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Tappvarmvatten & VVC

Tappvarmvattenenergin blir en allt större andel av nya byggnaders 
totala energianvändning för värme och varmvatten. I takt med 
kravskärpning av byggnaders specifika energianvändning i BBR måste 
vi i en större grad titta på varmvattensidan där cirkulationsförluster 
utgör en del.

Det är därför VVC-frågan blir mer och mer aktuell. På senare tid har det ägnats 
mycket tid åt att studera VVC-förlusterna. Utredningar har gjorts på såväl bostads-
som lokalsystem.

Trots att användningen av varmvatten i lokaler skiljer sig väldigt mycket från bostäder 
så brukar varmvattensystemet utformas på samma sätt.

Vi har här gjort en sammanfattning av de informationsämnen vi presenterat våra 
kunder de senaste två åren. Materialet bygger på dels rapporter som presenterats 
branschen under den tiden, dels egna slutsatser gällande VVC-ledningars utformning 
och förläggning.

Gjorda utredningar

I ett par utredningar som gjorts visar det sig att bostäder drar betydligt större andel 
vvc-förlust jämfört lokaler men att inom lokalgruppen kan förlusten för vvc vara lika 
stor som för tappvarmvattnet. En annan slutsats är att modernare hus kan ge en 
större vvc-förlust än äldre på grund av just noggrannheten i att uppfylla kravet på 
besvärande väntetid.. 

• Förstudie av VVC-förluster i flerbostadshus

• Kartläggning av VVC-förluster i flerbostadshus - mätningar i 12 
fastigheter

• VVC-förluster i kontor och lokaler – mätningar i 11 byggnader 

• En undersökning av värmeförluster i varmvattencirkulationen och i 
vilken omfattning förlusterna kommer huset tillgodo

Förutom budskapen i ovanstående rapporter har vi haft informationsämnen som:

• Samisolering eller inte, av Varmvatten- och VVC-ledningar

• Varmvattenberedare istället för VVC

• Energismarta VVC-system

Vi hoppas att vårt dokument kan vara till nytta för våra kunder såsom byggherrar, 
entreprenörer, förvaltare och VVS-projektörer och ge en bra helhetsbild över olika 
val och strategier.

Innehållet är sammansatt av våra informatörer och redaktörer Mats Östlund och   
Dan Öhman.
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Tappvarmvatten & VVC

Den genomsnittliga energianvändningen för tappvarmvatten i svenska flerbostadshus 
kan vara runt 30 kWh/m2 Atemp. 

På bilden ges en översikt om hur förhållandet mellan tappvarmvatten och övrig 
specifik energianvändning kan se ut och med tiden för hur energikraven i BBR har 
skärpts genom åren

Exemplet visar ett fjärrvärmevärmt flerbostadshus i klimatzon III.

BBR – Boverkets Byggregler

Boverkets byggregler, BBR, omfattar ett antal föreskrifter med tillhörande råd som 
berör tappvarmvattensystem.

Varmvattencirkulation

Installationer för tappvarmvatten ska utformas så att en vattentemperatur på lägst 
50 °C kan uppnås efter tappstället. Rätt tempererat tappvarmvatten ska erhållas utan 
besvärande väntetid. 

Som allmänt råd till detta anges att utformningen av vattenledningar och placeringen 
av vattenvärmare bör vara sådana att tappvarmvatten kan erhållas inom ca 10 
sekunder vid ett flöde av 0,2 l/s.
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Tappvarmvattenenergin blir en allt större andel av nya byggnaders totala 
energianvändning för värme och varmvatten.



VVC-ledning

En teknisk lösning på ovanstående krav är att anordna med en VVC, varmvatten-
cirkulationsledning. En sådan teknisk lösning medför ett krav på att cirkulationsledningar för 
tappvarmvatten ska utformas så att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet inte 
understiger 50 °C i någon del av installationen.
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Vad är besvärande väntetid

En kommentar här kan vara kärnan i 
kravet utgörs av ”besvärande 
väntetid”. 

Detta kan nog uppfyllas med annan 
väntetid än 10 sekunder. 12 sekunder 
kanske uppfyller kravet?, likaså 13 
sekunder, 30 sekunder gör det nog 
inte?

En orsak till vvc-förluster som nämns 
är ökade krav på korta väntetider för 
tappvarmvatten och där vi bygger 
cirkulation ända fram till tappställena. 

Detta gör att större omsorg måste 
ägnas projektering av ledningar för 
varmvatten och varmvattencirkulation 
för att VVC-förluster ska begränsas.



Dimensionering – Väntetid
Moderna snålspolande duschmunstycken klarar sig med betydligt lägre tappflöden 
än 0,2 l/s kanske närmare 0,1 l/s. Därför bör eftersträvas att klara väntetider för 
varmvatten under 10 sekunder även vid låga flöden. Detta ställer i sin tur större krav 
på rätt utformning av VVC-systemet.

Figuren kan användas för beräkning av väntetid för varmvatten. 
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Diagrammet är bra att använda i tidiga skeden när 
schaktplaceringar fastläggs, t ex som 
argumentationsstöd vid möten med beställare, 
arkitekt och byggkonstruktör.

Strävan måste vara att begränsa väntetider och 
undvika horisontella VVC-system från rörschakt till 
lägenheter.

Figuren är hämtad ur Byggvägledning 10 Vatten och 
Avlopp, men den har sitt ursprung ur gamla VA 
Handbok Projektering från 1981.

Likartade kurvor finns i diagram från äldre 
byggvägledningar                                                                           
och från VVS-Företagens Teknikhandbok.



Rapporten ”Kartläggning av VVC-
förluster i flerbostadshus -
mätningar i 12 fastigheter” 
redovisar resultat från kartläggning 
av VVC-förluster i 12 fastigheter. 

Mätningarna visar att VVC-
förlusterna varierar mellan 2,3 till 
28 kWh/m2 Atemp, år. 

De största VVC-förlusterna 
uppmättes för två nyproducerade 
byggnader. 

Orsaker

En orsak till vvc-förluster är ökade 
krav på korta väntetider för 
tappvarmvatten gör att större 
omsorg måste ägnas projektering av 
ledningar för varmvatten och 
varmvattencirkulation för att VVC-
förluster ska begränsas. 

I BBR 12 som utkom 2006 ändrades 
det allmänna rådet vad avser 
väntetid på varmvatten i 
flerbostadshus till ”inom 10 
sekunder” från tidigare ”inom 30 
sekunder”.
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Rapporten ”Kartläggning av VVC-förluster i flerbostadshus -
mätningar i 12 fastigheter”

VVC-förlusterna kan vara stora i nyproducerade byggnader genom att VVC-ledningen 
dras ända fram till lägenheten från rörschakt i trapphus. Detta på grund av att större 
krav idag ställs på kort väntetid, max 10 sekunder, jämfört med tidigare, max 30 
sekunder. 

En annan orsak kan vara att vi på senare år oftare ställer större krav på att möjliggöra 
individuell mätning av varmvatten vilket i sin kan medföra en annan ledningsdragning 
för varmvatten och VVC. Här förläggs ofta ett enda rörschakt i anslutning till trapphus 
varifrån rör för varmvatten och kallvatten dras till de olika tappställena i respektive 
lägenhet.

VVC-förlusterna blir också stora om varmvatten och VVC dras i långa ledningar, t ex i 
markkulvert. 



I BBR 12 som utkom 2006 
ändrades det allmänna rådet 
vad avser väntetid på 
varmvatten i flerbostadshus 
till ”inom 10 sekunder” från 
tidigare ”inom 30 sekunder”.

Analysen anser att en orsak till 
vvc-förluster är ökade krav på 
korta väntetider för 
tappvarmvatten där VVC-
ledningen dras ända fram till 
lägenheten från rörschakt i 
trapphus..

Det gör att större omsorg 
måste ägnas projektering av 
ledningar för varmvatten och 
varmvattencirkulation för att 
VVC-förluster ska begränsas.

Som jämförelse med de nyare 
byggnaderna var Byälvsgatan 
och Levertinsgatan de objekt 
med högst vvc-förlust av de 
befintliga. 
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Värmebehov Varmvatten

Rapporten presenterar några nyckeltal för 
tappvarmvattnets energianvändning.

Schablonvärden för varmvatten som 
branschen anger kan vara:

SVEBY: 

Nya flerbostadshus, 25 kWh/m2,år exkl VVC. 
20  kWh/m2,år (IMD)

Boverket Termiska beräkninga: 
Flerbostadshus, 1 800 kWh/lgh + 18 kWh/m2

Svenska Bostäder:

Mätaravläsningar i några flerbostadshus visar 
att varmvattenanvändningen är ca 5-10 % 
större vintertid och 5-10 % mindre sommartid 
jämfört med årsgenomsnitten.



Temperaturer på kallvatten

Temperaturen på inkommande kallvatten är ofta högre på sommaren jämfört med på 
vintern. För Stockholmsområdet där huvuddelen av vattnet tas från Mälaren kan 
temperaturen på inkommande kallvatten vara ca 10°C varmare på sommaren jämfört 
med på vintern. På vintern kan vattnet behöva värmas drygt 50°C medan det kanske 
räcker med 37°C på sommaren. 

Det specifika värmebehovet för varmvattenvärmning kommer därför att variera mellan 
ca 43-60 kWh/m3, det lägre värdet sommartid och det högre värdet vintertid.  

Detta innebär att för en vintermånad kan antagligen värmebehovet för varmvatten vara 
ca 20-30% större jämfört med för en sommarmånad.

Värmebehov för varmvattencirkulation 

För nya byggnader anges ofta schablonvärdet 4 kWh/m2 år för VVC-Förluster enligt t ex 
JM´s Energiklassning av bostäder. För att kunna jämföra angivna VVC-förluster från olika 
tidigare utredningar görs här några antaganden: 

1.   Medel lägenhetsstorlek uppgår till 90 m2 inklusive övrig uppvärmd area, t ex
trapphus. 

2.   Värmebehov för varmvatten är 25-30 kWh/m2 Atemp, år. 

Jämförelsevärden redovisas i tabellen på bilden.
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Schablonvärden för varmvatten som branschen anger kan 
vara:

SVEBY Nya flerbostadshus 25 kWh/m2,år 
exkl VVC

20  kWh/m2,år (IMD)

Boverket Termiska Flerbostadshus   1 800 kWh/lgh + 
Beräkningar 18 kWh/m2
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Dimensionering – Värmeavgivning
Rapporten ifrågasätter med rätta de teorier som finns i branschen gällande små 
dimensioners värmeavgivning i tomrör och att dessa då inte behöver isoleras.

Rörschakt i trapphus med varmvatten, 
VVC och kallvatten. Från schaktet till 
tappställen i lägenheter dras rören i 
tomrör som utgör enda 
värmeisolering.

Rapporten menar att isolering kan behövas i 
dessa lägen. Ett annat beaktande här blir 
också värmeavgivningens påverkan på 
intilliggande kallvattenledning och hur detta 
beaktar legionellaproblemet.

Man beaktar också värmeavgivningen på 
oisolerade respektive isolerade ledningar.

Exempel på värmeavgivning från ett rör 
med diameter 15 mm: 

• 21 W/m om röret är oisolerat 

• 4 W/m om röret är isolerat med 20 mm 
rörskål av mineralull 

• 2 W/m om röret är isolerat med 100 mm 
rörskål av mineralull. 5 ggr tjockare 
isolering halverar alltså bara 
värmeförlusten. 

Värmeavgivningstalen är hämtade från VVS-
företagens Teknikhandbok 2015.

Det är stor skillnad på ett oisolerat och ett 
isolerat rör men över en viss isolertjocklek 
ger isolertillägget liten extra isoleringseffekt. 
Man kan beakta att rör med tjock isolering 
också blir utrymmeskrävande.



Uppmätta VVC-förluster 

Genomförda mätningar har lett till följande resultat. I 4 av de 12 byggnaderna har 
resultaten erhållits från avläsning av installerade värmemängdsmätare medan för 
övriga 8 byggnader har resultaten erhållits från genomförda loggningar några gånger 
under året. Varje loggning har då pågått under en till två veckor. 

Uppmätta VVC-förluster för de studerade byggnaderna varierar mellan 2,4 
kWh/m2,år och 23 kWh/m2. Fastigheten på Bergengatan består av en äldre del och 
en nybyggd del. 

10



Uppmätta VVC-förluster – 7 st nya byggnader

Uppmätta VVC-förluster för andelen nya byggnader av de studerade varierar mellan 2,4 
kWh/m2,år och 28 kWh/m2. Medelvärde 6,6 kWh/m2,år

Observera att enbart 1 av 7 byggnader ligger under det värde på 4 kWh/m2,år som 
schablonmässigt brukar användas för nya byggnader.  Bergengatan och Klockarvägen är 
små byggnader och påverkan på medelvärdet blir då inte så stor. 

Uppmätta VVC-förluster – 6 st äldre byggnader

Uppmätta VVC-förluster för andelen äldre byggnader av de studerade varierar mellan 4,7 
kWh/m2,år och 19 kWh/m2,år. 

Medelvärde 10,5 kWh/m2,år. 

I fastigheten på Byälvsvägen är VVC-förlusterna betydande, ca 19 kWh/m2, år. Här går 
rören för varmvatten och VVC i gamla rörkulvertar med sämre isolering som försörjer 37 
trapphus i totalt 5 byggnader. 

Sammanfattningsvis - Några viktiga punkter att tänka på är:

• Samråd mellan VVS-projektör och arkitekt i tidigt projekteringsskede rörschakt 
placeras i nära anslutning till bad/dusch och kök 

• Flera rörschakt väljs så att horisontella rördragningar från schakt till bad/dusch och 
kök minskas 

• Minst +50°C ska kunna upprätthållas på varmvattnet vid samtliga tappställen 

• Fjärrvärmeundercentraler förses med god värmeisolering 

• STAD-ventil installeras i värme och VVC-krets samt dykrör med termometer i VV, 
VVC, VS-kretsar då kan värmeanvändning, varmvattenanvändning och VVC-förluster 
mätas

• Energianvändning för fjärrvärme, varmvatten och fastighetsel följs upp regelbundet 
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Här undersöktes elva lokalbyggnader. VVC-förlusterna är avsevärt lägre i 
lokalbyggnaderna än i flerbostadshus sett per kvadratmeter och år men det är 
uppseendeväckande att förlusterna är i samma storleksordning som själva 
tappvarmvattenbehovet. 

Det är alltså viktigt att VVC-systemen                                                                                          
är välisolerade så att förlusterna kan                                                                                       
minimeras. 

VVC-förlusterna i kontorsbyggnaderna                                                                                            
var i samma storleksordning som                                                                                              
uppmätt värmebehov för tappvarm-
vatten, ca 1,5 till 3 kWh /m2 och år. 

Mätningarna i lagerbyggnader indikerar att                                                                                   
förlusterna kan vara 4 gånger så stora som                                                                                   
värmebehovet för tappvarmvattnet.  

Användningen av varmvatten var i regel                                                                                       
endast 10-20 % i förhållande till kallvattnet.

I de två studerade skolorna samt i                                                                                           
sim/idrottshallen utgjorde varmvattnet                                                                                       
ca 30 % av kallvattenanvändningen. 

Detta kan jämföras med flerbostadshus                                                                                        
där varmvattenanvändningen normalt                                                                                           
utgör ca 40 % i förhållande till                                                                                             
kallvattnet. 

Varmvattenanvändningen i kontorshus                                                                                          
är av naturliga orsaker betydligt lägre än i bostadshus. Det är därför viktigt att VVC-
förlusterna begränsas.
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Undersökta fastigheter
Bilden visar en sammanställning på vilka fastigheter som varit med i undersökningen. 
Man kan konstatera att det är genomgående stora fastigheter som undersökts. De 
kategorier av lokalfastigheter som deltagit är kontor 6 st, kontor och lager 2 st, sim- och 
idrottshall 1 st samt skolor 2 st.

Rapporten VVC-förluster i kontor och lokaler - mätningar i 
11 byggnader 

Rapporten är skriven av Bengt 
Bergqvist Energianalys AB
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Mätningar

Mätningar av VVC-förluster påbörjades under hösten 2015 och pågick till hösten 
2016. 

Mätningarna har omfattat: 

• Avläsning av installerade mätare för kallvatten och varmvatten. 

• Loggning av VVC-flöden över STAD-ventil samt temperaturer på varmvatten och 
VVC under en vintervecka samt en sommarvecka. Med mätinstrumentet TA 
Scope. 

• Loggning av temperatur på varmvatten och VVC med temperaturloggers, typ 
Tinytag, under en vintervecka samt en sommarvecka. 

• Loggning av temperaturer på kallvatten med temperaturloggers typ Tinytags
under längre perioder, 3-10 månader. 

Försumbar elförbrukning för pumpar

Några mer ingående mätningar på elanvändning för drift av pumpar för 
varmvattencirkulation, VVC-pumpar har inte utförts. 

Visserligen är dessa pumpar i kontinuerlig drift, 8760 timmar/år med eleffekterna för 
aktuella VVC-pumpar ligger mellan 30 till 100 W och därför blir årlig elenergi endast 
ca 200 till 900 kWh/år, pump vilket ger specifik elenergianvändning mindre än 0,1 
kWh/m2,år. 

För fastigheten kvarteret Klamparen uppmättes momentan driveleleffekt till 33 W 
vilket motsvarar en årlig elanvändning på ca 33*8760/1000=290 kWh/år 
motsvarande ca 290/32070=0,009 kWh/m2,år.



VVC i kontorshus

Varmvattenanvändningen i kontorshus är av naturliga orsaker betydligt lägre än i 
bostadshus. Det är därför viktigt att VVC-förlusterna begränsas.

Enligt mätningar som Skanska utfört på kontorshus (ingår inte i denna undersökning), 
bland annat på Kista Entré, uppgick värmebehovet för VVC-förlusterna på ca 3 
kWh/m2, år vilket också redovisas i Sveby´s riktlinjer för brukarindata kontor. Med 
dagens bästa teknik borde det dock vara möjligt att komma ned i 1-2 kWh/m2, år. 

Detta kan jämföras med det schablonvärde på 4 kWh/m2, år som brukar användas 
för VVC-Förluster vid energiberäkning av nya flerbostadshus. 

Kommentarer till diagrammet

Bilden visar uppmätta VVC-förluster för kontorsbyggnader och kontor/lager. VVC-
förlusterna varierar mellan 1-3,4 kWh/m2. Fastigheten Fraktalen 1 (Del av Torsplan 1) 
har elberedare för varmvattenvärmning. Fastigheterna Storsätragränd 5 och 
Stensätragränd 5 utgörs i huvudsak av lagerlokaler. 

I fastigheten Fraktalen 1, del av byggnaden Torsplan 1, har 22 st. separata elberedare 
placerats i fläktrum på varje våningsplan. Varje varmvattenberedare är placerad i 
nära anslutning till tappställen. Därför behövs ingen varmvattencirkulationskrets, 
VVC. 

Totalt finns 22 elberedare som sammalagt betjänar uppvärmda arean Atemp= 22360 
m2. Av dessa beredare är 16 st mindre och 6 st något större. Varje beredare betjänar 
i genomsnitt ca 1000 m2 kontor vardera. 

14



VVC i skolor och idrottshall

Bilden visar resultaten av mätningarna i de bägge skolorna och en sim- och 
idrottshall. Man kan konstatera att användningen av tappvarmvatten och VVC är 
betydligt större än i kontorsbyggnaderna.
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Sammanfattning

Uppmätta VVC-förluster i de sex studerade kontorsbyggnaderna är ungefär lika stora 
som uppmätt värmebehov för varmvatten, ca 1,5 till 3 kWh/m2, år. 

Speciellt för lagerbyggnader

I byggnader typ lagerbyggnader, t ex Storsätragränd 5, kan VVC-förlusterna vara 4 ggr 
så stora som värmebehovet för varmvatten. Detta beror att användningen av 
varmvatten är liten, endast 0,3 kWh/m2, år för Storsätragränd 5. I denna typ av 
byggnader kan det vara intressant att överväga installation av elberedare i anslutning 
till våtgrupp i kontorsdelen istället. 

I fastigheten Fraktalen 1 har VVC-förlusterna eliminerats genom att elberedare 
installerats på varje våningsplan. Här tillkommer naturligtvis extra värmeförluster 
från varje varmvattenberedare. Men dessa varmvattenberedare är belägna ganska 
långt ifrån anslutningspunkt för inkommande kallvatten. Därför kommer kallvattnet 
att värmas upp innan det når fram till varje elberedare. Speciellt nattetid och helger 
eftersom detta kallvatten då är stillastående. Genomförda mätningar visar att de 
extra värmeförlusterna kompenseras av den förvärmning som kallvattnet till 
beredarna får. 

Besparingsförslag

Se till att VVC-systemen har god värmeisolering så att 
VVC-förluster minimeras. 

Kontorsbyggnader och andra lokaler används 
huvudsakligen endast under arbetstid. För att minska 
VVC-förluster kan en möjlighet vara att stänga av VVC-
pumpen nattetid och helger. Beakta dock risken för 
Legionellatillväxt innan denna åtgärd vidtas. För att 
förhindra tillväxt av Legionellabakterier kan 
temperaturen på varmvatten höjas tillfälligt t ex innan 
VVC-pumpen stängs av. 



Energikartläggning av VVC-systemet i flerbostadshus
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Energikartläggning av VVC-systemet i flerbostadshus 

Är en undersökning av värmeförluster i varmvattencirkulationen och i vilken omfattning 
förlusterna kommer huset tillgodo. Det är en studie/exjobb av Malin Alros, KTH. 

I studien har värmeförlusterna i VVC-systemet för fyra flerbostadshus studerats.

Fastighet 1 och 2 som är byggda i slutet av 40-talet användes för att analysera 
förlusterna i VVC-ledningarna. Fastighet 1 drog in vvc-ledning i enbart källarplanet år 
2000. Fastighet 2 genomgick stambyte 2002/2003 och då drogs också VVC in, vilken

samisolerades med varmvatten-
ledningen.

Fastighet 3 och 4, byggda 1956 
respektive 1966, användes för 
att analysera VVC-förlusterna 
under ett år för att kartlägga om 
de finns variationer i förlusterna 
i förhållande till årstid. 

Fastigheterna med äldre 
isolering hade stora 
värmeförluster i förhållande till 
distributionsrörens längd. Även i 
fastigheten med modern 
isolering upptäcktes stora brister 
i monteringen av isoleringen 
varvid värmeförlusterna blev 
större än förväntat. 

Bakgrunden byggde på att 
många montörer upplevde att 
teknisk isolering blir 
bortprioriterat i byggprojekten. 
Som argument till att inte 
prioritera den tekniska 
isoleringen använd uttrycket 
”värmen kommer fastigheten

tillgodo”, där de menar att värmeförlusterna i varmvattenrören utnyttjas av fastigheten 
på annat sätt. 

Syftet med detta examensarbete har varit att:

• undersöka hur den tekniska isoleringen påverkar 
varmvattenförlusterna

• kartlägga vart värmeförlusterna sker 

• om värmeförlusterna kommer huset tillgodo 



Slutsatsen av studien

• Förlusterna i VVC-system påverkas inte direkt av årstiden utan kan vara konstanta 
över året. 

• Värmeförlusterna från varmvattencirkulationen inte utnyttjas av byggnaden på ett 
bra sätt. Värmeförlusterna är okontrollerade vilket ökar risken för övertemperatur 
för vissa utrymmen. 

• Värmeförluster visade sig vara stora i källarstråk och där värmen lägger sig längs 
med taket och ger då ett dåligt uppvärmningstillskott till källarkorridoren. 

• Oavsiktlig uppvärmning ska också beaktas där det under dåliga isolerings-
förhållanden och brister i monteringen gör att varmvattenrören värmer upp 
kallvattenröret. Det medför värmeförluster och en ökad resursanvändning av 
vattnet då användaren måste spola kranen längre för att erhålla kallt kallvatten 
eller varmt varmvatten. 

• Krav finns i BBR på beaktande av oavsiktlig uppvärmning av kallvattenrör, detta ur 
legionellasynpunkt.

• Båda fastigheterna som mättes hade en returtemperatur under kravet på 50°C 
enligt BBR, vilket medför en hälsorisk på grund av tillväxt av legionella i 
rörsystemet. 

• Det finns en stor potential att investera i tjockare rörisolering vid stambyte och vid 
nybyggnation. 
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En annan del av isoleringsfrågan är den om samisolering eller inte. 

Det finns fördelar och nackdelar med bägge metoderna. När man jämför dessa två 
förläggningsmetoder med varandra tenderar den ena metodens fördelar att landa på 
den andra metodens nackdelskonto. 

Sammantaget är det fler positiva följdverkningar med samisolering än med separat 
isolerade ledningar. De negativa konsekvenserna är samtidigt rätt så marginella. 

Många av de mer bestämda motståndarna mot samisolering har 
förvaltningserfarenheter, vilket fördelarna till trots skulle tala mot samisolering. 

Med separata ledningar är det lättare att ha kontroll över temperaturerna ute i 
systemet och tillbaka till värmeväxlaren. I byggnader där legionellaproblematiken 
ställs på sin spets kanske det därför är motiverat med välisolerade separata 
ledningar. 

Men i de flesta övriga tillämpningar borde samisolering vara att föredra.

Billigare installation: 

Genom att samisolera rören så kommer installationen att bli billigare genom mindre 
materialåtgång och snabbare montage.

Mindre isolering: Genom att samisolera rören så kommer det att gå åt en rörskål i 
stället för två rörskålar. Den enda rörskålen kommer att bli större i dimension än om 
enbart tappvarmvattenröret skulle varit ensamt i rörskålen. Materialmässigt så blir 
besparingen mindre än 50%, men på arbetet kommer man att spara 50 %.

Mindre ytskikt: Där rören går synliga brukar isoleringen förses med ett ytskikt av 
plastplåt eller något annat. Med samisolering blir det bara ett rör som behöver ha 
ytskikt. Materialkostnaden halveras inte riktig men arbetskostnaden halveras.
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Samisolering eller inte

Fördelar & Nackdelar



För- och nackdelar fortsättning:

Färre upphängningar: Genom att ett rör inte 
behöver hängas upp separat så blir det även färre 
upphängningsanordningar. Materialkostnaden 
halveras inte riktig men arbetskostnaden halveras.

Platsbesparande i rörstråk och schakt

Det samisolerade röret kommer att ta något mera 
utrymme i anspråk än om 
tappvarmvattenledningen låg ensam, eftersom 
rörets diameter blir något större men det blir ett 
rör mindre i rörstråken och i schakten och det kan 
ha en ganska stor betydelse då det ofta är ont om 
plats.

Lägre värmeförluster

Samisoleringen kommer att innebära lägre 
värmeförluster än om rören var förlagda var för sig. 
I dåvarande Fjärrvärmeföreningens rapport 
”Tappvarmvattensystem – Egenskaper, 
dimensionering och komfort” av Janusz 
Wollerstrand från Lunds Tekniska Högskola anges 
värmeförlusterna kunna minska med upp till 40%.

Ett enkelt räkneexempel med Parocs
beräkningsprogram för teknisk isolering, ger en 
uppskattning av att värmeförlusterna minskar med 
över 30 % beroende på tappvarmvattenrörets 
diameter.
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Lägre flöde: I ett vvc-system vill man hålla en viss lägsta temperatur i systemet och man 
vill därför att temperaturen bara ska sjunka ett visst antal grader vid sin cirkulation i 
systemet. Om värmeförlusterna minskar kan man därför sänka flödet i 
cirkulationssystemet för att temperaturen inte sjunker lika mycket som om 
värmeförlusterna är högre. 

Lägre elförbrukning: Med ett lägre flödesbehov följer ett lägre tryckfall (vid oförändrade 
dimensioner) och en lägre elförbrukning till pumpen. 

Mindre VVC-pump: Man kan också använda sig av en lite mindre pump som troligen 
kostar lite mindre i inköp.

Värmeöverföring mellan tappvarmvatten och vvc-rör

Om rören samisoleras kommer det att ske en viss värmeöverföring mellan 
tappvarmvattenledningen och vvc-ledningen. 

Lägre tappvarmvattentemperatur: Det innebär att tappvarmvattnet kommer att hålla en 
något lägre temperatur vid tappstället än om ledningarna isolerades separat. 

Högre returtemperatur: Returtemperaturen i vvc-ledningen tillbaka till värmeväxlaren 
kommer att vara något högre än om ledningarna hade isolerats separat. Ofta (utom vid 
förbränningspannor) är det en fördel med låga returtemperaturer. Vid fjärrvärme vill man 
att returtemperaturen ska vara så låg som möjligt.



För- och nackdelar fortsättning:

Bättre dämpning: Vid kraftiga förändringar i tappvarmvattenflödet kan styrventilerna 
ha svårt att hinna hänga med. Man kan då få en utgående 
tappvarmvattentemperatur som pendlar. Den effekten avtar något om 
rörledningarna samisoleras så att man får en viss värmeöverföring mellan 
ledningarna. 

Något svårare att göra nya påstick

Vid samisolering är det lite bökigare att göra nya påstick på 
tappvarmvattenledningen. VVC-ledningen kommer att ligga i vägen och krångla till 
jobbet något.

Sammanfattning
Sammantaget är det fler positiva följdverkningar med samisolering än med separat 
isolerade ledningar. De negativa konsekvenserna är samtidigt rätt så marginella. 
Många av de mer bestämda motståndarna mot samisolering har 
förvaltningserfarenheter, vilket fördelarna till trots skulle tala mot samisolering. 

Med separata ledningar är det lättare att ha kontroll över temperaturerna ute i 
systemet och tillbaka till värmeväxlaren. I byggnader där legionellaproblematiken 
ställs på sin spets kanske det därför är motiverat med välisolerade separata 
ledningar. Men i de flesta övriga tillämpningar borde samisolering vara att föredra.
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AMA VVS 16 och samisolering

Att projektera samisolering

Att samisolera varmvatten- och vvc-ledningar 
kan vara en fördel. Men inte alltid.

Därför gäller det att projektera detta på rätt sätt 
och framförallt beskriva det rätt.

Samisolering innebär att två rörledningar 
monteras intill eller nära varandra, varpå den 
tekniska isoleringen monteras gemensamt runt 
båda ledningarna. 

Det finns både för- och nackdelar med 
samisolering. Vanligen görs det för att korta ner 
installationstiden, minska materialåtgången och 
spara plats i installationsutrymmet. Den totala 
energiförlusten från rörledningarna blir något 
lägre

Vad säger AMA VVS 16 om samisolering?

I AMA finns inga krav på huruvida samisolering 
ska utföras eller inte, det är något som är upp 
till projektören att bestämma och skriva in i 
beskrivningen i klartext.

Se därför närmare i AMA-nytt VVS Kyl 1/2017.



Ett sätt att effektivisera värmeavgivningen från vvc-ledningen kan vara att installera 
vvc-ledningen i varmvattenröret, en relativ enkel lösning.

Ett plaströr dras in i varmvattenröret. Då leds varmvattenreturen genom plaströret 
istället för i en separat VVC-ledning. Görs företrädesvis i stammar. Det finn ett antal 
produkter på marknaden. Vi har identifierat följande fyra produkter:

• Viega – Smartloop Inliner

• Geberit – Inliner

• HWQ Entreprenad – Smart VVC

• 3eflow – Intelligent tappvattensystem
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VVC med rör-i-rör

Viega – Smartloop Inliner

Viega har en färdig lösning för att förlägga vvc-
ledningen inne i tappvarmvattenröret. Den finns för 
tre olika typer av Viegas rörsystem:

• Profipress kopparrör för värmesystem, 

• Sanpress för tappvattensystem med rostfria rör 
och kopplingar i rödgods

• Sanpress Inox för tappvattensystem där alla 
rördelar är i rostfritt. 

Viega har sedan tio år kunnat erbjuda 
Inlinersystemet. Tack vare ett nytt flexibelt innerrör 
kan man nu också utnyttja dessa fördelar i 
stigarledningar med sidoförskjutningar. Slangen 
som förs in är en 12 mm slang i PB (polybutan). Det 
är väldigt böjbart och har liten längdutvidgning vid 
temperaturvariationer.

http://www.viega.se/Smartloop.html
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Geberit – Inliner

Geberit Inliner är en färdig lösning för att förlägga vvc-
ledningen inne i tappvarmvattenröret. 

Inlinersystemet får inte användas tillsammans med 
kopparrör. Användning av kopparrör reducerar 
livslängden på det inre röret i Inliner systemet. Jonbyte 
sker mellan kopparröret och det inre röret som ett 
resultat, och detta leder till reducerad livslängd på Pex-
slangen.

Systemet är bara avsett för förläggning i stamledningar.

Den finns för två olika typer av Geberits rörsystem:

• Mapress, rostfritt stål i Ø28 och Ø35 mm

• Mepla, alupexrör i Ø32 och Ø40 mm

Max tillåten arbetstemperatur är 70 ° C. 

Det är ett 14 mm PEX-rör som man använder som VVC-
ledning. 

De har ingen större försäljning av systemet i Sverige, 
men i Tyskland går det bra enligt Geberit.

http://www.geberit.se/media/local_media/_imported/b
rochures/broschyrer_1/pdf_geberit_Inliner_se.pdf

HWQ Entreprenad – Smart VVC

HWQ arbetar i huvudsak med relining av rör och kanaler. 
Smart VVC-systemet är framtaget för befintliga 
rörsystem där man inte har VVC upp i stammarna, men 
det kan användas även vid nyinstallation. 

Marknadsföringen verkar dock inrikta sig på befintliga 
system och ROT-marknaden. Det har funnits sedan 2007 
och de har installerat cirka 1 000 Smart VVC-system. Det 
är ett tyskt system som de har rättigheterna till och att 
sälja systemet i hela Norden

Smart VVC klarar också av sidoförskjutningar och 90 
graders böjar i de flesta fall.

Den patenterade kopplingen finns i två storlekar DN 20 
och DN 25. 

PEX-rören finns i två dimensioner 8 och 12 mm och det 
är en speciellt framtagen PEX-typ för att det ska fungera.

http://www.hwq-group.com/hwq/metod/smart-vvc



3eflow – intelligent tappvattensystem

I hus med ett tappvattensystem som har kompletterats med 3eflows teknologi 
behövs ingen förgrenad VVC-ledning. Varmt vatten kommer direkt när kranen 
öppnas. På samma sätt kommer kallt vatten direkt i de fall 3eflow installerats på 
kallvatten.

Detta är möjligt genom att rören helt enkelt töms på vatten när vattenkranen är 
stängd. När den öppnas igen fylls rören på nytt, och det sker snabbt! Rören fylls med 
en hastighet på ungefär 10 meter per sekund, det går fortast de första tio metrarna.

Systemet går att installera vid stambyte och nybyggnad, men är mindre lämpligt för 
befintliga installationer. Det krävs plaströr för att hållbarheten ska kunna garanteras. 
Kopparrör menar man skulle kräva långtidstestning för att se om det uppstår 
korrosion när rören står tomma.

Systemet tömmer rören de sista 30 metrarna. I praktiken handlar det om att ersätta 
VVC-stammen och den horisontella rördragningen i lägenhetsplanet med en 
kopplingsledning direkt från bottenplan till respektive våtgrupp (kök, badrum). 

Det behövs ett varmvattenrör per våtenhet, vilket kan leda till många rör i schakten. I 
till exempel ett trevåningshus med tre lägenheter per plan, behövs 18 rör nederst i 
schaktet.

Ingen isolering gör att det får plats väldigt många rör på liten yta. 

När du stänger vattenkranen efter att ha spolat varmvatten så pumpas det varma 
vattnet i rörledningen tillbaka till rörledningen för varmvattencirkulation eller 
varmvattenberedaren.

Nästa gång du öppnar vattenkranen så är rörledningen tom på vatten. Det fylls dock 
så snabbt att upplevelsen blir, varmt vatten direkt.

Sker ett strömavbrott fungerar tappvattensystemet som ett traditionellt system med 
fyllda rör.
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3eflow fortsättning

Ingående komponenter i 3eflow

• 3eflow flödesventil installeras innan varje vattenkran 
i kök och badrum. Ett badrum eller en lägenhet kan 
även dela på en 3eflow flödesventil beroende på 
rördragning.

• 3eflow flödeskontroll och 3eflow pumpkontroll styr 
flöde och tömning av vattenledningarna och 
installeras i vattenfördelare invid 
varmvattencirkulation eller varmvattenberedare.
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I källaren monteras ett isolerat tryckkärl med cirkulation, antingen före eller efter 
värmeväxlaren för varmvatten. Det fungerar som en buffert för det vatten som 
pumpas tillbaka ur rören. Där monteras också en pump, som är gemensam för 
lägenheterna. Den tömmer ledning för ledning när den boende slutar att tappa 
vatten. Vattnet trycks tillbaka i returledningen för VVC:n.

En ytterligare effekt är att risken för legionella minskar, och det faktum att större 
delen av VVC-slingan försvinner kan utnyttjas till att sänka temperaturen i VVC-
slingan i källaren. 

Exakt hur stora energibesparingarna är, är ännu inte fastlagt. Mätningar ska 
genomföras under året och resultaten redovisas inom forskningsprogrammet E2B2. 
Sammanlagt har 3eFlow lämnat in åtta patentansökningar på sin lösning.

http://3eflow.com/sv/


