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Resultatblad för projekt ``Energieffektiva lågtemperatursystem i byggnader`` med professor 

Sture Holmberg (KTH) som projektledare. 

 

På vilket sätt bidrar resultaten till utvecklingen av mera energieffektiva byggnader och 

boende? 
• Komponent och system för detta har utvecklats 

• Akademi och näringsliv har samordnats för att nå målen 

• Kunskapsbasen, undervisningen och informationen om detta har stärkts 

Högre utbildning och kompetensförstärkning i branschen är ett viktigt resultat 

Doktorandre i Etapp 3: Dr Arefeh Hesaraki (nu vid NCC Energi) och Dr Qian Wang - nu vid Uponor för 

lågtemperaturteknik och affilierad till KTH.  

Övriga doktorander i vår lågtemperatursatsning är Dr Marcus Gustafsson - nu miljöteknik vid Linköpings 

Universitet, Dr Adnan Ploskic - nu Bravida och affilierad till KTH för energiforskning samt Jonn Are Myhren - 

nu energiforskning vid Högskolan Dalarna. De två sistnämnda presenterar redan egna projektresultat på denna 

E2B2 resultatkonferens. 

Många examensarbeten har utförts och över tusen ingenjörer har gått kursen HS1013 ´´Installationsteknik och 

energi´´ där lågtemperaturteknik och värmepumpar är ett centralt tema. 

 

Varför är det en viktig fråga i ett samhällsperspektiv? 
För att klara framtida energi- och miljömål måste våra många äldre byggnader i Sverige och övriga Europa 

´´energirenoveras´´ och nyutvecklade tekniska och ekonomiska koncept behövs för detta. I projektet utvecklad 

lågtemperaturteknik har fått en framträdande roll i detta sammanhang. Även nyproduktion är i behov av ständigt 

förbättrade koncept. Som bekant står byggbranschen för ca. 40 % av energihanteringen i samhället och 

förbättringar här är därför nödvändiga om vi skall kunna nå påtagliga resultat i den omställning som krävs mot 

ett mera uthålligt samhälle.  
 

Vad gjorde ni i projektet? 
Projektets syfte var att få fram ny kunskap om effektiv uppvärmning av byggnader med vattenburna system vid 

låg framledningstemperatur. Alternativ till golvvärme hade hög prioritet. Med känd och ny kunskap utprovades 

komponenter och system för detta. Arbetet utfördes i huvudsak inom avdelningens (Strömnings- och 

klimatteknik) forskarutbildning med hjälp av numeriska metoder, laboratoriemätningar och fältförsök i 

samarbete med näringslivet. Vår lågtemperatursatsning har genomförts i tre etapper och fem 

doktorsavhandlingar har färdigställts med projektledaren som huvudhandledare. 

 

Vilka är era viktigaste resultat? 
• Etablerat teknikområdet 

Rent generellt är vårt viktigaste resultat att vi varit med och etablerat lågtemperaturteknik som effektiv 

uppvärmningsform i ett viktigt nationellt och internationellt nätverk med ökad samverkan mellan akademi och 

näringsliv.  

• Ny kunskap om komponenter och system för energibesparing och miljöeffekter 

Resultaten har varit så pass intressanta att vi fått snöbollen att rulla, dvs. fler och fler anslutit sig. Vi skall inte 

använda högvärdig energi för att värma byggnader utan för miljöns och vår egen skull skall vi använda lågvärdig 

energi vid låg temperatur. Forskningsresultat som bidragit till detta är i första hand kunskap om hur komponenter 

på bästa sätt skall kombineras i effektiva system för lågtemperatursystem. Här har industrins och 

fastighetförvaltarnas medverkan varit mycket värdefull. Idag är vår KTH avdelning (Strömnings- och 

klimatteknik) ansvarig för implementeringen av lågtemperaturteknik i ett nystartat fyraårigt EU-projekt 

(GEOFIT), där värmepumpar står för värmebasen till fem försöksbyggnader i fyra europeiska länder. Projektstart 

2018-05-01. 



• Spinn off effekter  

I och med att vi studerat lågtemperaturteknik teoretiskt och utvecklat komponenter och system för detta 

tillsammans med näringslivet har vi banat väg för ökad användning av solenergi som blir tillgänglig i högre grad 

om man kan utnyttja värme vid lägre temperatur. På samma sätt har vi banat väg för en effektivare användning 

av fjärrvärme då förlusterna i fjärrvärmenätet minskar linjärt med minskad temperatur mellan värmebärande 

vatten i rörsystemet och omgivningens temperatur. Ökande förutsättningar skapas för miljövänlig 

samhällsbyggnad. 

 

Vilka slutsatser drar ni från projektet? 
Av resultaten framgår med all tydlighet att värmepumpar ger stora besparingar i vattenburna 

uppvärmningssystem med låg framledningstemperatur. Tydligt är också att värmeåtervinning ur utgående 

ventilationsluft ger stora besparingar och skall med fördel användas tillsammans med rumsvärmare för låg 

framledningstemperatur såsom ventilationsradiatorer, värmelister och golvvärme. Korrekt installerade och 

dimensionerade ventilationsradiatorer har visat sig klara dimensionerande effektbehov förvånansvärt bra trots en 

mycket låg framledningstemperatur 35- 40 °C. I dessa system kan man räkna med att värmepumpens COP-värde 

ökar med 10-20% jämfört med referensvärden.  

 

Vilka samhällseffekter kan resultaten bidra till att uppnå? 
En omställning till ett energieffektivare och mera miljövänligt samhälle är målet. Det kräver: 

• Validerade exempel som kan tjäna som modell för vidareutveckling 

• Ökad kunskapsspridning och bred samverkan 

Det nystartade EU-projektet GEOFIT med 24 partners samlar Europa i en satsning på lågtemperaturteknik. KTH 

avdelningen Strömnings- och klimatteknik är ansvarig för att ta fram förslag till lågtemperaturteknik till 

försöksbyggnader i fyra länder. Detta görs i ett stort industrikonsortium och kommer förhoppningsvis att bli en 

milstolpe för den fortsatta utvecklingen av lågtemperaturteknik i Europa. 

 

Vad tror/hoppas ni kommer att hända framöver inom detta område? 
Lågtemperaturtekniken är inte färdigutvecklad, men har kommit för att stanna. Framöver behöver tekniken 

anpassas till hustyp, utomhusklimat och energiförsörjningssystem bättre än nu och med ökad kunskap förbättras 

de verktyg (beräkningsprogram, etc.) som är nödvändiga för en framtida god projektering. 

 

Vi har studerat värmepumpar i vattenburna lågtemperatursystem, dvs. vattenburna system med låg 

framledningstemperatur. En alternativ väg att undersöka lågtemperatursystem hade varit att låta värmepumpen 

blåsa in varm luft (luftvärme) direkt eller via kanalsystem i de utrymmen som skall uppvärmas. I exempelvis 

Japan används ofta flera värmepumpar fördelade på olika delar (rum) av en bostad för differentierat värme och 

kylbehov samt för god termisk komfort. Med en sådan systemlösning klarar man sig utan vattenburet system. 

Sannolikt kommer dock utvecklingen i Sverige och Europa att gå mot energieffektiva och miljövänliga 

integrerade systemlösningar framöver, där både värmespridning med luft och med vatten finns med. När man 

framöver kan nöja sig med låga temperaturer öppnas nya möjligheter för solvärme. Om vi ytterligare via 

solceller på ett uthålligt sätt kan få ström till kompressorn i värmepumpen har vi tagit ett stort steg mot det 

slutliga målet med uthålliga systemlösningar. Här kommer säkert också både termiska och elektriska lager att få 

ökad betydelse. God reglering av systemen, god termisk komfort och luftkvalitet på individnivå samt en tydlig 

kostnadsbild finns säkert bättre hjälpmedel för under kommande år. 

 

Finns det några konkreta utmaningar som behöver lösas i närtid? 
En bra organisation för det fortsatta arbetet krävs för att komma vidare. Med det avses här fungerande 

forskargrupper som har vilja och förmåga att ta sig an forsknings- och utvecklingsarbetet, men också fungerande 

nationella och internationella nätverk som tillsammans kan implementera ny teknik, utvärdera den och etablera 

standard. 

  
 


