18 ∗ 267 =  48,1
𝑊

𝐾
 

 

𝑅𝑔𝑣  = 𝑅𝑠𝑖  +
𝑑

𝜆
 +  𝑅𝑠𝑒 =  0,10 +

0,1

0,037
 +  0,04 =  2,8427 𝑚2𝐾 𝑊⁄  

𝑈𝑔𝑣  =
1

𝑅𝑔𝑣
 =

1

2,8427
 =  0,3518 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝑄𝑔𝑣  = 𝑈𝑔𝑣 ∗ 𝐴𝑔𝑣  =  0,3518 ∗ 279 =  98,2 𝑊/𝐾 

 
𝑄𝑡𝑎𝑘  = 𝑄𝑝𝑓 + 𝑄𝑔𝑣  = 48,1 + 98,2 = 146 𝑊/𝐾 

Golv 

Area 

546 m2 
 

U-värdeberäkning 

 

Material Värmekonduktivitet 

(W/m*K) 

Tjocklek (m) 

Mark lera/silt 2 - 
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Betong 1,7 0,12 

Mineralull, PF/GV 0,037 0,12 

Inre motstånd, Rsi 0,17 - 

Yttre motstånd, Rse 0,04 - 

 

 

Omkrets, 𝑃 =  2 ∗  (19,5 + 13,68 + 14,33) =  95 𝑚 

 
𝐵’ =  2 ∗ 𝐴 / 𝑃 =  2 ∗  (546,351/95,02)  =  11,50 

 
𝑅𝑓  =  𝑑𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙/𝜆𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 + 𝑑𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔/𝜆𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔  

=  (0,12/0,037) + (0,12/1,7)  =  3,314 
 

𝑑𝑡  =  𝑤 +  𝜆 (𝑅𝑠𝑖  +  𝑅𝑓  + 𝑅𝑠𝑒)  =  0,3 +  1,5(0,17 + 3,314 + 0,04)  

=  5,586 

 

Då dt är mindre än B’ så används formeln nedan för beräkning av U-

värdet. 

 

𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣  =
2𝜆

(𝜋 𝐵’ + 𝑑𝑡)𝑙𝑛 (
𝜋 𝐵’
𝑑𝑡

 + 1)
   

 

𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣  = 2 ∗
1,5

 𝜋 ∗ 11,50 + 5,586 ∗ 𝑙𝑛(𝜋 ∗
11,50
5,586

+ 1)
=  0,1446 𝑊/𝑚2 ∗ 𝐾 

 
𝑄𝑔𝑜𝑙𝑣  =  𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 ∗ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣  =  0,1446 ∗ 546,351 =  79,0 𝑊/𝐾 

 

Fönster 

Area 

2-glasfönster: 25,05m2 

2+1-glasfönster: 7,05m2 

 
𝑄2𝑔𝑙𝑎𝑠  =  𝑈2𝑔𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝐴2𝑔𝑙𝑎𝑠  =  1,8 ∗ 25,32 =  45,576 𝑊/𝐾 

 
𝑄2+1𝑔𝑙𝑎𝑠  =  𝑈2+1𝑔𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝐴2+1𝑔𝑙𝑎𝑠 =  1,1 ∗ 7,05 =  7,755 𝑊/𝐾 

 
𝑄𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟  =  𝑄2𝑔𝑙𝑎𝑠  +  𝑄2+1𝑔𝑙𝑎𝑠 =  45,576 +  7,755 =  53,3 𝑊/𝐾 
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Dörrar och branddörrar 

Area 

65,4 m2 

 

U-värde: 2 W/m2*K 

 
𝑄𝑑ö𝑟𝑟𝑎𝑟  =  𝑈𝑑ö𝑟𝑟𝑎𝑟 ∗ 𝐴𝑑ö𝑟𝑟𝑎𝑟  =  2 ∗ 65,44 =  131 𝑊/𝐾 

 

Totala transmissionsförluster 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  = (𝑄𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟  + 𝑄𝑡𝑎𝑘  +  𝑄𝑔𝑜𝑙𝑣  +  𝑄𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟  +  𝑄𝑑ö𝑟𝑟𝑎𝑟) ∗ 1,3 

=  504 ∗ 1,3 =  655 𝑊/𝐾 
 

𝛥𝑇 =  𝐷𝑉𝐼𝑇 − 𝐷𝑉𝑈𝑇 
DVIT = 21 °C 

DVUT = -8,7 °C 

 
𝛥𝑇 =  21 – (−8,7)  =  29,7 °𝐶 

 
𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  =  𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  ∗  𝛥𝑇 =  655 ∗  29,7 =  19,5 𝑘𝑊 
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Bilaga B: Reviderade värden - Golv 
Reviderad med berggrund λ–värde 3,5 nedan: 

𝑑𝑡 = 𝑤 + 𝜆(𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑓 + 𝑅𝑠𝑒) = 0,3 + 3,5(0,17 + 3,314 + 0,04) = 12,634 

Då dt är större än B’ så används formeln nedan för beräkning av U-värdet. 

𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 =
𝜆

0,457𝐵’ + 𝑑𝑡
=

3,5

0,457 ∗ 11,50 + 12,634
= 0,1956

𝑊

𝑚2
∗ 𝐾 

𝑄𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 ∗ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 0,1956 ∗ 546 = 107
𝑊

𝐾
 

 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = (𝑄𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟 + 𝑄𝑡𝑎𝑘 + 𝑄𝑔𝑜𝑙𝑣 + 𝑄𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑄𝑑ö𝑟𝑟𝑎𝑟) ∗ 1,3 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 1,3 ∗ (94,2 + 146 + 107 + 53,3 + 131 ) = 691
𝑊

𝐾
 

 

Total transmissionsförlust vid ΔT = 29,7 °C 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ∗ 𝛥𝑇 = 691 ∗  29,7 =  20,5 𝑘𝑊 

Total transmissionsförlust vid ΔT = 18-(-10) = 28 °C 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ∗ 𝛥𝑇 = 691,0 ∗  28 =  19,3 𝑘𝑊 
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Bilaga C: Förlustberäkningar – 
ventilation 
 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡  =  𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡  ∗  𝐶𝑝−𝑙𝑢𝑓𝑡  ∗  𝑞𝑙𝑢𝑓𝑡  ∗  (1 − 𝜂)  

 
𝜂 =  0,75 
𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡  =  1,2 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑐𝑝−𝑙𝑢𝑓𝑡 =  1000 𝐽/𝑘𝑔 𝐾 

𝑞𝑇𝐴  =  1200 𝑚3/ℎ =  1200/3600 𝑚3/𝑠 =  0,3333 𝑚3/𝑠 
𝛥𝑇 =  19– 11 =  8 
 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡  =  𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡  ∗  𝐶𝑝−𝑙𝑢𝑓𝑡  ∗  𝑞𝑙𝑢𝑓𝑡  ∗  (1 − 𝜂)  

=  1,2 ∗  1000 ∗  0,3333 ∗  (1 − 0,75)  =  100,0 𝑊/𝐾 

 
𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡  =  𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡  ∗  𝛥𝑇 =  100,0 ∗  8 ∗  (1 − 0,4)  =  0,48𝑘𝑊 

 

Där 1–0,4 är uppskattade kvoten för att systemet är närvarostyrt och har 

en användning på 2–3 dagar per vecka. 
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Bilaga D: Förlustberäkningar – 
luftläckage 
Luftläckaget beräknas enligt formlerna: 

𝑃𝑙ä𝑐𝑘 = 𝑞𝑙ä𝑐𝑘 ∗ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡
∗ ΔT 

qläck = 0,05 ∗ 𝑘𝑙ä𝑐𝑘 ∗ 𝐴 

 

A är den omslutande arean:  

A=  𝐴𝑇𝑎𝑘  +  𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣  +  𝐴𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟 + 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝐴𝑑ö𝑟𝑟𝑎𝑟 = 546 ∗ 2 +  302 +

32,1 + 65,4 =  1492 𝑚2  

𝐾𝑙ä𝑐𝑘  =  1,6 𝑙/𝑠 ∗ 𝑚2  

𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡  =  1.2 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑐𝑝−𝑙𝑢𝑓𝑡  =  1000 𝐽/𝑘𝑔 𝐾 

𝛥𝑇 =  26,7 

 

𝑞𝑙ä𝑐𝑘 = 0,05 ∗ 𝑘𝑙ä𝑐𝑘 ∗ 𝐴 = 0,05 ∗
1,6

1000
∗ 1492 = 0,119 𝑚3 𝑠⁄  

𝑃𝑙ä𝑐𝑘 = 𝑞𝑙ä𝑐𝑘 ∗ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡
∗ ΔT = 0,119 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ 26,7 = 3,8kW 
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Bilaga E: Effektbehovsberäkningar  
Enligt de förlustberäkningar som utförts fås ett effektbehov genom: 

𝑃𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣  =  𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  +  𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡  + 𝑃𝑙ä𝑐𝑘  +  𝑃𝑣𝑣 

Pvv är den effekt som behövs för att värma upp varmvattnet. En akumu-

latortank på 500l räcker till ett användningstillfälle med 8 duschar i strax 

över 5 min med en förbrukning på 0,2 l/s. Om tanken sedan värms upp 

på 12 timmar landar effekten på ca. 2W. Då värdet är så pass lågt för-

summas det. Vattenförbrukning hämtad från Miva [53]. 

 

Totalt värmebehov för byggnaden: 

𝑃𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣  =  𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 +  𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 +  𝑃𝑙ä𝑐𝑘 =  19,5 +  0,48 +  3,8 =  23,8 𝑘𝑊 

 

Det maximala effektbehovet kan även beräknas genom följande formel: 

𝑃 = 𝑄 ∗
𝑡𝑖 − 𝑡𝑢

𝐺 ∗ 24
 

Avgiven energi från pelletspannan senaste 5 åren: 

𝑄𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 =
68680 + 58789 + 53840 + 70362 + 69999

5
= 64334𝑘𝑊ℎ 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 70362𝑘𝑊ℎ 

 

𝑡𝑖 − 𝑡𝑢 = 21 − (−8,7) = 29,7 

𝐺 = 3300 

𝑃 = 𝑄 ∗
𝑡𝑖 − 𝑡𝑢

𝐺 ∗ 24
= 70362 ∗

29,7

3300 ∗ 24
= 26,4𝑘𝑊 

 

Energibehovsberäkning  

𝑃 = 𝑄 ∗
𝑡𝑖 − 𝑡𝑢

𝐺 ∗ 24
→ 𝑄 =

𝑃

(
𝑡𝑖 − 𝑡𝑢

𝐺 ∗ 24)
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𝑄 =
𝑃

(
𝑡𝑖 − 𝑡𝑢

𝐺 ∗ 24)
=

23,8

(
29,7

3300 ∗ 24)
= 63500𝑘𝑊ℎ 

Här kan även urskiljas vinsten från värmeåtervinningen. Tidigare högsta 

värde på energiförbrukningen senaste åren var på 70362kWh. 70362 – 

63500 = 6860 kWh. 

Optimeringsberäkning 

𝑃𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑟𝑢𝑚 = 𝑃𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟 + 𝑃𝑏𝑒𝑓ä𝑙 + 𝑃𝑓ö𝑟𝑟å𝑑 + 𝑃𝑑𝑢𝑠𝑐ℎ𝑟𝑢𝑚

+ 𝑃𝑜𝑚𝑘𝑙ä𝑑𝑟𝑢𝑚 + 𝑃𝑏𝑎𝑠𝑡𝑢 + 𝑃𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑟 = 3200 𝑊 

Avrundat upp till 3500W då de finns andra mindre utrymmen i samma 

del av huset. Den fläktuppvärmda delen av huset behöver således ett 

värmebehov på: 

𝑃𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑣𝑟𝑢𝑚 = 23,8 − 3,5 = 20,3 𝑘𝑊 

Kan temperaturen sänkas i dessa utrymmen ned till 15–16 grader kan 

värmeeffektbehovet för huset sänkas från 23,8 kW till:  

3500 + (29,7 − 5) (
23800 − 3500

29,7
) = 20,4 𝑘𝑊 

 för 16 grader och för 15 grader: 

3500 + (29,7 − 6) (
23800 − 3500

29,7
) = 19,7 𝑘𝑊 
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Bilaga F: Radiatordimensionering  
För de som ligger mitt mellan två i tabellen från Lenhovda har ett snitt 

tagits ut av de två närmsta värdena. Dessa syns i beräkningarna nedan.  

*MP44-20:  

55/45: 
199+155

2
= 175𝑊;  80/60:

378+285

2
= 332𝑊  

*MP74-18:  

55/45: 
310+233

2
= 272𝑊;  80/60: (592 + 445)/2 = 519𝑊 

*MP2.50-16:  

55/45: 
335+252

2
= 294𝑊;   80/60: (648 + 488)/2 = 568𝑊 

*MP2.59-18:  

55/45: (382 + 288)/2 = 335𝑊;   80/60: (741 + 558)/2 = 650𝑊. 

Radiatorers kompatibilitet per rum 

Lektionsrum 

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝐴𝑝𝑓 = 7,3 ∗ 4,8 = 35,04𝑚2 

𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 4,32𝑚2 

𝐴𝑣ä𝑔𝑔 = 7,3 ∗ 3,63 + 4,8 ∗ 3,63 − 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 43,923 − 4 ∗ (1,2 ∗ 0,9)

= 39,6𝑚2 

𝐴2+1𝑔𝑙𝑎𝑠 = 4,32𝑚2 

Rummets värmebehov blir: 

𝑃𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝛥𝑇(𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 ∗ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 + 𝑈𝑝𝑓 ∗ 𝐴𝑝𝑓 + 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∗ 𝐴𝑣ä𝑔𝑔 + 𝑈2+1𝑔𝑙𝑎𝑠

∗ 𝐴2+1𝑔𝑙𝑎𝑠)

= 29,7(0,1446 ∗ 35,04 + 0,18 ∗ 35,04 + 0,308 ∗ 39,6 + 1,1

∗ 4,32) = 841 𝑊 

Luftläckagets pålägg beräknas efter luftläckagets totala effektbehov och 

med hänsyn till rummets storlek jämfört med huset:  

𝑃𝑙ä𝑐𝑘 = 3800 ∗
35,04

546
= 244𝑊 
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Luftläckaget avrundas ner till 150W då rummet saknar ytterdörrar men 

har fyra 2+1glasfönster. 

För ventilationens förlust beräknas påslaget efter 480W och efter rum-

mets storlek gentemot husets:  

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = 480 ∗ (
35,04

546
) = 30,8𝑊 

𝑃𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 841 ∗ 1,2 + 150 + 30,8 = 1190𝑊. 

Två radiatorer av typen MP50-55 används i rummet. Den sammanlagda 

avgivna effekten för dessa två radiatorer med en systemtemperatur på 

55/45 blir:  

598 ∗ 2 =  1196 𝑊 

Kontor 

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝐴𝑝𝑓 = 2,25 ∗ 4,0 = 9,0𝑚2 

𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 1,08𝑚2 

𝐴𝑣ä𝑔𝑔 = 2,25 ∗ 3,63 − 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 8,1675 − 1,2 ∗ 0,9 = 7,0875𝑚2 

Rummets värmebehov blir: 

𝑃𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟 = 𝛥𝑇(𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 ∗ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 + 𝑈𝑝𝑓 ∗ 𝐴𝑝𝑓 + 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∗ 𝐴𝑣ä𝑔𝑔 + 𝑈2+1𝑔𝑙𝑎𝑠

∗ 𝐴2+1𝑔𝑙𝑎𝑠)

= 29,7(0,1446 ∗ 9 + 0,18 ∗ 9 + 0,308 ∗ 7,0875 + 1,1 ∗ 1,08)

=  187𝑊 

Luftläckaget beräknas till: 

𝑃𝑙ä𝑐𝑘 = 3932 ∗
9

546
= 64,8𝑊 

Även detta rum är bra isolerat med enbart ett fönster utåt. Läckaget av-

rundas därför ner till 25W. 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = 480 ∗ (
9

546
) = 7,91𝑊 

𝑃𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟 = 187 ∗ 1,2 + 25 + 7,91 = 257 𝑊 
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Befäl 

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝐴𝑝𝑓 = 2,2 ∗ 4,0 = 8,8𝑚2 

𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 1,08𝑚2 

𝐴𝑣ä𝑔𝑔 = 2,20 ∗ 3,63 − 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 7,986 − 1,2 ∗ 0,9 = 6,906𝑚2 

Rummets värmebehov blir: 

𝑃𝑏𝑒𝑓ä𝑙 = 𝛥𝑇(𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 ∗ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 + 𝑈𝑝𝑓 ∗ 𝐴𝑝𝑓 + 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∗ 𝐴𝑣ä𝑔𝑔 + 𝑈2+1𝑔𝑙𝑎𝑠

∗ 𝐴2+1𝑔𝑙𝑎𝑠)

= 29,7(0,1446 ∗ 8,8 + 0,18 ∗ 8,8 + 0,308 ∗ 6,906 + 1,1

∗ 1,08) =  183 𝑊 

Köldbryggor, luftläckage och ventilationsförluster antas vara liknande 

kontorets. 

𝑃𝑏𝑒𝑓ä𝑙 = 183 ∗ 1,2 + 25 + 7,91 = 253 𝑊 

 

Förråd 

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝐴𝑝𝑓 = 5 ∗ 3 = 15𝑚2 

Rummets värmebehov blir: 

𝑃𝑓ö𝑟𝑟å𝑑 = 𝛥𝑇(𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 ∗ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 + 𝑈𝑝𝑓 ∗ 𝐴𝑝𝑓) = 29,7(0,1446 ∗ 15 + 0,18 ∗ 15)

=  145 𝑊 

Luftläckage beräknas till: 

𝑃𝑙ä𝑐𝑘 = 3800 ∗
15

546
= 104 𝑊 

Förrådet har ingen yttervägg och anses därför ha ett mycket lågt luft-

läckage enbart genom taket. Detta antas ligga på 40W. 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = 480 ∗ (
15

546
) = 13,2𝑊 

𝑃𝑓ö𝑟𝑟å𝑑 = 145 ∗ 1,2 + 40 + 13,2 = 227 𝑊 

 

Duschrum 

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝐴𝑝𝑓 = 2,4 ∗ 5,8 + 1,8 ∗ 1 = 15, 72𝑚2 
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𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 1,08𝑚2 

𝐴𝑣ä𝑔𝑔 = 2,40 ∗ 3,63 − 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 8,712 − 2(0,9 ∗ 0,6) = 7,632𝑚2 

Rummets värmebehov blir: 

𝑃𝑑𝑢𝑠𝑐ℎ𝑟𝑢𝑚 = 𝛥𝑇(𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 ∗ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 + 𝑈𝑝𝑓 ∗ 𝐴𝑝𝑓 + 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∗ 𝐴𝑣ä𝑔𝑔 + 𝑈2𝑔𝑙𝑎𝑠

∗ 𝐴2𝑔𝑙𝑎𝑠)

= 29,7(0,1446 ∗ 15,72 + 0,18 ∗ 15,72 + 0,308 ∗ 7,632 + 1,8
∗ 1,08) =  279 𝑊 

Pläck = 3800 ∗
15,72

546
= 109 𝑊 

Med endast en liten yttervägg med två fönstrar men med duschar och 

andra springor så antas läckaget ligga runt 50W. 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = 480 ∗ (
15,72

546
) = 13,8𝑊 

𝑃𝑑𝑢𝑠𝑐ℎ𝑟𝑢𝑚 = 279 ∗ 1,2 + 50 + 13,8 = 399𝑊 

 

Omklädningsrummet: 

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝐴𝑝𝑓 = 4,6 ∗ 3,2 = 14,72𝑚2 

Omklädningsrummets värmebehov: 

𝑃𝑙ä𝑐𝑘 = 3800 ∗
14,72

546
= 102𝑊 

Läckaget antas vara lägre och uppskattas till 30W. 

Pvent = 480 ∗ (
14,72

546
) = 12,9𝑊 

𝑃𝑜𝑚𝑘𝑙ä𝑑𝑟𝑢𝑚 = 1,2(𝛥𝑇((𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 ∗ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣) + (𝑈𝑝𝑓 ∗ 𝐴𝑝𝑓))) + 40 + 21,55

= 1,2 (29,7((0,1446 ∗ 14,72) + (0,18 ∗ 14,72))) + 30 + 12,9

= 213𝑊 

Det totala värmebehovet för duschrummet och omklädningsrummet: 

399𝑊 + 213𝑊 = 612𝑊 
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Korridor 

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝐴𝑝𝑓 = 11,4 ∗ 1,65 = 18,81𝑚2 

𝐴𝑑ö𝑟𝑟 = 2,1 ∗ 1 = 2,1𝑚2 

𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 2,1 ∗ 0,3 = 0,63𝑚2 

𝐴𝑣ä𝑔𝑔 = 1,65 ∗ 3,63 − 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 − 𝐴𝑑ö𝑟𝑟 = 5,990 − 2,1 − 0,63 = 3,260𝑚2 

Rummets värmebehov blir: 

𝑃𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑟 = 𝛥𝑇(𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 ∗ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 + 𝑈𝑝𝑓 ∗ 𝐴𝑝𝑓 + 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∗ 𝐴𝑣ä𝑔𝑔 + 𝑈𝑑ö𝑟𝑟 ∗ 𝐴𝑑ö𝑟𝑟

+ 𝑈2𝑔𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝐴2𝑔𝑙𝑎𝑠)

= 29,7(0,1446 ∗ 18,81 + 0,18 ∗ 18,81 + 0,308 ∗ 3,260 + 0,8

∗ 2,1 + 1,8 ∗ 0,63) = 295 𝑊 

Luftläckage beräknas till: 

𝑃𝑙ä𝑐𝑘 = 3800 ∗
18,81

546
= 130 𝑊 

Med en ytterdörr och fönster som inte är öppningsbart uppskattas luft-

läckaget till 100W. 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = 480 ∗ (
18,81

546
) = 16,5 𝑊 

𝑃𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑟 = 295 ∗ 1,2 + 100 + 16,5 = 471 𝑊 
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Bilaga G: Rör och värmefläktar 
Rekommenderat flöde genom radiator: 

 

𝑞 =
0,86 ∗ 𝑃

ΔT
 

 

Lektionsrum 

𝑞 =
0,86 ∗ 598

10
= 51,428 l/h 

Kontor 

𝑞 =
0,86 ∗ 294

10
= 25,284 l/h 

Befäl 

𝑞 =
0,86 ∗ 335

10
= 28,81 l/h 

Förråd 

𝑞 =
0,86 ∗ 255

10
= 21,93 l/h 

Duschrum 

𝑞 =
0,86 ∗ 272

10
= 23,392 l/h 

Bastu 

𝑞 =
0,86 ∗ 175

10
= 15,05 l/h 

Korridor 

𝑞 =
0,86 ∗ 318

10
= 27,348 l/h 

 

Värmefläktar 

Arean på vagnhall och garage är 19,5*14,2 = 277 m2 

Arean på förråden är 13,7*7,6 = 104 m2 

Totalyta som täcks av radiatorer i värmefläktar: 381 m2 

 

Värmebehovet för fläktuppvärmda rum: 
𝑃𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚 = 23,8 − 3,5 = 20,3 𝑘𝑊 

 

Värmebehovet i garage och vagnhallen:  

𝑃𝑣𝑔 = 20300 ∗ (
277

381
) = 14,8 𝑘𝑊 

Värmebehovet i förråden: 
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𝑃𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑟å𝑑 = 20,3 − 14,8 = 5,5 𝑘𝑊 

Avgiven effekt garage och vagnhall: 
𝑃 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞 ∗ (𝑇2 − 𝑇1) = 1000 ∗ 4190 ∗ 0,0005 ∗ (55 − 45) = 20,9 𝑘𝑊 

 

Avgiven effekt förråd: 
𝑃 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞 ∗ (𝑇2 − 𝑇1) = 1000 ∗ 4190 ∗ 0,00014 ∗ (55 − 45) = 5,87 𝑘𝑊 


