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Om handboken
Denna handbok är ämnad att ge vägledning till lantbrukare och rådgivare som
arbetar med att minska energianvändningen.
Medarbetarna har på bästa sätt använt sig av uppgifter från forskning, provningar och praktiska erfarenheter. Man beskriver möjligheter till effektivisering, dock utan några garantier.
När produkter och märkesnamn anges så är det endast för information och
som exempel. Det gäller också bilderna. Meningen är inte att framhålla vissa
produkter och tillverkare och att därmed utesluta andra.

Handboken är indelad i olika avsnitt:
1. Energieffektivisering grunder
2. Energi, grunder
3. El och elmotorer
4. Spannmålskonservering, spannmålstorkning
5. Ventilation
6. Belysning
7. Utgödsling
8. Utfodring
9. Grisproduktion
10. Mjölkning
11. Uppvärmning

Handboken har tagits fram inom LRFs projekt Underlag energieffektivisering
med finansiering från landsbygdsprogrammet.
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Inledning
Syftet med denna del av Handbok i energieffektivisering är att vara ett hjälpmedel i förplanering av
gårdsvärme. Den kan då ge underlag för en gårdsvärmeanläggning med en panncentral, som förser
gårdens olika byggnader med värme efter deras behov. Med ett sådant underlag kan man staka ut riktningen i den fortsatta planeringen. Därför har materialet begränsats till förplanering. I nästa steg går
man vidare med val av teknik, miljöskyddsregler, brandskyddsregler m.m. som ofta kräver särskild
expertis.
Meningen är att biobränslen ska användas, även om det kan finnas fall där t.ex. eldningsolja behövs
till viss del för att klara spetsbelastning.

Lantbrukets användning av energi
År 2013 använde svenskt lantbruk 47 000 m3 eldningsolja för uppvärmning (byggnader och torkar,
inte bostäder och växthus). Det är ungefär 20 - 25 procent av lantbrukets uppvärmningsbehov. Energimängd från oljan är 470 000 MWh/år, medan biobränslen svarade för 1 370 000 MWh/år. (Energimyndigheten och SCB 2014.)
Det har alltså skett en stor omställning till biobränslen, något som är positivt för klimat och miljö. Det
återstår en del att göra, inte minst med torkarnas behov. År 2013 fanns det varmluftstorkar för spannmål på lite över 7300 företag, enligt SCB, statistiska Centralbyrån.
El
14%

Olja
22%

Övriga bränslen
0%

Gasol +
Naturgas
1%

Halm
14%

Spannmål
3%
Pellets,
briketter,
träpulver
2%

Ved
28%
Flis, bark, spån
16%

Bild 1. Ungefärlig fördelning på energislag för lantbrukets uppvärmning av byggnader och torkar (bostäder
och växthus ingår inte). Andelen elenergi har uppskattats, eftersom el för uppvärmning inte särredovisats i
rapporten Energianvändning inom jordbruket 2013. (Energimyndigheten och SCB 2014.)

Den biobränsleeldade panncentralen kan producera värme för:
•

uppvärmning

•

varmvatten

•

torkning

•

eventuellt annan processvärme

•

försäljning av värme till närliggande fastigheter

Vid planeringen ställs man inför ett antal frågor. Planeringen vinner på att behandla dem i en viss ordning. Dock hänger flera av frågorna ihop och måste därför behandlas samtidigt.
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Frågor att ställa i planeringen
Dimensionering. De första frågorna gäller dimensionering av anläggningen:
Vilka byggnader ska förses med värme?
Hur stort energibehov har jag?
Hur varierar behoven under året?
Vilken maxeffekt behöver jag dimensionera för?
Finns andra aktörer nära gården som kan leverera värme?
Finns andra aktörer nära gården som kan köpa värme?
Bränsle. Det finns flera frågor kring bränsle och aska:
Vilka bränsleresurser har jag?
Vilket bränsle ger bästa ekonomi och vilket är mest praktiskt?
Skall jag producera bränslet på gården eller köpa in?
Hur ska bränslet lagras och transporteras?
Betyder egen bränsleproduktion omläggning av växtodling eller skogsbruk?
Hur ska askan tas om hand?
Kulvert. Värmeöverföringen finns givetvis med i förplaneringen. Senare bör man kontakta en fackman för den slutliga projekteringen.
Hur ska kulverten för värmeöverföring dras?
Vilken typ av värmekulvert ska väljas?
Hur ska kulverten för värmeöverföring dimensioneras?
Ska verkligen alla byggnader anslutas eller finns det bättre alternativ?
Fler faktorer att tänka på: miljökrav, inomgårdslogistik, markförhållanden, disponibel yta.

Bild 2. Kursdag i Agrovästs regi. Förplanering av gårdsvärme innehåller många frågor som hänger samman.
”Vilka byggnader ska anslutas? Var läggs panncentral och bränsleförråd? Hur ska kulverten dras?”
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Energitillförseln ska balansera energiförlusterna
Nästan all energi som tillförs en byggnad försvinner till omgivningen som förluster. Inomhustemperaturen bestäms av en balans mellan värmeförluster och värmetillförsel. Förändringar sker inte omedelbart utan med viss tröghet eftersom värme (liksom kyla) tas upp och lagras i byggnadens delar. Bilden
nedan visar i princip hur tillförsel och förluster sker i ett bostadshus.

Bild 3. Principer för energitillförsel och energiförluster i ett bostadshus (Svensk Innemiljö, 2009)

Isolera först - konvertera sedan
Innan man ändrar uppvärmningssystemet bör man se till att minska förlusterna genom bättre isolering
och bättre styrning. Då finns möjligheten att minska effektbehovet och därmed investeringen. Det
minskar det årliga energibehovet och sänker driftskostnaderna.

Bild 4. Ungefärlig fördelning av bostadshusets värmeförluster. Fönster och dörrar står för en stor andel. Den
kostnadseffektivaste åtgärden är nästan alltid att bättra på isoleringen på vinden. (Energimyndigheten)

Fönster och dörrar läcker mycket värme. Ju högre U-värde fönstren har, desto större del av pannans
värmeeffekt är det som passerar ut genom fönstren. U-värde är ett mått på värmeledningsförmåga med
enheten W/m2,grad. Gamla tvåglasfönster kan ha ett U-värde på 3,0 W/m2,grad, medan moderna energieffektiva treglasfönster bör ha ett U-värde på 1,0 W/m2,grad eller bättre.
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Bild 5. Jämför ett äldre fönster som har U-värde på 3,0 W/m ,grad med ett nytt fönster, U-värde 1,0
2
O
2
W/m ,grad. Är det 20 C kallare ute än inne, så försvinner det 60 W genom varje m gammalt fönster men
bara 20 W i det nya. Skillnaden är alltså 40 W. För varje dygn blir det 40 x 24 = 960 Wh, nästan 1 kWh, som
2
kan sparas in för varje m nytt fönster.

Om man har 100 m2 vindsbjälklag, isolerat med 15 cm sågspån och tilläggsisolerar detta med 30 cm
mineralull, så kan man spara från 4000 kWh/år längst i söder till 7000 kWh/år långt uppe i norr. Att
tilläggsisolera vindsbjälklaget brukar vara den kostnadseffektivaste åtgärden.
Man säger ofta att 1 grads sänkning av innetemperaturen spar 5 procent av energin för uppvärmning gäller inom vissa gränser. Jämför diagrammet i bild 11. Om man har förbättrat isoleringen i tak, väggar och fönster och gjort huset tätare så är det dessutom lättare att dra ner på temperaturen och ändå
behålla ett behagligt inneklimat.
På webben kan man hitta tips om isolering, uppvärmning och spartips för hushållen. Några länkar:
www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/10-snabba-energispartips/
http://www.eon.se/upload/eon.se/dokument/privatkund/energiradgivning/2/Energisparboken.pdf
http://www.energiost.se/energiradgivarna

Energi, effekt och verkningsgrad är viktiga begrepp att känna till
Energi kan mätas med olika mått, olika enheter såsom kcal (kilokalori), MJ (megajoule) och
kWh (kilowattimmar). I det följande användes enheten kWh.
Effekt är energi per tidsenhet och anges ofta i kW.
Skilj noga på begreppen effekt i kW, och energi i kWh! Om energimängden 1 kWh avges
under 1 timme, så är effekten 1 kW. Sambanden är:
Energi (kWh)
Effekt (kW) =

Energi (kWh) = Effekt (kW) x Tid (tim)
Tid (tim)
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Verkningsgrad är ett viktigt begrepp i energisammanhang. I all energiomvandling uppstår
förluster. Verkningsgrad anger den andel av tillförd energi som blir till nyttig energi vid omvandlingen.
Nyttig energi (kWh) *100

Nyttig effekt (kW) *100

Verkningsgrad (%) =

=
Tillförd energi i bränsle (kWh)

Tillförd effekt genom bränsle(kW)

FÖRLUSTER

TILLFÖRD ENERGI,
ENERGI I BRÄNSLET

NYTTIG ENERGI,
VÄRME

Bild 6. Vid all energiomvandling sker förluster - i pannor, motorer, lampor o.s.v. Förluster i pannan uppstår
genom strålning, ledning och konvektion samt genom värme i rökgaser och energi i oförbränt bränsle.

Begreppet verkningsgrad kan ha olika betydelse, exempelvis kan verkningsgrad avse
Pannverkningsgrad

Av tillverkare eller testanstalt uppmätt verkningsgrad vid full
nominell effekt och under gynnsamma förhållanden.

Systemverkningsgrad

Verkningsgrad för ett värmesystem som förutom panna kan bestå av
värmeledningar och ackumulatortankar, vilka också har förluster.

Årsmedelverkningsgrad

Verkningsgrad i medeltal över året för en anläggning eller panna.
För en panna är den alltid lägre än uppgiven pannverkningsgrad,
mycket beroende på sämre verkningsgrad vid låg belastning. samt
vid uppeldning och nedeldning.

Se även Ordlista - begrepp, förklaringar i bilaga 1.

Verkningsgraden i anläggningen betyder mycket för uppvärmningens ekonomi.
Exempel.
Antag att en fliseldning har en verkningsgrad som i medeltal över året är 70 procent och
att man förbrukar 600 m3 flis per år. Om verkningsgraden istället skulle vara 65 procent,
så skulle man behöva ytterligare 50 m3 flis per år för samma mängd värme.
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Förplanering av gårdsvärme
Förplanering eller grovplanering är första steget på vägen mot en gårdsvärmeanläggning. Nästa steg är
att gå vidare med detaljfrågor som rör eldningsteknik, värmeöverföring, bränsleförsörjning, bränslehantering, miljökrav m.m. och inte minst ekonomi.
Förplaneringen kan följa schemat i bild 7. Man börjar med att utreda vilka byggnader på gården som
ska värmas och hur stort effektbehov de har. Sedan skissar man på dragning av värmekulvert och beräknar kulvertdimensioner. Samtidigt vill man hitta bästa läge för panncentralen med hänsyn till kulvertsträckningar och till bränslehantering och bränslelagring. Valet av bränsle kanske är givet från
början, men annars finns det anledning att jämföra bränslealternativ med för- och nackdelar. Utredningen av effektbehov ger också underlag för behov av bränslekvantiteter. Övrigt som kan ha betydelse i förplaneringen är påverkan på omgivningen, gårdsbildens utseende, behov av tillsyn, transporter, samarbete med andra aktörer, arbetsbehov, lagringsbehov m.m.

1
EFFEKTBEHOV

2
VÄRMEÖVERFÖRING

3

4

BRÄNSLEVAL

BRÄNSLEBEHOV

5
ÖVRIGT

Bild 7. Gången i förplaneringen, skissad i stora drag. Det ger en viss struktur i planeringen, men alla delar
hänger ihop och man har ofta anledning att gå tillbaka och ändra sin bedömning eller göra en ny beräkning.

Kartlägg och beräkna effektbehoven - var på gården används
värme?
För att komma fram till nödvändig effekt på pannan i panncentralen får man först kartlägga effektbehov i de olika byggnader som ska anslutas. Pannan behöver ha minst den effekt man får när man
summerar effekten för de byggnader som samtidigt ska förses med värme. Här kan då finnas olika
driftsfall med olika effektbehov. Så till exempel behöver en spannmålstork hög effekt under en tid när
bostäder inte behöver mycket värme. Till de samlade behoven i byggnader och torkar ska även läggas
effektförluster i kulverten, vilket behandlas på sidan 30. Se också exemplet i bilaga 3.

Olika sätt att bestämma max-effekt
För varje byggnad vill vi alltså bestämma den maxeffekt som i nuläget behövs i byggnaden. Det kan
göras på flera sätt:
1.

Värmebalansberäkning. Den är oftast för tidsödande i en förplanering.

2.

Utgå från nuvarande effektbehov.

3.

Utgå från nuvarande förbrukning av bränsle och räkna om till maxeffekt.

4.

Använda schablonvärden.

Det nuvarande effektbehovet justeras för tilläggsisolering, fönsterbyte, bättre styrning m.m., som man
behöver göra innan man bygger värmeanläggningen. Klokt är att också ta till marginaler för framtida
till- eller ombyggnader.
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Bostadshusets effektbehov
1. Värmebalansberäkning. Tidsödande i en förplanering och tas inte upp här.
2. Utgå från nuvarande effektbehov
Det är enklast att använda sig av känd effekt i nuvarande uppvärmning. Den bedöms utifrån märkeffekt för befintlig uppvärmning såsom panna, värmepump eller något annat. Märkeffekt är den nyttiga effekt, som kan avges. Uppgift om märkeffekten finns att hämta från en märkplåt eller i utrustningens dokumentation. Man får bedöma utifrån driftserfarenheterna om man ska ta upp märkeffekten
till sitt fulla värde eller justera den.
Pannor kan ofta vara överdimensionerade så att de aldrig går på max och då är alltså det egentliga
effektbehovet lägre än märkeffekten. Vedpannan, som ju inte går kontinuerligt, har en högre märkeffekt än husets effektbehov, särskilt om den dimensionerats för att ladda en ackumulatortank.
Observera att för värmepumpar ska man använda den avgivna värmeeffekten, inte driveffekten.

3. Utgå från nuvarande förbrukning
När man känner den nuvarande förbrukningen av bränsle kan man med en schablonmetod (ÄFAB)
beräkna effektbehovet. Det görs i tre steg, I - III.
Tabell 9 på sida 38 ger riktvärden för värmevärde och verkningsgrader.
I. Tillförd energi. Först beräknas hur mycket energi som tillförs i bränslet:
3

3

Tillförd energi (kWh/år) = Bränslemängd (m /år) x Värmevärde (kWh/m )
Tillförd energi (kWh/år) = Bränslemängd (ton/år) x Värmevärde (kWh/ton)

II. Medeleffekt. Sedan beräknas värmebehov, inkl. varmvatten, med hjälp av aktuell verkningsgrad:
Värmebehov (kWh/år) = Tillförd energi (kWh/år) x Verkningsgrad

Medeleffekten för uppvärmningssäsongen är:
Värmebehov (kWh/år)
Medeleffekt (kW) =
Uppvärmningssäsong (tim/år)

III. Maxeffekt. Schablonmässigt antas att maxeffekten är tre gånger så stor som medeleffekten.
Värmebehov (kWh/år)
Maxeffekt = 3 x Medeleffekt = 3 x
Uppvärmningssäsong (tim/år)

Uppvärmningssäsongen kan vara 9 månader, vilket omräknat blir 6600 tim/år.
Exempel, beräkning av maxeffekt utifrån nuvarande förbrukning
Maxeffekten ska beräknas för ett hus på 160 m2, där en vedpanna använder 20 m3 travad ved per
år. Först beräknas tillförd energi. Värmevärdet för ved antas vara 1500 kWh/m3t (jämför tabell 9
på sidan 38). Verkningsgraden bedöms till 60 procent.
Tillförd energi = 20 x 1500 = 30 000 kWh/år
Värmebehov = 30 000 x 0,60 = 18000 kWh/år.
18000
Maxeffekt = 3 x

= 8,2 kW
6600
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4. Använda schablonvärden
I en förplanering kan det vara bra att ha tillgång till schablonvärden på de specifika behoven
kW/m2 respektive kWh/m2,år och det finns förslag från olika studier på dessa värden. Man
ska vara uppmärksam på om man då har mätt den totala energianvändningen (tillförd energi)
eller om man mätt nettovärmebehov i byggnaden. Skillnaden mellan dem kan bäst beskrivas
så här, uttryckt som effekt:
Nettovärmebehov (kW) = Total energianvändning (kW) - Förluster (kW)

eller, uttryckt som energi:
2

2

2

Nettovärmebehov (kWh/m ,år) = Total energianvändning (kWh/m ,år) - Förluster (kWh/m ,år)

Jämför med sambandet på föregående sida:
Värmebehov (netto) (kWh/år) = Tillförd energi (kWh/år) x Verkningsgrad

Schablonvärde total energianvändning
Energimyndigheten har statistik på genomsnittlig energianvändning i småhus år 2006 - 2014
(Energimyndigheten 2015). Tabell 1visar ett tvärsnitt av svenska småhus, oavsett ålder och läge.
2

Tabell 1. Energianvändning för värme och varmvatten i småhus, genomsnitt. Boytan var i medeltal ca 150 m .
År
kWh per småhus
kWh/m2

2006

2014

MEDEL

18 900 18 000 18 000 18 700 18 600 17 300 16 800 16 700 15 900

17 700

128,4

2007
121,7

2008
120,9

2009
125,8

2010
126,5

2011
116,9

2012
113,0

2013
109,9

106,4

119,0

I medeltal använde alltså det svenska småhuset 17700 kWh per år, varav ca 4500 kWh utgör varmvattenbehovet. Hushållsel tillkommer sedan med ca 6000 kWh/år.
Ett problem med denna statistik på energianvändning är att den inte direkt säger något om nettovärmebehovet. Det är en stor andel hus med värmepumpar och de behöver ju bara tillföras 40 - 50 procent
av den energi som utgör nettovärmebehovet. Vidare har pannor en verkningsgrad som gör att tillförd
energi överstiger nettovärmebehovet. Direktverkande elvärme och fjärrvärme har en verkningsgrad
som ligger nära 100 procent.

Schablonvärde nettovärmebehov
Med hänsyn till detta kan man uppskatta nettovärmebehovet till något högre än medeltalet i tabell 1
och då kan 20000 kWh vara ett schablonvärde, ett medeltal för samtliga småhus med boyta 150 m2.
Specifikt nettovärmebehov blir 20000 / 150 = 133 kWh/m2,år.
Effektbehovet netto blir 3 x 20000 / 6600 = 9 kW.
Det specifika effektbehovet netto blir 9000 / 150 = 60 W/m2.
För snabba men mycket grova överslag räknar man ofta med effektbehov på 50 - 100 W/m2.
Observera att detta handlar om just ett genomsnitt av svenska småhus. Det finns hus med lägre energianvändning och med betydligt högre. Det skiljer i läge, ålder, standard, apparater, boendes vanor m.m.
Om man behöver korrigera för avvikelser från genomsnittshuset kan man få ledning av en modell,
presenterad i en handbok från SLU, Energi för lantbrukets byggnader (Ehrlemark och Svensson,
1982). I bild 8 visas grundvärden på värmebehov för några typer av hus byggda på 1980-talet enligt
Svensk Byggnorm 1975. Tyvärr finns inget senare, liknande, material.
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Hustyp

Värmebehov 80-talet
2
125 kWh/m , år

En våning
Utan källare
Utan inredd vind

Bild 8.
Grundvärden på specifikt värmebehov enligt
Svensk Byggnorm, beräknade för några hustyper, hus byggda på 1980-talet.

En våning
Med källare
Utan inredd vind

2
145 kWh/m , år

En våning
Utan källare
Med inredd vind

2
120 kWh/m , år

Två våningar
Utan källare
Utan inredd vind

2
105 kWh/m , år

Två våningar
Utan källare
Med inredd vind

2
100 kWh/m , år

Mellansverige.
2

Bostadsytan är ca 135 m .
Värmebehovet inkluderar varmvatten.

(Ehrlemark och Svensson, 1982)

För annat läge, annan storlek och annat typiskt byggnadsår kan man räkna om med hjälp av tabell 2,
hämtad från samma källa.
Tabell 2. För hus som avviker från förutsättningarna i bild 8 kan man korrigera med en faktor ur tabellen.
Läge i landet

Boyta
2

S. Götaland och Västkusten

Mellersta Sverige

S. Norrlands kustland och Dalarna

S. Norrlands inland och N. Norrlands kustland

N. Norrlands inland

m
200
135
100
200
135
100
200
135
100
200
135
100
200
135
100

Hus med typiskt byggnadsår
1940

1950

1960

1970

1980

2,33
2,43
2,50
2,59
2,70
2,78
2,98
3,11
3,20
3,50
3,65
3,75
3,89
4,05
4,17

2,16
2,25
2,32
2,40
2,50
2,58
2,52
2,63
2,70
2,76
2,88
2,96
3,00
3,13
3,22

1,73
1,80
1,85
1,92
2,00
2,06
2,02
2,10
2,16
2,21
2,30
2,37
2,40
2,50
2,58

1,21
1,26
1,30
1,34
1,40
1,44
1,41
1,47
1,51
1,55
1,61
1,66
1,68
1,75
1,80

0,86
0,90
0,93
0,96
1,00
1,03
1,01
1,05
1,08
1,10
1,15
1,18
1,20
1,25
1,29

Observera att tabellen avser vad man kallar det typiska byggnadsåret, inte husets ålder, och det visar
hur byggnads- och isoleringsteknik utvecklats med tiden. Korrektionerna för byggnadsår förutsätter att
inga förbättringar gjorts, men ofta har man gjort tilläggsisolering och andra åtgärder. Tilläggsisolering
kan minska energibehovet med 5 - 10 procent och byte av fönster 5 - 15 procent, beroende på utgångsläge. Tabellen ska användas med viss försiktighet, men den kan ge viss vägledning.
Exempel på användning av grundvärde värmebehov och korrektionsfaktorer
Gör ett överslag på energibehov (värme och varmvatten) för ett tvåvåningshus från 1973 i
södra Norrlands inland. Det har 220 m2 boyta utan källare och utan inredd vind.
Värmebehov grundvärde enligt bild 8 är 105 kWh/m2,år
Korrektionsfaktorför boyta, typiskt byggnadsår och läge är 1,55
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Det korrigerade specifika värmebehovet blir 105 x 1,55 = 162 kWh/m2,år
Totalt värmebehov blir då: 220 x 162 = 35 640 kWh/år.
Vid 9 månaders uppvärmningsperiod beräknas maxeffekten som 3 x 35640/6600 = 16,2 kW.
Husets skick har också stor betydelse. Många stora hus på landsbygden läcker mycket värme, därför
att de är dåligt isolerade och dragiga. Man kanske använder mer än 4 m3 olja per år till ett 200 m2 bostadshus. Det betyder i så fall ett specifikt energibehov på mer än 200 kWh/m2,år.
Energi till varmvatten kan variera från 4000 till över 8000 kWh/år, en
variation som beror mycket på antalet boende och deras vanor.

Bild 9.
2

Man kan jämföra med dagens krav från
boverket på högsta energianvändning för
nybyggda småhus i klimatzon I - IV.

klimatzon kWh/m ,år

Småhus med annan värme än elvärme.

I

130

II

110

III

90

IV

80

Graddagar och gradtimmar för olika orter visar på variationen i landet
Graddagar är ett mått på hur lång tid och hur mycket utetemperaturen avviker från en given referenstemperatur. Man brukar då använda 17 OC som referenstemperatur, därför att man räknar med att
solinstrålning och internvärme (apparater, människor) höjer temperaturen från 17 OC till önskvärd
innetemperatur. Referenstemperatur kallas även balanstemperatur.
Ett dygn med ex. medeldygnstemperaturen +10 OC ger 17 - 10 = 7 graddagar och ett dygn med ex.
medeltemperatur -5 OC ger 17 + 5 = 22 graddagar. Man summerar alla graddagar (dagar med en medeltemperatur under 17 OC) och man får då ett graddagtal för orten. Detta är direkt proportionellt mot
energibehovet för uppvärmning. Ofta är det praktiskt att räkna om graddagar till gradtimmar genom att
multiplicera med 24. De standardiserade graddagtalen för olika orter grundas på statistik för temperatur och vind. Se bilaga 2.
Tabell 3. Exempel på klimatdata i form av gradtimmar för några orter. DUT står för dimensionerande utetemperatur på orten. Data för fler orter från norr till söder finns i Bilaga 2. (Frico AB, Teknisk handbok).

Ort

DUT
C

Årsmedeltemperatur
O
C

Antal gradtimmar
för uppvärmning
till 17 OC

Luleå

-28

2,0

140 000

Östersund

-24
-22

2,7
3,9

132 000
118 000

Jönköping

-18
-18

5,9
6,1

98 000
96 000

Kristianstad

-16

7,7

81 000

O

Edsbyn
Västerås
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Värmebehovet är proportionellt mot antalet gradtimmar. I Östersund är exempelvis behovet 38 procent
högre än för samma hus om det låg i Jönköping. Beräkning: (132000/96000 - 1) = 0,38.
Variationen i utetemperatur över året följer i medeltal en kurva som i bild 8. Temperaturdata som i
diagrammet ger då underlag för beräkning av antal graddagar.

Utetemperatur, O C

25
20
15
10
5
0
-5

-15

1
15
29
43
57
71
85
99
113
127
141
155
169
183
197
211
225
239
253
267
281
295
309
323
337
351

-10

jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun

Bild 10. Principdiagram över utetemperaturens variation över året för en ort.

Utetemperatur, O C

25
20
17

innetemperatur

internvärme
referenstemperatur

15
10
5
0
-5

-15

1
14
27
40
53
66
79
92
105
118
131
144
157
170
183
196
209
222
235
248
261
274
287
300
313
326
339
352

-10
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Bild 11. Principdiagram över energibehovets variation över året för en ort. Den streckmarkerade ytan motsO
varar antalet graddagar för orten. 17 C är referenstemperatur, den temperatur som värmeanläggningen ska
O
svara för. Internvärme höjer rumstemperaturen från 17 till önskade 20 C.

Man har bra användning för graddagar och gradtimmar, när man vill räkna ut hur mycket värme som
försvinner ut genom t.ex. ett fönster. U-värdet multipliceras då med antal gradtimmar för orten.
Exempel på användning av gradtimmar
Ett äldre fönster har U-värde 3,0 W/m2,grad. Om antalet gradtimmar på orten är 98000, som i
ex. Västerås, då släpper 1 m2 fönster igenom 3 x 98 000 = 294 000 Wh = 294 kWh varje år.
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Vilken effekt ska pannan ha?
Beräkningarna ovan anger effektbehovet. Nästa fråga är val av effekt på pannan. Ska den verkligen
vara dimensionerad för en maxeffekt, som egentligen behövs bara några få dagar på året? Frågan kan
belysas med ett så kallat varaktighetsdiagram, grundat på behov som i bild 10 och 11. Utifrån ett diagram som i bild 12 har årets dagar ordnats efter effektbehov, från högsta till lägsta effekt.
kW
12

10

8

6

4

2

0

|
0
0

|
|
1000
30
60

|
2000
90

|
3000
120

|
150

|
4000
180

|
5000
210

|
|
6000
240
270

|
7000
300

|
8000
330

|
360
dagar

Bild 12. Exempel på varaktighetsdiagram som visar antal dagar med olika effektbehov. Effekten inkluderar
här både värme och tappvarmvatten, vilket alltså innebär ett energibehov även sommartid.

Ett sådant diagram ger en ledning för att bestämma en pannas effekt. Det är få dagar på året som pannan verkligen utnyttjas till max och en panna med den högsta effekten kan då innebära en onödigt stor
investering. Istället kanske man kan välja en panna med lägre effekt som täcker en baslast, under förutsättning att man kan täcka upp spetslasten på annat sätt, med en annan energikälla. Detta kan ge en
bättre totalekonomi och bättre genomsnittlig verkningsgrad.
kW
12

10

spetslast/
spetskapacitet

8

6

4

baslast/
baskapacitet

2

0

|
0
0

|
|
1000
30
60

|
2000
90

|
3000
120

|
150

|
4000
1 80

|
5000
210

|
|
6000
240
2 70

|
7000
300

|
8000
330

|
360
dagar

Bild 13. Varaktighetsdiagram. Den planerade pannan kan ha en baskapacitet som inte når upp till max effektbehov. I detta fall är den effekt som svarar för baslasten ungefär 70 procent av maxeffektbehov, men
den effekten räcker ändå till för 96 procent av hela årets värmebehov. Om möjlighet finns, skulle en annan
energikälla på 3 kW kunna svara för spetskapaciteten och 4 procent av energibehovet.
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Ett exempel på kompletterande spetskapacitet kan vara en pelletskamin, särskilt om huset har en öppen planlösning. För baskapaciteten i bostadshuset kan en flispanna eller en vedpanna svara. När en
gårdsvärmecentral planeras, bör man tänka i samma banor. Värmekulverten till huset kan svara för
baskapaciteten och så ordnar man med spetskapacitet i huset. Det bör beaktas i kulvertplaneringen och
kan påverka dimensioneringen.
Diagrammet i bild 13 visar också att pannan en stor del av året kan få gå med reducerad effekt. I de
flesta pannor innebär en låg last att verkningsgraden blir sämre. Ett alternativ i värmecentralen kan
vara att ha två pannor. Ett annat alternativ är en panna med automatisk tändning och ackumulatortank.
Förutsättningarna i det enskilda fallet får avgöra vilken lösning som är bäst. Det beror på investeringarnas storlek, bränslepriser m.m.

Ackumulatortank för värmelagring
En ackumulatortank är ett nödvändigt komplement till en vedpanna för att öka bekvämligheten, öka
verkningsgraden och minska utsläppen. Vid rätt storlek på pannan och rätt dimensionerad tank kan
man elda en gång per dygn och då lagra den värme som behövs under dygnet. Därför kan man elda
med full effekt, bättre än att köra med låg belastning som medför låg verkningsgrad och ökade utsläpp.
Om man utnyttjar solvärme från en solfångare lagar man värmen i en tank. Det är också ett sätt att
använda solcellsel för den egna värmen, om tanken har en elpatron.
I en gårdsvärmeanläggning kan en ackumulatortank ha en plats. Det gäller särskilt satseldade pannor
som halmpannor, där en tank används som buffert och värmelager. Pannan kanske ska förse en tork
med värme under några veckor då effektbehovet är mycket högt. Därefter kan man elda med full effekt för att ladda tanken. Pannan startas bara när temperaturen i tanken gått ner.
Även vid fliseldning och stor variation i effektbehov har man sådana fördelar med en tank och tändningsautomatik i pannan.
Så mycket kan lagras i tanken
1m3 vatten lagrar 1,16 kWh för varje grads temperaturhöjning. Tankens kapacitet beror alltså av vattenvolymen och skillnaden i temperatur (∆T) mellan laddningens start och laddningens slut. Sambandet som används för beräkningar skrivs så här:
E (kWh) = V (m3) x 1,16 x ΔT (OC)
Principen för hur man dimensionerar en ackumulatortank visas med ett exempel.
Exempel med vedpanna och ackumulatortank - beräkna tankens volym
Pannans effekt är 25 kW. Ett normalkallt vinterdygn behöver huset en värmeeffekt på 6 kW. Värmebehovet för ett dygn blir då 6 x 24 = 144 kWh. Tanken ska dimensioneras så att man klarar sig
med att elda en gång per dygn. En eldning ska alltså ge 144 kWh och då pannans effekt är 25 kW
kommer det att ta 144/25 = 5,8 tim, alltså ca 6 tim. Efter dessa 6 timmar ska alltså tanken under 24
- 6 = 18 timmar avge 6 kW. Tanken måste kunna lagra 18 x 6 = 108 kWh. Vi antar att ∆T = 50OC.
Sambandet ovan ger:
108 = V x 1,16 x 50
108
= 1,86 m3

Då är volymen V =
1,16 x 50

Här förutsätts naturligtvis att pannan rymmer ett inlägg ved som ger 144 kWh värme.
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I exemplet ska 1,86 m3 vatten kunna värmas. I praktiken kan man behöva lite marginal och väljer då
en tank som rymmer minst 2 m3. Varje beräkning beror på förutsättningarna, bl.a. vilka temperaturer
man vill arbeta med och hur ofta pannan ska eldas. För att den beräknade volymen ska kunna användas som planerat, är det viktigt att koppla in tanken på rätt sätt och ladda den på rätt sätt med ett så
kallat laddkoppel. Skiktning av varmt och kallt vatten är en nödvändighet.
O

Tabell 4. Exempel på hur mycket värme som kan lagras vid 30 respektive 50 C temperaturintervall, teoretisk
beräkning utan hänsyn till förluster från tanken till omgivningen.

Volym

Teoretisk lagringskapacitet värme
vid ∆T=30 OC
vid ∆T=50 OC
3

m
2
4
6
8
10
20
40
60

kWh
70
140
210
280
350
700
1 390
2 090

kWh
116
230
350
460
580
1 160
2 320
3 480

Tabell 4 visar exempel på tankvolymer och hur mycket värme man teoretiskt kan lagra. I praktiken bör
man ta till lite större volymer, bl.a. för att kompensera för förluster.

Isolering av tanken
Energimyndigheten har testat och mätt stilleståndsförluster hos fem ackumulatortankar i storlek 500 600 liter. De var isolerade med upp till 10 cm skumplast. Högsta förlusteffekten var 170 W och den
lägsta 96 W. Det finns en del att vinna på förbättring av isoleringen.
En tank på 2 m3 som har 10 cm isolering förlorar ca 4-5 kWh/dygn. Om man tilläggsisolerar med ytterligare 20 cm minskar förlusterna till 1 - 1,5 kWh/dygn. På 9 månader sparas 800 - 900 kWh.
En tank på 20 m3 som är försedd med 20 cm isolering förlorar ca 10-15 kWh/dygn. Om man tilläggsisolerar med ytterligare 20 cm minskar förlusterna till 6 - 8 kWh/dygn. På 9 månader sparas 1400 1500 kWh.

Bild 14.
Ackumulatortankar, bufferttankar och varmvattenberedare bör vara välisolerade.
Man kan vinna på att komplettera isoleringen, särskilt
om ytan känns onödigt varm.
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Djurstallars effektbehov
Det är svårt att ange riktlinjer för beräkning av djurstallars effektbehov och energibehov. Bäst är att
vända sig till lantbrukets byggnadsrådgivning. Särskilt vid nybyggnad är värmebalansberäkning ett bra
verktyg.
I jämförelse med bostäder har många djurstallar en större andel av värmeförlusterna genom ventilationen.
I djurstallar har man betydande värmeavgivning från djuren, vilket gör att energibehovet under ett år
inte är så stort. Däremot kan stallets maximala effektbehov vara stort, särskilt i djurstallar med omgångsuppfödning. Vid insättning av ny omgång är värmeavgivningen från djuren låg samtidigt som
temperaturkravet är högre. Kombinationen låg energianvändning och hög maxeffekt gör att det sällan
blir ekonomiskt försvarbart att välja avancerade värmekällor som kräver stora investeringar.
Bedömning av effektbehov för befintliga byggnader kan ofta utgå från installerad effekt för befintlig
uppvärmning och anpassa värdet efter erfarenhet. Först bör man se om man kan minska effektbehovet
genom att isolera, täta, förbättra styrning o.s.v. Det är en viktig åtgärd att se över ventilationen och hur
den samregleras med värmen, så att man samtidigt har bra temperatur och bra luftfuktighet. Om stallluften hålls onödigt torr, så är det många kWh extra som blåses ut. Det går åt 0,33 kWh för att höja
temperaturen 1 OC i 1000 m3 luft.
Exempel: Vid en temperaturskillnad på 30 OC mellan inne och ute kommer uppvärmningen av ett luftflöde på 1000 m3/h att kosta 10 kW effekt.
I s.k. klimatstallar har man som tumregel att summan av temperaturen och relativa luftfuktigheten i
procent bör vara lika med 90, till exempel 20 OC och 70 procent relativ fuktighet. I en dansk handbok
(Poulsen och Pedersen, 2007) har man räknat på effektbehov vid olika kombinationer av temperatur
och relativ luftfuktighet. Vid -10 OC som dimensionerande utetemperatur ökar effektbehovet med 10 20 procent om man vid 20 OC går in för att sänka luftfuktigheten från 70 till 65 procent.

Gårdsverkstadens effektbehov
Kraven på värme i gårdsverkstaden är mycket skiftande. Det beror på hur verkstaden används, vilken
temperatur man vill ha ständigt eller hur snabbt utrymmet måste värmas upp vid behov och till vilken
temperatur. Några generella riktlinjer kan därför inte ges.
Om man bara behöver värma verkstaden när det behövs kan man räkna på uppvärmning av verkstadens luftvolym till viss temperatur på viss tid. För att höja temperaturen 1 grad på 1000 m3 luft går det
åt 0,33 kWh.
Exempel: En verkstad har måtten 12 x 12 x 6 m = 864 m3. Höjning av lufttemperaturen från -10OC till
+10OC kräver då 20 x 0,33 x 0,864 = 5,7 kWh. Om uppvärmningen sker med ex. en eldriven aerotemper med effekten 9 kW så tar det 5,7/9 = 0,63 tim.
I praktiken tar det längre tid än i exemplet, därför att inredning och maskiner också varit nerkylda och
därför att man får värmeförluster genom byggnadsskalet, när temperaturen stiger. Dessutom förloras
värme genom ventilation. Givetvis ska man undvika att ha stora portar öppna under uppvärmningen.
I en normalisolerad verkstad av denna storlek räcker en effekt på 2 - 3 kW för att hålla temperaturen
några grader över nollpunkten. Det är inte alltid självklart att värma gårdsverkstaden med kulvert från
gårdens värmecentral, när energibehovet inte är så stort och effektbehovet är måttligt. Det kan i vissa
fall bli billigare och enklare med en elaerotemper och/eller elradiatorer. Ett bra tips är att ha en infrastrålvärmare över en arbetsbänk för tillfälliga arbeten där.
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Spannmålstorkens effektbehov
Spannmålstorkens stora effektbehov kan ge problem i planeringen. Man har kanske att ta ställning till
vad det är värt att investera i stor panna för kanske bara 4 - 5 veckors torkning. I grunden har man tre
alternativ att pröva mot gårdens förutsättningar:
1. Värmeanläggningen ska klara torkens hela effektbehov.
2. Värmeanläggningen ska klara en del av torkens effektbehov.
3. Värmeanläggningen ska inte värma torken utan den får ha en separat panna.

1. Värmeanläggningen klarar torkens hela effektbehov
Idealet är om värmeanläggningen klarar hela torkens behov. Efter att torkningen avslutats så behövs
kanske den höga effekten för ex. uppvärmning av djurstallar eller försäljning av färdig värme. Finns
inte den möjligheten, så har man några olika alternativ:
a) Pannan får gå med låg belastning utanför torkningssäsong. Det är inte alla pannor som fungerar bra vid låg belastning och verkningsgraden blir sämre.
b) Pannan kombineras med en ackumulatortank, vilket gör att pannan inte behöver gå kontinuerligt med låg belastning. Denna lösning är vanlig vid satseldade pannor, halmpannor.
c) Tvåpannelösning. Med dubbla pannor kan man köra båda under torkning, när effektbehovet är
stort, och efter torkningssäsong behöver bara en av pannorna gå. Pannorna får på detta vis gå
med gynnsammare belastning och man får en bättre verkningsgrad.
Torkens gamla panna ersätts med en fläkt plus ett så kallat varmvattenbatteri, en värmeväxlare, där
värme växlas över från kulvertledning till torkluft. Det rekommenderas att fläkten har 25 procent
högre kapacitet än gamla pannans fläkt. Fläkten kan placeras före varmvattenbatteriet eller mellan
batteriet och torken. Om man väljer en axialfläkt, så ska den placeras före batteriet. Axialfläktens motor får nämligen inte tillräcklig kylning i en uppvärmd luftström. Rekommendationen är en radialfläkt.
Istället för att sätta fläkten före torken kan man ha en sugande fläkt på torkens våtluftssida.
Varmvattenbatteriet ska dimensioneras utifrån torkens och kulvertens parametrar.

Bild 15. En fläkt som placeras mellan varmvattenbatteri och tork ska vara en radialfläkt som i vänstra bilden.
En axialfläktmotor i en varm luftström får inte tillräcklig kylning, högra bilden. (Efter Tornum AB.)

2. Värmeanläggningen klarar del av torkens effektbehov
I detta alternativ blir det övriga byggnaders effektbehov, som bestämmer värmeanläggningens effekt.
Denna effekt får räcka till en del av torkluftens uppvärmning. Man får acceptera att oljan inte kan er-
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sättas helt, men å andra sidan får man en lägre investering. Den befintliga pannans ålder och skick är
faktorer som också påverkar valet.

Tork

Oljepanna

Tillopp
Retur

Bild 16. I en värmeväxlare, så kallat varmvattenbatteri, förvärms luften så mycket som tillgänglig effekt medger. Den befintliga oljepannan värmer sedan upp till önskad torkluftstemperatur. En förutsättning är en konstruktion där pannans fläktmotor inte utsätts för en varm luftström och därmed får otillräcklig kylning.
(Efter Tornum AB.)

Anordningen i bild 16 sänker dock torkens kapacitet. Orsaken är inte bara ett ökat luftmotstånd. Den
förvärmda luften får lägre densitet, med påföljd att pannfläkten inte längre trycker lika många kilo luft
per timme till torken. Torkluftens vattenupptagande förmåga är knuten till hur många kilo luft som
blåses genom torken, inte till antalet kubikmeter. Därför sänks kapaciteten jämfört med tidigare. Detta
kan kompenseras med andra åtgärder för att energieffektivisera torken.
3. Separat panna används till torken
I detta alternativ behöver man inte ta hänsyn till torken när värmeanläggningen förplaneras och i
många fall underlättar det. Ett viktigt hänsyn är dock val av bränsle. Det kan vara rationellt och praktiskt att använda samma bränsle och samma bränslelager till båda, t.ex. flis. På senare år har biobränsleeldade varmluftspannor blivit intressanta alternativ och det finns olika lösningar. Se även rapporten
Alternativ till spannmålstorkning med fossil energi (Jonasson och Neuman, 2014).

Bestämning av effektbehov för torken
Precis som med bostäder och andra byggnader bör man först minska förlusterna, energieffektivisera
torken, innan man bestämmer effekten. En sådan åtgärd kan vara högre torktemperatur till fodersäd.
Bättre styrning av torken, bättre vattenhaltskontroll, isolering av varmluftskanal och fler luftningsbara
fickor är andra åtgärder. Se vidare i del 4 av Handbok i energieffektivisering (Neuman m.fl. 2013).
Utgå från nuvarande effekt
Det är naturligtvis enklast när man vet den befintliga pannans effekt. Denna siffra kan behöva justeras,
beroende på om pannan är rätt dimensionerad för torken eller om en konvertering medför en förändring av torkluftstemperaturen. Effekten kanske också behöver ökas för framtida torkningsbehov.
Beräkna effektbehov, kanske även framtida behov.
Energibehovet beror på hur mycket vatten som ska torkas bort. Effektbehovet beror dessutom på den
tid som torkningen får ta. Mängd spannmål, in- och utgående vattenhalter samt tid är avgörande.
När 1 ton spannmål med 13 procents vattenhalt har torkats ner från 16 procent så har 36 kg vatten
torkats bort. Om ingående vattenhalt istället är 19 procent, så är det dubbelt så mycket, 74 kg vatten,
som ska torkas bort för varje ton torkad spannmål. Som riktvärde går det åt ca 0,15 l olja för att torka
bort 1 kg vatten, motsvarande 1,5 kWh. Detta är bruttotillförseln. Om man antar en verkningsgrad på
80 procent blir det 1,2 kWh att tillföra torken med torkluften för varje kg vatten. Den siffran används i
underlaget för diagrammet i bild 14. Det visar effektens samband med ingående vattenhalt, torkad
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kvantitet och tiden för torkning. Man räknar ofta med 20 dagar för torkning och om pannan utnyttjas
20 timmar per dygn så blir det alltså 400 torktimmar per år.
Ovanstående är en schablonmässig överslagsberäkning. Typ av tork och luftningsmöjligheter påverkar
både antal torkdagar och antal torktimmar per dygn. I den enkla satstorken, där man både torkar och
kyler i torkfickan, står ju torkningen stilla en del vid kylning och satsbyte. Stilleståndet kan minskas,
om man flyttar kylningen till en luftad ficka. Med en dubbel satstork eller en kontinuerlig tork kan
man torka i stort sett hela dygnet, så länge man inte behöver stoppa på grund av spannmåls- eller sortbyte.
Har man möjlighet att lagra otorkad spannmål i luftade fickor, så kan man utöka torkens gångtid.

kW nettoeffekt
900

Ingående
vattenhalt

800

20 %

700
600
18 %
500
400
16 %

300
200
100
0
5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 x 100 ton/år

Bild 17. Samband mellan nettoeffektbehov, torkad kvantitet och ingående vattenhalter vid nedtorkning till
13 procents vattenhalt. Effektbehovet har beräknats för 400 torktimmar per år. Se exemplet nedan som
också visas med en prickad linje i diagrammet.

Diagrammet ger pannans utgående effekt. Pannans märkeffekt ska alltså ha minst detta värde. Om man
har en kulvert från panna till tork, så ska pannans effekt även täcka in kulvertens värmeförluster (se
sida 30, tabell 7).
Med ledning av diagrammet kan man uppskatta en torks effektbehov som i följande exempel, den
prickade linjen i diagrammet.
Exempel torkens effektbehov
Lantbrukare A har en satstork, som brukar gå ungefär 400 timmar varje år. Det är ungefär 20
dygn, där satsbyte och kylning i torkfickan tar ca 4 timmar per dygn. A vill kunna tröska 1500
ton spannmål per år, med 16 procents medelvattenhalt. Han vill dock ha en marginal för blötare år effektbehovet för torkning från 18 procent. Diagrammet ger då en nettoeffekt på 275 kW
- punktlinjen i diagrammet.
A planerar för en flispanna och en kulvert till torken. Han bedömer verkningsgraden till 70
procent. Bruttoeffekten, tillförsel av bränsle, blir då 275/0,70 = 393 kW. Med flis som har ett
värmevärde av 950 kW/m3s kommer han att behöva 393/950 = 0,41 m3s flis per timme.
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Värma bostaden med mjölkvärme?
Mjölkkylning är en tänkbar energikälla, men den kan knappast utnyttjas som en del i en gårdsvärmeanläggning. Det förekommer situationer, där mjölkvärme kan användas separat till någon bostad, förutom den vanligaste användningen till diskvatten och varmvatten. Idag har de flesta mjölkgårdar tillgång till värmeåtervinning, men utnyttjandegraden växlar. En värmeväxlare, inkopplad på kylkretsen,
avger en del av värmen till vatten i en särskild krets.

Bild 18. I värmeväxlaren, här isolerad med svart skumplast, växlas värme över från kylkretsen till vatten.
Även ledningarna ska isoleras.

Mjölken som kommer till tanken innehåller drygt 30 kWh mer värme per ton än den 4-gradiga mjölken i tanken. Värmen, som överförs till vatten i värmeväxlaren, kommer dels från mjölken och dels
från den el som driver kylkompressorn. Temperaturen på vattnet blir i närheten av 40 - 50 OC, beroende på teknik och skötsel.
Energiflödet visas i princip i bild 19.
förluster i motor + kompressor
8

mjölktemperatur
O

34 C

1/3 kyls bort
i kondensorn

Mjölktank

32

Kylkompressor

44

12
energi från
mjölken

20

energi transporterad
efter kompressorn

30
2/3 till värmeåtervinning

tillförd elenergi

Bild 19. Exempel på energiflöde, räknat som kWh per ton mjölk. I detta exempel har mjölken kylts något i
O
ledningen fram till tanken, till 34 C. Kylaggregatet behöver här 20 kWh elenergi per ton mjölk.
I detta fall tas 32 kWh per ton mjölk upp av kylkretsens förångare. Kylkretsen tillförs även ca 12 kWh per ton
mjölk via kompressorn, ca 60 procent av den tillförda elenergin. Efter kompressorn transporteras alltså 32 +
12 = 44 kWh per ton mjölk med köldmediet. Av detta kan 30 kWh/ton utnyttjas till att värma vatten i en
plattvärmeväxlare. Resten kyls bort i kondensorn, ca 1/3 för att kylkretsen ska fungera bra.

Frågan om värmeåtervinningen kan utnyttjas till bostadsvärme måste utredas i varje särskilt fall och
med gårdens förutsättningar såsom mjölkmängd, avstånd och byggnadernas behov.
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Om gården i bild 18 producerar 2 ton mjölk per dag (antas vara ungefär normalt för en mjölkrobot), så
finns alltså en potential i värmeåtervinningen på 2 x 30 = 60 kWh/dag. Denna energi bör först användas till varmvatten och diskvatten och det behovet är ca 30 kWh/dag, varav 20 - 24 kWh kan komma
från värmeåtervinningen. Därefter finns en reserv på 60 - 24 = 36 kWh/dag. Utslaget på dygnets 24
timmar ger det en medeleffekt på 36/24 = 1,5 kW.
Detta är en låg effekt för att vara intressant. En normal villa av hygglig standard har ett medeleffektbehov på ca 3 kW och ett maxbehov på ca 9 kW. Många bostadshus ute på gårdarna, som är större och
äldre, behöver högre medeleffekt än 3 kW. En kulvert från lagården till bostaden blir dyr om den effekt som överförs är låg i förhållande till kulvertens kapacitet. Då bör man välja andra alternativ för
bostaden. Överskottsvärme från värmeåtervinningen bör istället användas till t.ex. personalutrymmen.
Det måste till större besättningar för att värma bostäder. Om gården har ex. två robotar och levererar 4
ton mjölk per dag så kan energireserven efter varmvatten ge en medeleffekt på 3 kW. Det är knappast
tillräckligt med tanke på det större behovet när det är kallt ute.

Man bör också tänka på följande:
•
•

•

•
•

För att värmen ska tas tillvara fordras att man håller värmeväxlare, vattenledningar, förrådstank och varmvattenberedare väl isolerade.
Potentialen i värmeåtervinningen beror till en del på underhåll och ventilation av kondensorn.
Hög temperatur vid kondensorn gör att kylkompressorn använder mer energi och därför levererar mer energi till värmeåtervinningen. Fördel eller nackdel?
Effektförlusten i fabrikstillverkad kulvert är 12 - 16 W/m (se tabell 7, sida 30). Om man får
lägga en kulvert på 50 m till bostaden, så bör man räkna med en effektförlust på 0,015 x 50 =
0,75 kW, alltså en stor del av den effekt som ska överföras.
Värmeåtervinningen ger vatten med temperatur mellan 40 och 55 OC, nivån beror på fabrikat
och inställt tryck. Det temperaturområdet kan passa till ett system med golvvärme.
Bostadshusets maximala effektbehov under vintern är ungefär tre gånger så stort som medeleffekten, d.v.s. från 9 kW och uppåt. I regel behövs därför ytterligare en värmekälla. Den värmekällan eller annat tillskott behövs också för att höja temperaturen på tappvarmvatten över
de 60 OC, som krävs för att förhindra legionella. Kostnaden för dubbla värmekällor bör också
beaktas.

Tekniken med förkylning av mjölken före tanken med hjälp av kallvatten i en särskild förkylare är
värd ett större intresse. Genom förkylningen minskas kylkompressorns energibehov, ges möjlighet att
förvärma kornas dricksvatten och dessutom minskas risken för höga bakterietal i mjölken. Förkylningen minskar givetvis hur mycket värme man kan få ut i värmeåtervinningen. Det måste man också ta
hänsyn till och då räkna på energiflöde och energibehov.
Några slutsatser om möjligheten att använda mjölkvärme till bostaden:
•
•
•
•
•
•

Varje fall måste bedömas utifrån sina förutsättningar. Anlita expertis.
Börja med åtgärder i mjölkkylningen som att ventilera kondensorn och installera förkylning.
Därefter räkna på vad värmeåtervinning kan ge.
I regel bör värmeåtervinningen i första hand användas till varmvatten och eventuell uppvärmning i personalutrymmen.
Det krävs lite större besättningar för att ge en energireserv som räcker till ett bostadshus.
Oftast behövs ytterligare värmekälla i bostaden för spetslasterna.
Ju längre kulvert desto intressantare är det att använda en annan värmekälla i bostaden.
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Värmeöverföring - kulvertsystemet
För värmeöverföring mellan byggnader används en värmekulvert som grävs ned i marken. Man bör
ställa följande krav på kulvertledningen:
•
•
•
•
•

Kulverten ska vara så isolerad att värmeförlusterna hålls på rimlig nivå.
Materialet i ledningsrör och isolering ska tåla systemets temperaturer.
Vatten ska inte kunna tränga in i isoleringen, eftersom det i så fall påtagligt minskar isoleringsförmågan.
Materialet ska vara tätt mot syrediffusion, så att man inte får in syre i ledningen.
Det är önskvärt att kulverten är lätt att lägga, både rakt och i böjar samt med så få skarvar som
möjligt.

Kulverten kan ha lite olika konstruktion och utseende. Huvudkomponenterna är ledningsrör, även
kallat mediarör, och isolering. Fabrikstillverkade kulvertar har ett mantelrör som yttre skydd, men
andra konstruktioner finns. Mantelröret kan vara korrugerat som i bild 20 eller slätt. Det korrugerade
röret är lättare att böja.

Bild 20.
Kulvert, färdig för läggning. Bilden visar en kulvert
med framledning och returledning, dubbelrör.
(Källa: Uponor)

Bild 21.
Kulvert i byggsystem med ledningsrör och
isolerblock (Källa: ElgoCell)

Båda bilderna visar konstruktion för enbart värmeöverföring. En kulvertledning kan ha ytterligare ett
eller två mediarör (ledningsrör) för varmvatten.
Mediaröret kan vara av PEX, stål eller koppar. I gårdsanläggningar används oftast kulvert med PEX,
som är en extra tät typ av polyeten. En fördel med PEX-kulvert är att den kan böjas och man köper
den i färdiga längder på rulle. Då slipper man skarvning. Ett korrugerat mantelrör (bild 20) är flexiblare än ett slätt och därför lättare att lägga.
Med PEX-rör slipper man ta hänsyn till längdutvidgning vid uppvärmning, vilket man måste med stål
och koppar. PEX tål inte lika höga temperaturer som stål och koppar men fullt tillräckligt för en gårdsanläggning. Högsta temperatur i PEX-ledningen är en fråga om teknisk livslängd, som alltså har ett
samband med temperaturen. 70 OC är vad som anges för kontinuerlig drift och då räknar man med en
livslängd upp emot 50 år. 80 OC är inte ovanligt och det bedöms ändå ge fullt acceptabel livslängd i
gårdsanläggningar. 90 - 95 OC anges som maximum under kortare perioder. Därför är det möjligt att
höja temperaturen till spannmålstorken under en torkningssäsong på 4 - 5 veckor. När man torkar fodersäd vill man ofta höja temperaturen i torkluften för att öka kapaciteten och förbättra bränsleefffektiviteten.
Har man kontinuerlig drift med temperaturer över 80 OC bör man välja mediarör av stål eller koppar.
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Rördimensionen kan anges som mediarörets ytterdiameter/innerdiameter. I exempelvis en PEXkulvert 50/40,8 har mediaröret en yttre diameter på 50 mm och en inre på 40,8 mm. Beteckningen
50/4,6 för samma rör betyder att ytterdiametern är 50 mm och godstjockleken 4,6 mm.
Vanliga dimensioner för ytterdiameter i gårdsanläggningar är 25, 32, 40, 50, 63, 75 och 90 mm, men
även större diametrar finns. Tabell 6 på sida 30 visar vilka effekter som kan överföras med olika dimensioner.

Bild 22. Kulvertrör för värme finns som enkelrör och dubbelrör. Det finns också kulvert med fyra mediarör,
där två rör då används för cirkulerande tappvarmvatten.

Värmekulvert finns som enkelrör och dubbelrör. Dubbelrör, med framledning och retur tillsammans,
förekommer upp till 63 mm ytterdiameter. Valet mellan enkelrör och dubbelrör beror bland annat på
hur lätt det är att lägga kulverten och då spelar vikt och bockradie en viss roll. Oftast används dubbelrör upp till 50 mm och från 63 mm lägger man enkelrör.
Tabell 5. Exempel på tillverkares kulvertdimensioner med vikt och bockradie. (Uponor AB)

Det framgår t.ex. av tabellen att om man behöver lägga en kulvert med 63 mm diameter, så går det
lättare att lägga enkelrör i böjar än dubbelrör. Valet av enkelrör eller dubbelrör blir också en fråga om
kostnader och värmeförluster till marken. Ett dubbelrör har mindre förluster än två enkelrör. Se tabell
5 på sida 25 om förluster.
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Bild 23. Läggning av kulverten kan göras på olika sätt, direkt förläggning (till vänster), ”kammetoden” eller en
kombination av båda. Vad man väljer beror markförhållanden, på byggnadernas läge och effektbehov och
den dimension som krävs. En variant är med nedgrävda kopplingsbrunnar, varifrån ledningen grenas ut.
Förgreningen görs ofta inne i byggnaderna, men det tar stor plats, speciellt vid grova dimensioner.

Kulverten ska förläggas i sand på ett djup av minst 0,6 m eller om det är en trafikerad yta 0,8 m. Man
ska undvika att lägga kulvert när det är tjäle eller mycket väta i marken.

Bild 24. Schaktning och fyllning ska följa anvisningar i referensverket Anläggnings-AMA. De båda bilderna
visar även hur rörgravarna dräneras, om det behövs. (Källa: Uponor)

Kulvertens anslutning till byggnader
Kulverten kan anslutas till en byggnad på flera olika sätt och utifrån olika behov. Det enklaste sättet att
ansluta kulverten till en byggnads värmesystem är med en shuntkoppling, så som bild 25 visar. I detta
fall finns bara behov av värme i byggnaden. Om man dessutom har behov av varmvatten, får man ta
till andra lösningar.

panncentral

husets
värmesystem
framledning
shuntventil
retur

Bild 25. Kulverten kan anslutas med en shuntkoppling till husets värmesystem. I detta fall finns inget behov
av tappvarmvatten i huset. Detta är det enklaste sättet, ifall man inte behöver hålla husets värmekrets åtskild från kulvertkretsen. Principbild utan pumpar, ventiler och styrsystem.
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Om man har behov av både värme och varmvatten, får man ta till andra lösningar. Man kan t.ex. använda en kulvert som har ett tredje mediarör för varmvatten. Nackdelen vid långa kulvertar är att man
får vänta på tillräckligt varmt vatten i kranen. Istället kan man välja en kulvert med två rör för värme
och två för cirkulerande varmvatten. Det medför att det alltid är varmt vatten framme vid kranen, men
å andra sidan krävs det ytterligare en cirkulationspump och systemet använder mer energi för driften.
Därför väljer man vanligen en lösning med en 2-rörskulvert och där tappvarmvattnet värms i en separat värmeväxlare som i bild 26. Detta är en vanlig anslutning i städernas fjärrvärmenät.
Värmeväxlingen kan också med fördel ske i en så kallad slavtank. I bild 26 är kulvertkretsen gemensam med husets värmesystem. Kretsarna kan med fördel skiljas åt med en värmeväxlare, ofta en rörspiral, inne i tanken.

tappvarmvatten

husets
värmekrets

slavtank

Bild 26.
Från kulverten värms hus och tappvarmvatten via
plattvärmeväxlare. Dessa kan sitta färdigmonterade i ett skåp med pump och reglering, s.k. undercentral.
Principbilder utan pumpar, ventiler och styrsystem.

Bild 27.
En slavtank kan vara ett alternativ. Med en elpatron
i tanken får man en reserv och ett bekvämt sätt att
få varmvatten sommartid utan att elda.

Det finns flera skäl att hålla värmekretsen i en byggnad separerad från kulvertkretsen. Ett skäl är att
otätheter i husets värmeledningssystem orsakar att syre läcker in i hela kretsen, något man vill undvika. Stora nivå- och tryckskillnader kan vara ett annat skäl.

Dimensionering av kulvertsystem
Kulvertsystem bör alltid till slut dimensioneras av en fackman. Det följande är ett vägledande underlag
för en grovplanering, en förstudie för att titta på möjligheter och begränsningar.
När man dimensionerar ett kulvertsystem följer man denna tågordning:
1. Effektbehov. Bestäm effektbehov i de olika delarna av kulvertsystemet.
2. Temperaturdifferens. Bestäm vilken differens som behövs mellan temperatur i framledning
och retur.
3. Flöde. Beräkna behov av vattenflöde vid maxeffekt och bestämd temperaturdifferens.
4. Rördimension. Bestäm lämplig rördimension med hänsyn till flödeshastighet och rimligt mottryck.
5. Mottryck. Kontrollera mottrycket / tryckfallet vid den valda rördimensionen.
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Med detta som underlag kan man sedan skaffa sig en uppfattning av investeringens storlek. Flera faktorer ska vägas mot varandra. Investeringen har stor betydelse för anläggningens ekonomi. Därför går
man kanske tillbaka och gör någon omdimensionering eller utesluter någon uppvärmning som ingick i
det ursprungliga förslaget.
1. Effektbehov
Effektbehovet i de olika byggnaderna bör man vid det här laget redan ha beräknat. Den maxeffekt som
en viss kulvertsträcka ska klara är summan av maxeffekterna på de ställen som servas av kulvertsträckan. Detta gäller om behoven av maxeffekt sammanfaller i tiden. Kulverten dimensioneras efter
det högsta effektbehov som inträffar samtidigt. Ett typiskt exempel är när en kulvert ska serva både en
varmluftstork och ett bostadshus. Deras största effektbehov inträffar ju inte samtidigt.
2. Temperaturdifferens
Ju större temperaturdifferens man har mellan tillopp och retur, desto mer värme tar man ut från kulverten och desto större är överförd effekt. För överslagsberäkningar kan man välja att sätta temperaturdifferensen, ∆T, till 20 OC. Det betyder till exempel vid en tilloppstemperatur på 80 OC att returtemperaturen är 60 OC.
Den temperaturdifferens man får i praktiken beror på förutsättningarna i den byggnad som ska värmas,
hur värmesystemet är uppbyggt och hur värmen växlas över till byggnaden.
3. Flöde
Den effekt, som en kulvert kan överföra, beror av flöde och temperaturdifferens. Det behövs 1,16 kWh
för att höja temperaturen med 1 grad i 1 m3 vatten. Detta ger ett samband mellan effekt och flöde och
temperaturdifferens:
P (kW) = q (m3/tim) x 1,16 x ΔT (OC)
Branschen använder oftare enheten l/s för flödet och då blir istället sambandet så här:
P (kW) = q (l/s) x 4,18 x ΔT (OC)
Om t.ex. skillnaden i temperatur är 16 grader mellan framledning till en byggnad och returen därifrån
och flödet är 0,3 l/s så är överförd värmeeffekt till byggnaden 0,3 x 4,18 x 16 = 20 kW.
4. Rördimension
Ju större tvärsnittsyta röret har, desto lägre blir hastigheten i röret vid önskat flöde. Man vill hålla hastigheten inom rimliga gränser, riktvärde 0,5 - 1,5 m/s. En grövre rördimension kostar mer att anlägga
och en klenare dimension ökar hastigheten och därmed motståndet i ledningen, mottrycket.
5. Mottryck, tryckfall
Motståndet eller mottrycket per meter av en ledning beror av flödeshastigheten och rördimensionen.
Diagrammet i bild 23 visar att motståndet ökar snabbare än hastigheten ökar. Särskilt i långa ledningar
kan det bli höga mottryck totalt i ledningen, som då ska övervinnas av cirkulationspumpen. Högre
mottryck betyder att pumpen använder mer energi för att överföra den dimensionerande effekten. Mottrycket blir ofta det som sätter gräns för överförd effekt. Riktvärde är 0,1 kPa/m (100 Pa/m), men för
kortare sträckor eller korta användningstider kan man acceptera högre.
Diagram för dimensionering
Vi har alltså flera parametrar att ta hänsyn till. Den effekt som ska överföras är en funktion av flöde
och temperaturdifferens. Flödeshastigheten och därmed också mottrycket är beroende av rördimensionen. För att man ska slippa göra ett antal beräkningar använder sig tillverkarna av diagram, som
visar sambanden och som ger hjälp vid dimensionering (bild 28).
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Bild 28. Diagrammet ersätter beräkningar när man söker lämpliga rördimensioner. Det visar samband mellan
effekt, temperaturdifferens, flöde, mottryck och rördimension. Användningen
visas av exemplen nedan. (Uponor AB.)

Exempel på användning av diagrammet i bild 28.
Exempel 1, dimensionering. Markeras med grön linje.
Effekten 9 kW ska överföras vid ∆T = 20OC. På skalan för ∆T = 20OC letar man upp 9 kW och
drar därifrån en lodrät linje. Där denna skär linjen för kulvertdimensionen 25/20,4 läser man
av ett tryckfall på ca 0,09 kPa/m. Hastigheten blir då ca 0,35 m/s. Valet faller på 25/20,4 eftersom tryckfallet inte överstiger 0,1 kPa/m.
Exempel 2, dimensionering. Markeras med röd linje.
Man ska välja dimension på en 60 m lång kulvert som ska föra över 300 kW till en spannmålstork. Temperaturdifferensen bedöms bli 20OC mellan tillopps- och returledning. Från 300 kW
på skalan för ∆T = 20OC dras en lodrät linje. Flödet som behövs är 3,4 l/s. Vid skärningarna
med tre linjer för rördimensioner läses mottrycket per meter av. När det multipliceras med 120
(hela rörlängden är 60 + 60), får vi det totala tryckfallet i ledningen.
Dim
Tryckfall
Tryckfall totalt
Hastighet
110 mm 0,035 kPa/m
0,035 x 60 = 4,2 kPa
ca 0,6 m/s
90 mm 0,095 kPa/m
0,095 x 60 = 11,4kPa
ca 0,9 m/s
75 mm 0,23 kPa/m
0,23 x 60 = 28 kPa
ca 1,3 m/s
Det tillkommer mottryck som uppstår i kopplingar, ventiler, böjar, värmeväxlare o.s.v.
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Exempel 2 visar att tryckfallet ökar fortare än flödeshastigheten. Ett riktvärde vid förplanering är ett
tryckfall på 0,1 kPa/m vid kontinuerlig drift. I detta fall med en spannmålstork kan man dock välja en
dimension som ger ett större tryckfall, eftersom denna ledning ska användas under begränsad tid. Valet av ledningsdimension blir i många fall en avvägning mellan å ena sidan kostnader för pump och
pumpning och å andra sidan kostnaden för kulverten. Därför är det inte orimligt att man väljer en kulvertdimension som ger tryckfall på 0,3 - 0,4 kPa/m i denna del av systemet istället för normala 0,1 0,15 kPa/m. Konsekvensen blir att cirkulationspumpen drar mer energi, men under en kort tid.
I en förplanering kan det vara enklare att använda tabell 6 istället för diagrammet i bild 28. Vilken
temperaturdifferens som man ska räkna med beror på det mottagande värmesystemet i byggnaden och
hur mycket värme detta kan ta ut. Normalt är att man i förplanering av ett kulvertsystem räknar med
∆T på 20 OC.
Tabell 6. Riktvärden för möjlig effektöverföring (kW) i olika rördimensioner vid temperaturdifferenserna 20
O
resp. 30 C, när mottrycket begränsas till 0,10 respektive 0,15 kPa/m.
∆T = 20OC

Temperaturdifferens

∆T = 30OC
O

Dimension, mm
ytterdiameter/
innerdiameter

ytterdiameter/
godstjocklek

25/20,4
32/26,0

O

ex. framledningstemp. 80 C
O
och returtemp. 60 C

ex. framledningstemp. 80 C
O
och returtemp. 50 C

Mottryck

Mottryck

0,10 kPa/m

0,15 kPa/m

0,10 kPa/m

0,15 kPa/m

25 x 2,3

10 kW

13 kW

15 kW

20 kW

32 x 3,0

20 kW

25 kW

30 kW

37 kW

40/32,6

40 x 3,7

38 kW

46 kW

57 kW

70 kW

50/40,8

50 x 4,6

66 kW

80 kW

100 kW

120 kW

63/51,6

63 x 5,8

120 kW

150 kW

180 kW

225 kW

75/61,4

75 x 6,9

200 kW

250 kW

300 kW

375 kW

90/73,6

90 x 8,2

310 kW

400 kW

465 kW

600 kW

110/90

110 x 10,0

520 kW

670 kW

780 kW

1 000 kW

Värmeförluster, effektförluster
Det avgår alltid värme från mediarören genom isoleringen och till omgivande mark. Det innebär alltså
en förlust av överförd effekt och att det förloras energi på vägen från panncentralen. Isolering och
temperaturskillnad mot omgivningen bestämmer hur mycket som går bort. I tillverkarnas produktblad
redovisas effektförlusten i W/m och sambandet med temperaturen. För ett överslag på fabrikstillverkade kulvertar (som i bild 20) kan man räkna med riktvärden i tabell 5. Kulvert i byggsystem (bild 21)
har mer isolering och lägre förluster.
Tabell 7. Riktvärden för effektförluster för några dimensioner av fabrikstillverkad kulvert samt beräknade
energiförluster per år. Tabellen baseras på tillverkares mätningar.
Dimension

dubbelrör 2 x 25/20,4
dubbelrör 2 x 32/26,0
dubbelrör 2 x 40/32,6
dubbelrör 2 x 50/40,8
dubbelrör 2 x 63/51,6
2 enkelrör 50/40,8
2 enkelrör 63/51,6
2 enkelrör 75/61,4
2 enkelrör 90/73,6
2 enkelrör 110/90

Effektförlust
W per m kulvert

Effektförlust
% per 100 m kulvert, ca

Energiförlust
kWh/m,år

12 - 14
12 - 16
14 - 20
13 - 20
15 - 22
20 - 29
23 - 34
25 - 35
27 - 40
38 - 52

12
7
4,5
2,5
1,5
3,5
2,5
1,5
1,0
<1

( 9 mån.)
80 - 95
80 - 105
95 - 135
95 - 135
100 - 145
130 - 200
150 - 225
165 - 230
180 - 260
250 - 340
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Två enkelrör ger lite större förluster än dubbelrör av samma dimension - jämför dimensionerna 50 och
63 mm. I praktiken väljer man sällan större dimension för dubbelrör än 50 mm, eftersom de blir svårare att lägga.
Värmeförlusterna kan minskas genom att man förlägger kulverten i en rörgrav som delvis fylls med
lättklinkerkulor (leca-kulor). Först lägger man då en markväv, som hindrar att lättklinkerkulor och
markmaterial blandas.
Exempel 1, förluster
En spannmålstork har effektbehovet 400 kW och till det behövs en kulvertledning med dimensionen 90/73,6. Ledningens längd är 40 m. Enligt tabell 7 är effektförlusten ca 40 W/m och totalt
i ledningen blir det då 0,040 x 40 = 1,6 kW. Under en torkningssäsong på 400 timmar blir
energiförlusten 1,6 x 400 = 640 kWh.

Exempel 2, förluster
En bostad är ansluten till värmecentralen med 70 m kulvert i dimensionen 32/26,0. Enligt tabell
7 kan man räkna med en förlust av 80 - 105 kWh/m under 9 månaders uppvärmning. Som riktvärde används 100 kW/m och då blir kulvertdelens energiförlust 70 x 100 = 7000 kWh/år.
När man ska avgöra vilka byggnader som ska anslutas till gårdens värmecentral, kan förlusterna vara
en viktig faktor tillsammans med kostnaderna för själva kulverten och grävningen.
Förlusternas värde beror på bränsle och vilka bränslekostnader man har. Vid eldning med flis kan man
därför tåla lite högre förluster än vid eldning med pellets.

Panncentralens placering
När man bestämmer panncentralens placering är det flera faktorer att tänka på:
•
•
•
•
•
•

Kulvertdimensioner och investeringen i kulvert med olika dragningar
Hinder för grävning och förläggning
Tillgänglighet med bränsletillförsel, bränsletransporter
Gårdsbildens utseende
Vindriktning, rök
Störande transporter, transportvägar

I samband med detta ska man ta ställning till vilka byggnader som ska anslutas och kostnader för olika
lösningar. Faktorer att ta hänsyn till:
•
•
•
•
•

Kulvertsträckans längd
Kulvertförluster
Byggnadens energibehov
Behov av varmvatten förutom värme
Sättet att ansluta

Gör en skiss över gården, på de byggnader som ska värmas och testa tänkbara placeringar av panncentralen. Sätt ut effektbehov i byggnaderna och effekter som ska fram i ledningen. I bilaga 3 finns ett
exempel på förplanering av kulverten med en kartskiss. Faktorerna ovan har beaktats i exemplet.
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Översikt förnybara bränslen, biobränslen
Viktiga egenskaper hos bränslet är värmevärde, energipris och lagringsvolymer.
•
•
•
•
•
•
•

Fukthalt. Påverkar energiinnehåll, lagringssäkerhet bl.a.
Hanterbarhet.
Hållbarhet. Är bränslet stabilt eller bryts det ner biologiskt? Hur ska det lagras?
Lagring och brandsäkerhet.
Arbetsmiljörisker, t.ex. med mögel och med dammexplosioner.
Askhantering. Volymer, smälttemperatur.
Klimatpåverkan. Biobränslen i sig ingår i biologiska kretsloppet, men produktionen av dem
kan medföra påverkan, då oftast räknad som koldioxidekvivalenter.
• Utsläpp som påverkar miljön: stoft, oförbrända kolväten m.m.
• Tillgång och leveranssäkerhet. Egenproducerat eller inköpt.
Aktuella biobränslen vid en omställning kan vara fastbränsle som ved, flis, halm, spannmål, pellets. I
vissa situationer, t.ex. om man ska använda en befintlig oljepanna, kan det vara aktuellt med flytande
bränslen som RME, rapsolja och bioolja. Om biogas produceras på gården, kan den utnyttjas. I det
följande behandlas fasta bränslen översiktligt. Mer information om bränslen kan bland annat sökas på
www.bioenergiportalen.se och www.novator.se/bioenergy/wood/A4.pdf .

Ved
Eldning med helved och kluven ved är inte något som man bygger mer omfattande uppvärmning på.
Det beror på att man är hänvisad till satsvis eldning. Kontinuerlig och automatisk eldning är svårare.
Vedeldning i lite större skala förekommer i pannor för storbalar. Många lantbrukare med sådana pannor för spannmålatorkning väljer ved framför halmbalar under torkningssäsongen för att spara tid.
Man laddar då pannan med mer energi varje gång och det går att rationalisera genom att lägga veden
på en speciell vagn, som skjuts in i pannan.
Energiinnehåll, värmevärde. Torrsubstansen i trä, d.v.s. trä med 0 procents fukthalt, har ett värmevärde
på ca 5,3 MWh/ton. Med ökande fukthalt minskar det värmevärde som kan utnyttjas, eftersom mer
och mer vatten ska torkas bort. Ett kg ”normaltorr” ved håller 4,2 kWh brutto. Skillnader i värmevärde
per kubikmeter ved beror främst på skillnader i vedens densitet och i viss mån på innehåll av lignin
och andra kolväteföreningar. Tabell 8 ger några riktvärden.
Tabell 8. Värmevärde i ved från några trädslag, riktvärden (Liss, 2005)
3

3

3

kWh/m f
15 - 20 % fukt

kWh/m t
fastvolym 65 %

kWh/m t
fastvolym 50 %

Gran

2100 - 2400

1370 - 1560

1050 - 1200

Tall

2000 - 2450

1300 - 1590

1000 - 1230

Björk

2800 - 2900

1820 - 1890

1400 - 1450

Ek

3600 - 3700

2340 - 2410

1800 - 1850

Asp

2100 - 2200

1370 - 1430

1050 - 1100

Sälg

2500 - 2600

1630 - 1690

1250 - 1300

Trädslag

m3f är kubikmeter fastmått
m3t är kubikmeter travat mått. 65 % fastvolym är normalt i travad ved med 60 cm längder och
50 % fastvolym kan vara riktvärde för stjälpt mått eller travar med krokiga stammar och grenar.

32

För att ersätta 1 m3 eldningsolja med lufttorkad granved går det åt ca 9 m3t, travad ved, när man räknar
med skillnader i verkningsgrad. Motsvarande fastmått är ca 6 m3f. Se även tabell 9.
Volym. Utifrån tabellen ovan kan man beräkna att energin i 1 m3 fossil olja motsvaras av ca 7 m3 travad granved vid 65 procent fastvolym. Med hänsyn till den lägre verkningsgraden vid vedeldning
kommer det att behövas minst 8 m3t för att ersätta 1 m3 fossil olja.
För omräkning mellan de olika volymmåtten är det bra att känna till att:
3

1 m fpb (fastkubikmeter på bark) motsvarar

3

ca 1,54 m tpb (travad ved på bark)
3
ca 2,0 m s (ved i stjälpt mått)
3
ca 2,5 m s flis (flis i stjälpt mått)

Prisläge. Priset eller kostnaden för veden varierar. Ved från egna röjningar kan åsättas ett lågt pris.
Övrigt. Av olika skäl är det viktigt att elda med torr ved. Askhalten är ungefär 1viktsprocent, ibland
mer.

Flis
Flis är ett väl beprövat bränsle för uppvärmning, men flis är inte ett enhetligt material. Flisens kvalitet
beror mycket på ursprungsmaterialet och hur den har flisats och lagrats. I kvaliteten räknar vi då in
värmevärde, fukthalt, flisstorlek, hur homogen flisen är och att den inte innehåller mögel. Baseras
uppvärmningen på inköpt flis är det viktigt att ställa rätt kvalitetskrav. Flisens egenskaper har betydelse för val av utrustning, men skillnader i teknik tas inte upp i denna studie.
För gårdsanläggningar bör man satsa på torr flis. Ett skäl är att risken för mögel minskas. Ett annat
skäl är att torr flis har ett bättre värmevärde. Då går det åt mindre energi för att torka flisen i pannan.
Skruvar, omrörare, slussmatare och pannor fungerar bäst om flisen har ganska enhetlig storlek och inte
innehåller längre stickor och pinnar. Driftssäkerheten kan vara särskilt viktig under spannmålstorkning
och kanske allra mest i de varmluftspannor som är fliseldade. Att lägga upp stamved till torkning och
sedan använda flishugg med såll är ett gott tips från många lantbrukare med fliseldning.
Flis är ett ganska billigt bränsle, men hantering av flisen kräver mer av utrustningen, eftersom flisen
inte ”rinner” och den rasar inte av sig själv. Dessutom krävs stora lagervolymer. I jämförelse med ett
förädlat trädbränsle som bränslepellets, med helt andra egenskaper fast dyrare, blir fliseldning intressantare vid större volymer.
Flis från salix liknar skogsflis med avseende på värmevärde, volymvikt, rasvinklar och andra egenskaper. Askhalten är dock något högre.

Bild 29. Torr flis av bra kvalitet

Bild 30. Torkning av stamved för flisning

Energiinnehåll, värmevärde. Värmevärdet beror på fukthalt och vilket trädslag som flisats, se tabell 5.
Överslagsmässigt räknar man med att flis av 30 procent fukthalt innehåller ca 950 kWh per m3s
(stjälpt mått) och att träflis med 50 procent fukthalt innehåller ca 850 kWh per m3s brutto.
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För att ersätta 1 m3 eldningsolja går det åt ca 13 m3s flis av 30 procents fukthalt, när man räknar med
skillnader i verkningsgrad. För att ersätta 1 m3 eldningsolja går det åt ca 14,5 m3s flis av 50 procents
fukthalt, när man räknar med skillnader i verkningsgrad Se även tabell 9.
Volymer. Volymvikten kan variera mellan 240 och 350 kg/m3. Flisning av 1 m3fpb ved (kubikmeter
fastmått på bark) ger ungefär 2,5 m3s flis (kubikmeter stjälpt mått). Man brukar räkna med att travad
ved innehåller ungefär 65 procent fastved. Då kan man räkna fram att flisning av 1m3 av en vedtrave
ger ca 1,6 m3s flis.
Volym. 1 m3fpb (fastkubikmeter på bark) motsvarar ca 2,5 m3s flis (flis i stjälpt mått). 1m3s torrflis
väger ungefär 200 kg.
Prisläge. I prisjämförelser är det mest relevant att ange pris per kWh, inte pris per m3s. Vid inköp är
priset kring 22- 25 öre/kWh (eller omkring 180 - 210 kr/m3s). Exempel från en gård som framställt flis
av egen, förtorkad, stamved: 18 - 20 öre/kWh eller 150 - 170 kr/m3s.
Vid flisning av egen ved från gallringar och röjningar värderar inte alla lantbrukare sin egen arbetstid
eller låter kostnaderna belasta bränslet. Det leder då till att man räknar med lägre kostnader för flisen.
Övrigt. Askhalten kan vara mindre än 1 viktsprocent för skogsflis utan föroreningar. Salixflis ger något mer aska.

Pellets
Bränslepellets är ett s.k. förädlat trädbränsle. Stegen i förädlingen är malning - torkning - pressning.
Malningen kan föregås av förtorkning och flisning, om råvaran är energived och liknande. I begynnelsen användes uteslutande sågspån, som då var en billig restprodukt från sågverken. Med ökande produktion har mer och mer av råvaran kommit från skogen. Det tillverkas även pellets från halm och från
rörflen, men i mindre omfattning. Halmpellets har fått ett annat användningsområde också, som strö i
hästboxar. En vanlig diameter på bränslepellets är idag 8 mm, men både 10 och 6 mm förekommer.
Pelletsen har fördelen att den är torr (ofta 8 - 10 procents vattenhalt), den är homogen, den rinner och
transporteras lätt med skruvar och andra transportörer. Det ställer då lägre krav på utrustning för lagring, hantering och eldning än vad flisen gör. Pelletsen blir därför ett bra och lättskött alternativ i
mindre värmeanläggningar, där investeringen för fliseldning blir för dyr.

Bild 31.
Pellets tillverkad av träråvara.

Energiinnehåll, värmevärde. Energiinnehållet är oftast 4,7 - 4,9 kWh/kg, 4,7 - 4,9 MWh/ton. Innehållsdeklarationen skiljer sig något mellan tillverkarna, men bara marginellt.
För att ersätta 1 m3 eldningsolja går det åt ca 2,2 ton eller 3,1 m3 bränslepellets, när man räknar med
skillnader i verkningsgrad. Se även tabell 9.
Volymer. Pellets har en volymvikt på ca 650 - 680 kg/m3. Då lagrar man ca 3200 kWh per kubikmeter.
För att lagra pellets motsvarande 1 m3 eldningsolja krävs drygt 3 m3.
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Prisläge. Priset för pellets i lösvara (bulk) är i området 1900 - 2 100 kr/ton eller 40 - 43 öre/kWh,
fraktfritt. Det är alltså ungefär dubbelt mot flisens energipris. Under de senaste tre åren har pelletspriserna legat ganska stabilt.
Övrigt. Askhalten är oftast mindre än 0,5 procent av vikten om pelletsen är av bra kvalitet. Man bör
använda pellets med bra kvalitet, svensk standardkvalitet. Pellets av sämre kvalitet kan ge mer aska.
Med bra pelletskvalitet riskerar man inte att pelletsen faller sönder och försämrar förbränningen. Pelletsen får inte utsättas för fukt, eftersom den då lätt faller sönder.

Halm
Halmen har ofta setts som en restprodukt och kostnaderna för halmen har då egentligen bara varit
bärgnings- och lagringskostnader. När halmeldningen introducerades på 1980-talet började man också
diskutera halmens betydelse för mullhalten. Idag ges rådet att om mullhalten är under 3,4 procent så
ska halmen helst brukas ner. Förbättrade halmhackar och -spridare har bidragit till att man hellre brukar ner halmen. Vädret kan också medföra svårigheter att bärga tillräckligt torr halm. Därför kan det
vara osäkert att bygga gårdens värmeförsörjning på halm.
Halm eldas satsvis i storbalspannor eller kontinuerligt, där balar sönderdelas i en rivare. Den satsvisa
eldningen i en storbalspanna är en mycket enkel teknik, men den kräver en komplettering med en stor
ackumulatortank. Den satsvisa eldningen mot en tank medger att pannan kan gå högt belastad, vilket i
sig minskar utsläppen, men antändning och uppeldning medför större utsläpp.
Energiinnehåll, värmevärde för torr halm är ungefär 4 MWh/ton brutto. Vid en densitet av 150 kg/m3 i
en fyrkantsbal lagrar man 600 kWh per m3 bal.
För att ersätta 1 m3 eldningsolja går det åt ca 3,3 ton halm, när man räknar med skillnader i verkningsgrad. Se även tabell 9.

Bild 32. Halmpanna för stora balar.

Bild 33. Halmlager. Halm är ett skrymmande bränsle.
Rundbalar utnyttjar utrymmet sämre än fyrkantsbalar.

Volym. Halm lagras mest i stora balar - rundbalar eller fyrkantsbalar. Den rundbalspressade halmen
kan ha en volymvikt i balen som varierar mellan 100 och 140 kg/m3. Variationen beror på pressteknik
och körteknik. Fyrkantspressarna pressar hårdare och man når vanligen volymvikter på 130 - 160
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kg/m3. Upp till 200 kg/m3 kan vara möjligt att nå med vissa pressmodeller. Fyrkantsbalarna kräver
betydligt mindre lagringsvolym än rundbalarna tack vare sin form och högre densitet.
Prisläge. Pris bestäms av tillgång och efterfrågan och varierar med bärgningsvädret från år till år.
Marknaden för halm utgörs främst av djurgårdar utan egen spannmålsodling och i viss mån de värmeverk som eldar med halm. För den egna gården kan priset bestämmas av kostnader för bärgning och
lagring eller alternativvärdet vid försäljning.
Övrigt. En nackdel med halmeldning är stor volym av aska. Vissa år kan det vara svårt att bärga tillräckligt med halm av bra kvalitet. Halm har en hög askhalt, ca 6 - 7 viktsprocent. Askan efter halm ger
en stor volym. Den har en låg smälttemperatur, vilket kan ge problem med sintring. Sådana problem är
mindre med halm som fått ligga ute en tid. ”Grå halm är bättre att elda med än gul halm.”
Halmeldning ger rökgaser med ämnen som är korrosiva om de tillåts kondensera i panna och skorsten.
Det är viktigt att temperaturen i pannan och i rökgasen är tillräckligt hög.
Rörflen kan vara ett alternativ till halm. Den har ungefär samma egenskaper vid hantering och eldning.

Spannmål
Att elda spannmål är nästan lika bekvämt som att elda pellets - om man bortser från en större askvolym. Bränslet är så att säga färdigpelletterat och det kan hanteras med skruvar m.m., som redan finns
på gården.
Eldning kan ske i speciellt anpassade spannmålspannor. Med fördel väljer man en eldningsutrustning
som kan hantera flera bränslen som flis, spannmål och pellets. En s.k. multistoker är då en av lösningarna.
Energiinnehåll, värmevärde. Värmevärdet hos torkad spannmål är ca 4,2 kWh/kg, 4,2 MWh/ton
brutto. För att ersätta 1 m3 eldningsolja går det åt ca 2,7 ton spannmålskärna, när man räknar med
skillnader i verkningsgrad. Se även tabell 9.

Bild 34.
Eldning med havre ger stor volym aska
som ska tas om hand.

Volym. Havre, som är vanligast som energispannmål, har en volymvikt som varierar mellan 400 och
600 kg/m3. Man kan räkna med ett snitt på 500 kg/m3 för bränslehavre.
Prisläge. Havre är det spannmålsslag som vanligen har det lägsta marknadspriset. Priset och andra
egenskaper gör att havre är intressantast som bränsle. Priset kan dock variera mycket. Gårdens egna
skörde- eller lagringsskadade spannmål har förmodligen inget alternativpris alls. För övrigt sätter
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marknaden priset. Om man som exempel ger energispannmålen ett pris på 1,00 kr/kg så blir energipriset 24 öre/kWh.
Övrigt. Lätt att hantera med standardutrustning på gården. Eldning är ett bra alternativ för skadad
spannmål, som av någon anledning inte kan säljas. Spannmålseldning ger sura förbränningsprodukter,
risk för korrosionsskador, vilket man måste ta hänsyn till.
Askhalt över 2 viktsprocent - 1 ton spannmål ger mer än 20 kg aska. Askan efter spannmål ger en stor
volym, den tar 6 - 10 gånger så stor plats som askan efter samma kvantitet träpellets. Askan har låg
smälttemperatur, vilket medför risk för sintring. Sådana problem minskar med rörligt roster eller roterande anordning i bädden. Automatisk askutmatning är nödvändig.
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Hur mycket bränsle går det åt för att ersätta eldningsolja?
I tabell 9 nedan ges exempel på beräkning av bränslevolymer. Tabellen tar hänsyn till bränslens värmevärde och riktvärde för verkningsgrad vid eldning med respektive bränsle.
I en panna uppstår alltid förluster. Den energi som finns i bränslet kan inte utnyttjas till 100 procent
för uppvärmning utan det uppstår alltid förluster. En del värme följer med rökgaserna ut och en del
värme försvinner som strålningsvärme. Det uppstår också förluster genom ofullständig förbränning.
Förlusternas storlek beror på många faktorer. Vi talar om en verkningsgrad och den definieras generellt som den andel av tillförd energi som blir nyttig energi:
Nyttig energi (kWh)

Tillförd energi i bränsle - Förluster

Verkningsgrad (%) =

=
Tillförd energi i bränsle (kWh)

Tillförd energi i bränsle

Förlusterna här ovan kan mätas upp och vid en provning och proveldning fastställs en pannverkningsgrad. När tillverkarna lämnar uppgifter om verkningsgrad så anger man oftast pannverkningsgraden
vid ett provningstillfälle och kanske under optimala förhållanden. Den uppgiften kan vi använda för att
jämföra olika pannor. Men den är otillräcklig för beräkning av effekter och energibehov på gården.
Där har vi mer nytta av uppgift om årsmedelverkningsgrad, som alltid är lägre. Under året går pannan
olika belastad och därför varierar verkningsgraden. En lågt belastad panna har sämre verkningsgrad.
Vidare så utnyttjar man inte all energi i bränslet vid uppeldning och nedeldning. En svalnande panna
ger ifrån sig värme som utnyttjas dåligt. Pannor för biobränsle får vanligen sämre årsmedelverkningsgrad än oljepannor.
Beräkning av bränslebehov ska alltså ta hänsyn till en antagen årsmedelverkningsgrad.
3

Tabell 9. Vanligaste fastbränslen och beräkning av den bränslemängd som behövs för att ersätta 1 m eldningsolja med hänsyn till verkningsgrad. För enkelhets skull har oljans värmevärde avrundats till 10 000
2
kWh/m .
Bränsle

Enhet

Värmevärde
brutto

Verkningsgrad,
årsmedel-

Värmevärde Mängd som ersätter 1 m3 olja
justerat för
verkningsgrad
- - - (med hänsyn till verkningsgrad) - - -

kWh/enhet

procent kWh/enhet

antal enheter

3

volym

kg/m

3

10 000

85

8 500

3

2 200

65

1 430

5,9 m3f

480

5,9 m3f

3

1 450

65

943

9 m3t

315

9 m3t

3

Fossil olja EO1

m

Granved 15 - 20 % fukt

mf

Granved 15 - 20 % fukt, 65 % fastvolym

mt

Flis ca 50 % fukt

ms

850

70

595

14,3 m3s

350

14,3 m3s

Flis ca 30 % fukt

ms

3

950

70

665

12,8 m3s

250

12,8 m3s

Träpellets

ton

4 800

80

3 840

2,2 ton

700

3,1 m3

3

ton

4 000

65

2 600

3,3 ton

100

33 m3

3

ton

4 000

65

2 600

3,3 ton

150

22 m3

3

ton

4 200

75

3 150

2,7 ton

500

5,4 m3

3

ton

4 200

75

3 150

2,7 ton

700

3,9 m3

Halm volymvikt 100 kg/m
Halm volymvikt 150 kg/m

Spannmål volymvikt 500 kg/m
Spannmål volymvikt 700 kg/m
3

m s är kubikmeter stjälpt mått (flis)
3
m f är kubikmeter fastmått
3
m t är kubikmeter travat mått. 65 % fastvolym är normalt i travad ved med 60 cm längder och 50 %
fastvolym kan vara riktvärde för stjälpt mått eller travar med krokiga stammar och grenar.
Räkna med att björkved kan ha 20 - 30 procent högre värmevärde än granved, se vidare tabell 6.
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Riktvärden för bränslevolymer för att ersätta 1 m3 eldningsolja,
beräknade med hänsyn till verkningsgrader ur tabell 9.
m3

35

33 m3

30

25
22 m3

20
14,3 m3s

15

12,8 m3s
9 m3t

10
5,9 m3f

5,4 m3

5

3,9 m3

3,1 m3

0
Granved 15 - Granved 15 20 % fukt
20 % fukt, 65
% fastvolym

Flis ca 50 %
fukt

Flis ca 30 %
fukt

Träpellets

Halm volymvikt Halm volymvikt
100 kg/m3
150 kg/m3

Spannmål
volymvikt
500 kg/m3

Spannmål
volymvikt
700 kg/m3

3

Bild 35. Bränslevolymer som motsvarar 1 m eldningsolja, beräknade med hänsyn till verkningsgrader som i
tabell 9.

Exempel 1. Bränsleberäkning då olja ersätts med flis.
En oljepanna ska ersättas med en flispanna. Om förbrukningen tidigare varit 3,5 m3 olja per år,
så blir behovet av flis med 30 procent fukthalt 3,5 x 12,8 = 44,8 m3s flis per år.
Exempel 2. Bränsleberäkning då flis ersätts med pellets.
Man kan också jämföra volymer biobränslen. En flispanna ska ersättas med en pelletspanna.
Om förbrukningen tidigare varit 50 m3s flis per år, så blir behovet av pellets 50 / 12,8 x 2,2 =
8,6 ton träpellets per år. Volymen pellets blir 8,6 / 0,700 = 12,3 m3.
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BILAGA 1

Ordlista - begrepp, förklaringar
Effekt. Energi per tidsenhet. Mäts oftast i kW.
Effektivt värmevärde. Den energi som utvecklas vid förbränning av en viss mängd av ett bränsle
minskat med den energi som åtgår för att förånga vattnet i bränslet. Det är därför det värmevärdemått
som används i praktiskt bruk.
Energi. Mäts oftast i kWh i samband med uppvärmning.
Energiinnehåll. Se värmevärde och effektivt värmevärde.
Fukthalt. Detsamma som vattenhalt. Andel vatten i procent av (det fuktiga) materialets vikt.
Graddagar. Ett mått på hur lång tid och hur mycket utetemperaturen avviker från en given referenstemperatur. Begreppet förklaras mer ingående på sida 13. Antalet graddagar för en ort är direkt proportionellt mot energibehovet för uppvärmning.
Gradtimmar. Graddagar x 24. Måttet graddagar fyller liknande funktion som graddagar.
Nominell effekt. Den effekt som tillverkaren uppger att pannan kan avge, detsamma som märkeffekt.
Verkningsgrad. Den andel av den tillförda energin som kan utnyttjas för ändamålet.
Verkningsgrad = nyttig energi / tillförd energi = nyttig effekt / tillförd effekt
Man behöver hålla isär olika verkningsgradsbegrepp:
Förbränningsverkningsgrad. Ett mått på hur fullständigt förbränningen av bränslet sker. Den säger
inget om hur mycket värme man kan ta ut från pannan och därför har man mindre användning för
förbränningsverkningsgrad än för pannverkningsgrad.
Pannverkningsgrad. Uppmätt verkningsgrad för pannan vid full nominell effekt och oftast under
optimala förhållanden. Denna uppgift, som kanske återfinns i en produktbroschyr, är bättre än den
som fås i praktiken och under en säsong.
Systemverkningsgrad. Verkningsgrad för ett system som förutom panna kan inkludera ackumulatortank, ledningar, radiatorer o.s.v.
Årsmedelverkningsgrad. Medeltal över året för ett system en eller panna. Årsmedelverkningsgraden för en panna blir av olika skäl sämre än uppgiven pannverkningsgrad.
Referenstemperatur eller balanstemperatur. Kan avse den temperatur i en byggnad som värmeanläggningen ska svara för, oftast 17 OC. Sedan svarar solinstrålning och internvärme (från människor, apparater etc.) för höjning till önskad temperatur, oftast 20 OC.
Specifik energianvändning. Exempelvis kWh per m2 och år, som skrivs: kWh/m2,år

.

Tryckfall, mottryck i en ledning. Mäts oftast i Pa per m ledning. Pa är en förkortning av tryckenheten
Pascal. Pa är en liten enhet och därför används oftast kiloPascal, kPa. 100 kPa är ungefär lika med 1
atmosfärs tryck eller ungefär 1 bar.
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U-värde. U-värde är ett mått på en byggnadsdels förmåga att leda värme, ett mått på värmekonduktivitet. U-värde mäts i W/m2, grad, det vill säga Watt per kvadratmeter och grad temperaturskillnad mellan ute och inne. Ett lågt värde betyder alltså lägre förluster.
Värmebehov. Avser den mängd energi som ett bostadshus eller annan byggnad behöver för värme och
oftast även varmvatten. Ska inte förväxlas med Energianvändning, som brukar avse tillförd energi,
före förluster. Det blir tydligare om man skriver nettovärmebehov.
Värmevärde. Den energi som utvecklas vid förbränning av en viss mängd av ett bränsle. Oftast avses
det effektiva värmevärdet. Se effektivt värmevärde ovan.
Värmeväxlare. En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat
utan att de blandas, t.ex. plattvärmeväxlare
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BILAGA 2

Gradtimmar för 39 orter från norr till söder
Oftast användes 17 OC som referenstemperatur eller balanstemperatur, den temperatur som man behöver värma till för att få 20OC innetemperatur. Se sida 13.
Klimatdata för 39 orter (Frico AB,Teknisk handbok).
Ort

Dimensioner.

Årsmedel- Antal gradtimmar Antal gradtimmar

utetemperatur temperatur för uppvärmning för uppvärmning
O

O

C

till 17 C

till 20 C

Malmberget

-28

0,2

160 000

175 000

Kiruna

-28

-1,2

165 000

190 000

Luleå

-28

2,0

140 000

159 000

Umeå

-22

3,4

123 000

148 000

Härnösand

-22

4,4

112 000

137 000

Sundsvall

-20

3,9

118 000

142 000

Söderhamn

-18

4,7

109 000

134 000

Östersund

-24

2,7

132 000

156 000

Sveg

-26

2,1

139 000

163 000

Gävle

-18

5,0

106 000

131 000

Edsbyn

-22

3,9

118 000

142 000

Borlänge

-24

4,6

110 000

135 000

Falun

-24

4,6

110 000

135 000

Västerås

-18

5,9

98 000

123 000

Uppsala

-18

5,7

100 000

124 000

Norrtälje

-16

5,9

98 000

123 000

Stockholm

-16

6,5

92 000

117 000

Örebro

-18

5,9

98 000

122 000

Nyköping

-16

6,2

95 000

120 000

Norrköping

-16

6,9

89 000

114 000

Motala

-18

6,4

93 000

118 000

Linköping

-18

6,8

89 000

114 000

Karlstad

-18

5,9

98 000

122 000

Åmål

-18

6,1

96 000

121 000

Vänersborg

-18

6,6

91 000

116 000

Skara

-18

5,8

98 000

123 000

Strömstad

-18

6,6

91 000

116 000

Göteborg

-16

7,9

81 000

105 000

Halmstad

-16

7,2

80 000

111 000

Kalmar

-16

7,0

88 000

113 000

Västervik

-16

6,9

89 000

113 000

Visby

-12

7,2

86 000

111 000

Ronneby

-14

7,1

87 000

112 000

Jönköping

-18

6,1

96 000

121 000

Borås

-18

6,3

94 000

119 000

Växjö

-18

6,5

92 000

117 000

Malmö

-14

8,0

80 000

105 000

Kristianstad

-16

7,7

81 000

107 000

Ystad

-12

7,8

81 000

106 000

DUT, C

O
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BILAGA 3

Gårdsexempel med planering / förprojektering av värmecentral och kulvert.
Lantbrukare A planerar att bygga en värmecentral med fliseldning på gården och att dra kulvert till
de byggnader som behöver värmas. Innan han tar kontakt med expertis för att konstruera kulvertnätet vill han göra en förplanering med hjälp av sin energirådgivare.
Man fastställer några viktiga förutsättningar:
•
•
•
•

Bränslet ska vara flis
Alla byggnader ska inte anslutas om det finns andra och bättre alternativ.
Torken och torkningskapaciteten kan komma att ökas i framtiden med 20 procent.
Man köper fabrikstillverkad kulvert.

Utredning av effektbehovet
Första steget är att utreda högsta effektbehov i de byggnader på gården som kan komma att värmas.
Man gör en plan över gården som senare kan ligga till grund för förplanering av värmekulverten.

Bostad 1, mangårdsbyggnaden
Gårdens huvudbyggnad har stor boyta. Den har idag en oljeeldning som sett sina bästa dagar. Under
de kallare åren har det förbrukats ungefär 6 m3 eldningsolja per år. Med ledning av sambanden på
sida 10 beräknas först värmebehovet. Man utgår från att 1 m3 olja har ett effektivt värmevärde på
10 000 kWh och att verkningsgraden i snitt under året är 80 procent. Det ger ett värmebehov av 6 x
10000 x 0,80 = 48000 kWh/år. Efter en planerad tilläggsisolering bedömer man det kommande behovet till 40 000 kWh/år.
Schablonmässigt beräknas maxeffekten enligt samband på sida 10 för en uppvärmningssäsong på 9
månader (6600 tim/år): Maxeffekt = 3 x 40000 / 6600 = 18,2 kW.
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Bostad 2
Detta är ett mindre och äldre bostadshus som eldas med ved. Åtgången har varit som mest ca 25 m3
travad ved per år i en blandning av gran- och björkved. Utifrån tabell 8 kan man anta att den blandade veden håller ca 1600 kWh per m3 i traven. Eldningen sker nu utan ackumulatortank och därför
antas att verkningsgraden är högst 60 procent. Husets värmebehov under ett år är 25 x 1600 x 0,60 =
24000 kWh/år.
Schablonmässigt beräknas maxeffekten för en uppvärmningssäsong på 9 månader (6600 tim/år):
Maxeffekt = 3 x 24000 / 6600 = 10,9 kW.
Kontor
Liten byggnad med kontor som värms med elradiatorer. Kontoret används inte varje dag. Effektbehovet överstiger inte 3 kW.
Garage
I ett garage för tre bilar är det viktigast att hålla temperaturen över nollstrecket. Man använder dessutom gärna elektriska motorvärmare som kopplas in med timer. Utöver motorvärmarna behövs
högst 2 kW för uppvärmning under ca 2 månader.
Verkstad
Uppvärmningen sker med en el-aerotemper på 9 kW. Den effekten gör att det blir dräglig arbetsmiljö
i verkstaden tillräckligt snabbt.
Stall 1
Suggstallet har idag en elpanna och värmerör längs väggarna. Pannans märkeffekt är 35 kW. Värmelampor bidrar till stallets uppvärmning och kommer att göra så i fortsättningen också. Det framtida
behovet sätts till 35 kW maxeffekt.
Stall2
Slaktsvinsstallet behöver mest värme under kortare perioder, främst vid upptorkning efter tvätt samt
vid insättning av nya grisar. Idag finns en elpanna med märkeffekt 50 kW men som är överdimensionerad enligt lantbrukarens bedömning. Det framtida behovet sätts till 45 kW maxeffekt.
Spannmålstork.
Torken värms nu av en oljeeldad varmluftspanna med märkeffekten 250 kW. Pannan är i ganska dåligt skick. Huvudalternativet är att koppla torken till gårdsvärmeanläggningen och byta den gamla
pannan till ett varmvattenbatteri och fläkt. En sådan övergång kan leda till lägre torkluftstemperatur
och därmed minskad torkningskapacitet, vilket man måste ta med i beräkningen. På denna gård odlas mest utsäde och brödsäd och därför kommer det inte att bli någon betydande förändring av
torkluftstemperaturen. För eventuell framtida expansion ökas effektbehovet till 300 kW.
Försäljning närvärme
Det kunde vara intressant att även kunna sälja värme, eftersom kapacitet kommer att finnas. Det
finns dock ingen tänkbar värmekund tillräckligt nära gården.

Efter denna utredning står det klart att inte alla byggnader bör anslutas till värmecentralen. Om effektbehovet är lågt eller om kulvertsträckan blir lång så blir överföringen för dyr i förhållande till effekt- och energibehov. Genomgången ledde fram till ett förslag, där man väljer att inte ansluta tre av
byggnaderna, nämligen:
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Bostad 2. Det blir förhållandevis dyrt att dra kulvert dit, minst 80 m. Det är möjligt och det blir billigare att sätta in en luftvärmepump, kompletterad med en pelletskamin, samt en elektrisk varmvattenberedare.
Garage. Behov av energi och effekt är små i förhållande till kostnaden för en särskild kulvertanslutning. Ett gott alternativ är att ansluta en radiator med ledning från stall 2, som praktiskt taget ligger
vägg i vägg. Ett annat alternativ är en enkel eluppvärmning. Fortsatt används också elektriska motorvärmare på bilarna.
Kontor. Att ansluta kontoret medför nedläggning av ca 30 m kulvert extra. Med hänsyn till kulvertkostnaden och ingreppen i trädgårdstomten samt att kontoret inte används varje dag väljer man att
behålla elvärmen i kontoret.

Sammanställning av samtidiga effektbehov.
Tabell 1. Effektbehov i sammanställning.
Byggnad

Maxeffekt

Kommentar
Utanför torkningsperioden

Under torkningsperioden

kW

kW

Bostad 1, mangårdsbyggnad

18

18

Bostad 2

11

Ansluts inte

Kontor

3

Ansluts inte

Garage

2

Ansluts inte

Verkstad

9

9

Stall 1, suggstall

35

35

Stall 2, slaktsvinsstall

45

45

Spannmålstork

Nuvarande behov 250 kW
300 Framtida behov >300 kW
Summa

kW

300
107

300

Tabellen visar på den stora skillnaden i effektbehov mellan torkningsperioden och tiden efter denna.
Det påverkar pannan med hänsyn till dimensionering samt val av teknik och bränsle. (Se Spannmålstorkens effektbehov på sida 19.)
Här kommer man fram till att en 2-pannelösning är bäst. Utgångspunkten är att pannan/pannorna
ska eldas med hög belastning för att ha tillräckligt bra verkningsgrad. Panna nr 1 på ca 120 kW ska
klara maxbehovet, när inte spannmålstorken används. Den effekten täcker in värmebehov och utöver det även kulvertförluster, som kan uppgå till ca 8 kW om valet faller på fabrikstillverkad kulvert
(tabell 7).
Under torkningsperioden behövs i nuläget 250 kW och i framtiden 300 kW. Panna nr 2 ska då ha en
maxeffekt på minst 180 kW för att tillsammans med panna nr 1 ge 300 kW. Inriktningen är en panna
på 200 kW, eftersom det kan inträffa under torkningsperioden att värme även behövs på annat håll,
t.ex. i slaktsvinsstallet i samband med tvättning och insättning. Det finns god marginal för detta så
länge torkkapaciteten inte byggts ut, men viss marginal behövs även senare.
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Förprojektering av kulvert
Man skissar upp panncentralens placering och kulvertsträckningen samt beräknar överförd effekt i
varje delsträcka. Panncentralen får en gynnsam placering med kort avstånd till torken och lägre kostnad för dyraste kulvertdimensionen. Max effektbehov antecknas på respektive byggnad och då kan
man addera överförd effekt i kulvertsträckorna.

Lämpliga dimensioner för överförda effekter hämtas från tabell 6 på sida 30.
Tabell 2. Kulvertdimensioner.
Sträcka

Överförd
effekt

Kulvert vid 0,10 kPa/m, ∆T =20 C
Dimension Kapacitet Längd, ca

Kommentar

Kulvertval

PC - tork

300 kW

90/73,6
enkelrör

310 kW

35 m

75/61,2
enkelrör

PCverkstad
Verkstad
- Stall 1
Verkstad
- Stall 2

107 kW

63/51,6
enkelrör
40/32,6
dubbelrör
50/40,8
dubbelrör

120 kW

25 m

Alternativt väljs dimension
75/61,2. Tryckfall beräknas öka
till 0,25 kPa/m, vilket kan godtas under 20 dagars torkning.
Rak linje, även dubbelrör vara
ett alternativ.

38 kW

45 m

66 kW

65 m

Stall 2 Bostad 1

18 kW

32/26,0
dubbelrör

20 kW

80 m

35 kW
63 kW

O

Få tillfällen då maxbehov inträffar samtidigt i stall 2 och
bostad. Då godtas högre tryck.
40/32,6 ger god marginal.

63/51,4
dubbelrör
40/32,6
dubbelrör
50/40,8
dubbelrör
32/26,0
dubbelrör

Anslutning sker i Bostad 1 med en slavtank. Den fungerar både som värmeväxlare och förrådsbehållare. Den förses också med elpatron som extra reserv och för att eventuellt klara spetslast. I spannmålstorken ansluts ett varmvattenbatteri och stallarna ansluts med shuntkopplingar.
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