
Distributionssystem
Teknisk introduktion och användning



Utbildningspaket för LowTEMP – ÖVERSIKT

2

Inledning

Energiförsörjning & lågtempererad fjärrvärme

Fjärrvärme i Östersjöområdet

Energistrategier och pilotprojekt

Metodik för utveckling av energistrategier

Pilotenergistrategier – mål och förutsättningar 

Pilotenergistrategier – exempel

Pilotåtgärder

Beräkning av växthusgasutsläpp

Ekonomiska aspekter

Beräkning av livscykelkostnader

Lönsamhet och finansieringsbehov

Värmeavtal och tariffer

Tekniska aspekter

Fjärrvärmenät

Kraftvärme

Storskalig solvärme 

Spillvärme

Storskaliga värmepumpar 

Power2Heat och Power2X 

Islagring av solvärme och saltlager

Värmepumpar

Distributionssystem

Tappvarmvatten

Ventilationssystem

Inspiration

Goda exempel 1

Goda exempel 2

Affärsmodeller och alternativ finansiering 

Livscykelanalys

Introduktion till klimatmål



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Teknisk introduction
Funktionsprincip

Värmesystem och värmedistribution
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Ett värmesystems grundläggande funktion

Förser en byggnad med värme från ett antal möjliga värmekällor och tekniska lösningar

Distribuerar och reglerar värmen i en byggnad

➢Säkerställer konstanta och balanserade temperaturer, vilket har hälsofördelar (undvika mögel, 
luftcirkulation)

➢Skapar god inomhuskomfort

Teknisk introduktion
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Värmedistribution

För att kunna nyttja värmen från energikällan, installeras någon form av värmeväxlare som kan
avge värme till husets system

En energibärare transporterar värmen i distributionssystemet, där styrning och reglering sker

Distributionssystemet levererar värmen till rumsvärmare som säkerställer att vi får den 
önskade inomhustemperaturen
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Teknisk introduktion



Systemtemperaturer

Högtemperatursystem är standard i äldre byggnader
och har 80 °C eller mer i framledningstemperatur. De 
har också större förluster. 

Lågtemperatursystem är designade för en 
framledningstemperatur på 55 °C och en 
returledningstemperatur på 40-45 °C. I Sverige är de 
särskilt vanliga i hus byggda efter 1984. 

Vattenburna golvvärmesystem kräver endast 35-
45°C om det är installerat på korrekt sätt, vilket
öppnar möjligheter för att använda andra
energikällor
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Teknisk introduktion
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Bild 1: Injustering av värme. Källa: Intelligent Heizen [1]

Temperaturreglering 
Shunten behövs för att reglera framledningstemperaturen 
från värmekällan i byggnaden
Andra komponenter i ett styr- och reglersystemet kan vara 
framlednings-, inomhus och utomhusgivare, reglercentral 
samt termostatiska radiatorventiler 
Injusteringsventiler används för att säkerställa en jämn 
temperatur i fastigheten. Fast injustering är ofta att föredra 
framför justerbara vred. 

Temperaturen kan reglereras efter:
Utetemperatur, sk framkoppling. Svagheten med detta 
system är att det kann vara svårt att hålla jömn temperatur. 
Innetemperatur, sk återkoppling. Detta är lämpligt om 
gratisvärmen varierar inomhus, t.ex. spillvärme från maskiner 
eller passiv solvärme. 
Returtemperatur, som också är en form av återkoppling
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2. Olika rumsvärmare
Radiatorer

Golvvärme

Termisk aktivitering av byggnadsstrukturen

Takvärme
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Generellt delas värmeavgivare in i:

• Radiatorer: avger värme både genom konvektion och genom värmestrålning
(panelradiatorer, sektionsradiatorer)

• Konvektorer: värme avges via konvektion (vanligt: fläktkonvektorer)

• Ytvärme: värme avges enbart genom värmestrålning (golvvärme, takvärme, infravärme)
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Olika typer av rumsvärmare



Radiatorer

• Radiatorer är mest vanligt förekommande och är
ofta sammanbundna i en radiatorkrets

• De fungerar bäst för att värma små utrymmen och 
är därför vanligt förekommande i hushåll och 
kontor

• Enkel installation och det finns många
kostnadseffekiva alternativ att välja på

• Radiatorer fungerar bra ihop med de flesta
energisystem (fjärrvärme, värmepump, pannor), 
dock kan radiatorer i vissa befintliga fastigheter
vara underdimensionerade för värmepumpar
(byggda från 1960-talet till 1984)
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Olika typer av rumsvärmare

Bild 2: Olika radiatorer, källa: Viessmann [2]



Olika typer av rumsvärmare
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Bild 3: Radiator med strålningsvärme till vänster, radiator med konvektion till höger, källa: 

Heizkoerper-profi.de [3]

Radiatorer avger värme både genom
konvektion och strålning

• Konvektionen får värmen att röra sig

• Det når inte alla delar av rummen

• Damm kann skapa en torr känsla

• Mindre god komfort och effektivitet

• Strålningsvärmen leder till en mer jämn
distribution av värmen

• Mindre energi krävs

• Ofta ett mer behagligt inneklimat



Lågtemperaturadiatorer

Karakteriseras av låga flödestemperaturer (45 °C)

Radiatorerna är platta och har en stor avgivande yta

Värms och kyls av snabbt då de sätts på/stängs av
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Olika typer av rumsvärmare

Bild 4: Lågtemperaturradiator, källa: Viessmann [4]



Golvvärme

Golvvärme är en lågtemperad värmeavgivare
och energieffektiv om den installeras korrekt

Fungerar väl med värmepumpar, som har låg
framledningstemperatur

En jämn distribution av värme, ger ett behagligt
inneklimat

Golvvärme kan integreras i såväl våta som torra
golv
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Olika typer av rumsvärmare

Fig 5: Värmemattor med golvvärmeslingor, källa: ZEBAU GmbH [5] 



Golvvärme

Golvvärme fungerar väl i utrymmen med öppen
planlösning

Golvvärmerören är lätta att installera, men svåra att
underhålla då golvet är på plats

• Detta ger höga underhållskostnader

Varje rum har en egen slinga för att optimera
temperaturen i varje rum

Alla slingor är kopplade till en golvvärmefördelare
som styr systemet
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Olika typer av rumsvärmare

Bild 6: Golvvärmefördelare, källa: ZEBAU GmbH [5]  



15

Olika typer av rumsvärmare

Bild 7: Torr konstruktion, Källa: Quick Tec [6]

Golvvärme – torr konstruktion

Ytmaterial läggs över golvvärmeskivan i 
vilket rören installerats

Underlaget måste vara torrt, rent och 
stabilt enligt de branschregler som finns

Ska inte exponeras för en temperatur
över 45 °C
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Olika typer av rumsvärmare

Bild 8: Golvvärme ingjuten i betong, källa:  Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co [7]

Golvvärme i betong

Hela ytan måste täckas sammanhängande

Drifttemperaturen från inte överstiga 55 °C

Isoleringen under golvvärmen bör uppgå till
minst 300 mm för att minska
värmeförlusterna

Golvvärmeslingorna får ej skarvas
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Olika typer av rumsvärmare

Fig 9: Snigelmönster, källa: Rehau AG + Co [8] Fig 10: Sinusmönster, källa: : Rehau AG + Co [8] Fig 11: Dubbelt siinusmönster, källa: : Rehau AG + Co [8]

Spiral/snigelmönster: Sinusmönster: Dubbel-sinus:

Installation av golvvärmeslingor



Termisk aktivering av byggnadsstrukturen

Termiskt aktivering av byggnadsstrukturen är
ett passivt uppvärmningssystem

De aktiva komponenterna består av rör som
är ingjutna i betongen i olika byggnadsdelar
så som golv, väggar och innertak

Detta förstärker den naturliga processen med
lagring av värme och kyla i byggnadens massa
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Olika typer av rumsvärmare

Fig 12: Installation av rör för termisk aktivitering i golvet I konstruktionen, 

källa:  InformationsZentrum Beton GmbH [10]  
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Olika typer av rumsvärmare

Summer Winter

Fig 13: Koncept för termisk aktivering av 

byggnader, källa: ZEBAU GmbH [11]

Termisk lagring i byggnadsstrukturen

Ett passivt stöd utan energitillförsel som
sparar energi och pengar. 

Kan också bidra med kyla på sommaren

Tar lång tid att ställa in en ny temperatur

• Detta är endast ett komplement till en 
annan lokal värmavgivning



Takvärme

Takvärme är en bra lösning för stora
lokaler/lokaler med hög takhöjd, t.ex. 
Industrilokaler, sporthallar, sjukhus etc. 

De  värmer rummet med strålningsvärme och 
värmer upp väggar, golv , objekt i rummet och 
luften

Lätta att installera och serva, tar ingen golvplats

Andra takinstallationer som belysning och 
ventilation måste beaktas i planeringen av denna
typ av system
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Olika typer av rumsvärmare

Fig 14: Takvärmeplattor i industrihall, källa: Frenger UK [12]



Takvärme

Takvärmeskivor kan även användas
för kyla

Jämn distribution av värme i lokalen 
ger ofta en god innekomfort

Effektiv lösning i lokaler som annars är
svåra att värma
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Olika typer av rumsvärmare

Fig 15: Strålningsvärme från takvärmeplattor, källa: Arbonia [13] 
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Olika typer av rumsvärmare

Fig 16: Albertslund Kommun, källa:  Albertslund Kommune [14]

Pilotprojekt Albertslund, Denmark

Omfattande renovering av befintligt 
bostadsområde, vilket inkluderar 
tilläggsisolering av tak, väggar och källare

Golvvärmesystem och extra radiatorer med 
fläktar (konvektorer)

Områdets lågtemperade fjärrvärmesystem 
levererar en framledningstemperatur på 57 °C 
till värmeväxlaren i varje anslutet hus



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Slutsatser
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Generellt: Radiatorsystem är vara en komponent för en energieffektiv 
uppvärmning av byggnader och bidrar till god komfort, särskilt i befintliga 
fastigheter. Det finns radiatorsystem som är anpassade för bade hög- och 
lågtemperatursystem

Golvvärme kan vara alternativ i energieffektiva bostadshus och fungerar bra med 
lågtempererad fjärrvärme. Golvvärme är dock inte kompatibelt med alla 
golvmaterial. Vid installation i befintliga fastigheter krävs tilläggsisolering.

Takvärme är ett bra alternativ för industrin, offentliga miljöer etc. 

En termisk aktiv komponent i byggnadsstrukturen kan fungera som stöd till dessa 
system
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Slutsatser
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