
Ett energieffektivare hem
Renovering av VVS-system i bostadsfastigheter

Större 
besparingar. 
Bättre 
komfort.

https://www.imi-hydronic.com/sv-se


Med tanke på att målet i EU är att vara klimatneutrala 2050 och i Sverige 2045 
kommer de flesta av de existerande byggnaderna att behöva renoveras för att bli mer 
energieffektiva och hållbara.

VVS-systemen står för ca 50% av en byggnads energiomsättning. Därför är det värt att undersöka om 
förbättringar kan göras. Med relativt små medel kan effektiviteten förbättras avsevärt. Syftet med 
den här broschyren är att besvara de vanligaste frågorna om hur man på bästa sätt kan renovera VVS-
system. 

Vi har mer än 300 år av sammanlagd erfarenhet av olika VVS-projekt, vilket gör att du kan känna dig 
trygg med att vi antar alla typer av hydroniska utmaningar. Vi har produkterna, kunskapen och supporten 
du behöver för att energieffektivisera ditt VVS-system. 
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Färdplan för 
energieffektivisering

2030

2050

Eu:s klimatmål i korthet

Koldioxidneutralitet

2021

Ett koldioxidneutralt i Europa 2050
Omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle är en angelägen utmaning, men också 
en möjlighet att skapa en bättre värld för alla. För att uppnå detta har Europeiska 
kommissionen lagt fram en långsiktig strategi. Nedan har vi sammanställt några av de 
viktigaste direktiven och målen som är bra för dig att känna till.

Minskade energikostnader 
och därmed också minskade 
koldioxidutsläpp

Bättre komfort  
för boende

Ökat värde på  
fastigheten

Fördelar med att 
renovera din bostad

40% av världens energi används i byggnader och är 
en stor källa till utsläpp av växthusgaser. I takt med 
att oron för klimatförändringarna ökar och stigande 
olje- och gaspriser driver på energikostnader är det 
en huvudprioritering att hitta flexibla och effektiva 
lösningar som gör byggnader mer energieffektiva. 
Att ha en tydlig bild av färdplanen för EU 2050 och 
för Sverige 2045 är därför grundläggande för att nå 
de långsiktiga klimatmålen.

40% 
av Europas 

fastighetsbestånd
byggdes innan kraven  
på energiprestanda  

infördes 

75% 
av Europas 

fastighetsbestånd
är inte energieffektivt  

enligt dagens  
standarder Minskade utsläpp med 80-95% jämfört med 1990 års nivåer

(Directive 2010/31/EU)

EU kommissionen föreslog en revision av 
Energidirektivet för byggnader (EPBD)
Främja energieffektiva byggnader inom EU. 
(COM/2021/802 final)

Första utgåvan av Energidirektivet för byggnader (EPBD) publicerades 2002. 
(Directive 2002/91/EC). En reviderad version publicerades 2018 (Directive 
2018/844/EU) 

Minst 55% lägre utsläpp av växthusgaser 
jämfört med 1990 års nivåer 
(“Fit for 55” package, 2021)

Fördubbling av renoveringstakten
jämfört med 2020
 (The Renovation Wave Strategy, 2020)

35 miljoner 
byggnadsenheter 
renoverade till 2030

=
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Hur kan  
vi påverka  
systemets 

effektivitet och 
livslängd?

Viktigt att tänka 
på innan en renovering

Med rätt hydronisk injustering, optimal 
tryckhållning och ett system fritt från luft 
och smuts, kan du skydda din värmekälla 

och uppnå optimal effektivitet!

Säkerställa att systemet är fritt 
från luft och smuts

Se till att tryckhållningen är korrekt 
och pålitlig.

Optimera distributionen av  
vattenflöde i byggnaden.

Utetemperatur, byggnadens storlek, antal personer i rummen och isolering är 
variabler som kan påverka energiförbrukningen i ett VVS-system. Men det är inte 
de enda. Effektiviteten hos din energikälla och hur den fungerar kommer att ha en 
betydande inverkan på energiförbrukningen och därmed potentiella besparingar.

Hydronisk 
injustering

Tryckhållning Vatten-
kvalitet

Panna Värmepump

Hydronisk injustering är avgörande för att erhålla 
rätt flöde i hela systemet, vilket säkerställer att varje 
radiator får åtminstone sitt konstruktionsflöde under 
alla driftsförhållanden.

Injustering är processen för att optimera 
fördelningen av vatten i hela byggnaden för 
att uppnå maximal komfort till en minimal 
energikostnad.

Att hantera vattenkvaliteten i VVS-systemet genom 
att ta bort luft och smuts är ett effektivt sätt att 
förlänga livslängden för kritiska systemkomponenter 
samtidigt som systemets prestanda optimeras. 

Fördelarna med god vattenkvalitet är: 
 Minskad energiförbrukning
 Förlängd livslängd för systemet
 Tyst drift

Vatten expanderar och minksar när temperaturen 
fluktuerar. När temperaturen stiger expanderar 
vatten, trycket byggs upp och skapar belastning 
på enskilda komponenter som kan leda till skador 
och fel. När temperaturen sjunker minskar 
vattenvolymen och tryckfallet leder till luftintag 
som orsakar korrosion. 

Optimal tryckhållning kan förhindra skador på 
kritiska komponenter som pumpar, undvika läckage 
och korrosion, vilket ökar systemets livslängd.

Skydda

Värme-
källan

Tryckhållning 

Hydronisk 
injustering

Vattenkvalitet
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Vanliga frågor för 
fastighetsägare

Varför är vissa rum varmare 
och andra kallare?

Med en renovering följer flera utmaningar som 
inte alltid är kända av fastighetsägare.
Vi har sammanställt 5 vanliga frågor och 
svar för att hjälpa dig att bättre förstå ditt 
VVS-system!

Vatten tar alltid den lättaste vägen. I ett värmesystem som inte är injusterat kommer 
det för stort flöde till radiatorerna i rum nära värmekällan och pumpen, vilket gör att 
de blir alltför varma, samtidigt som det blir för litet flöde till rum längre bort, vilket 
resulterar i ojämna temperaturer och därmed sämre inomhusklimat. 

Komfort är inte det enda som blir lidande när systemen är ur balans; underhålls- och 
energikostnader påverkas också. Att se till att ditt VVS-system är korrekt injusterat är 
en utav de bästa investeringarna du kan göra för att förbättra energieffektiviteten. 

Fråga #1

Vanliga men mindre bra 
åtgärder:

- Installation av en större pump 
-  Höjning av 

tilloppstemperaturen

Detta leder bara till ytterligare 
problem som oljud, högre 
energikostnader och sämre 
värmefördelning.

Läs mer
imi-hydronic.se

Visste du att?

Om rumstemperaturen 
är 1 °C för hög (för 
uppvärmning) eller 1 °C 
för låg (för kylning) kan 
energianvändningen öka 
med upp till 11%.
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Hur kan injustering hjälpa till 
att minska energiomsättningen 
och därmed minska mina 
elräkningar?
När värmen är korrekt fördelad i systemet kan medeltemperaturen 
sänkas. För varje grad som medeltemperaturen kan sänkas, minskar 
fastighetens energiomsättning med 6% till 11%.

Termostatventiler arbetar till sin konstruktionsinställning 
under alla driftsförhållanden. Injusteringen identifierar 
lägsta möjliga totalflöde för systmet, vilket minskar 
det arbete som utförs av pumpen och minskar därmed 
energikostnaderna.

En relativt enkel renoveringsåtgärd är att byta ut gamla 
manuella termostater. Nya termostater kan minska 
energiomsättningen med 28% jämfört med manuella.

IMI Heimeiers termostater kan temperaturbegränsas, 
dvs det går att ställa in max och min temperaturer. Detta 
hindrar att termostaten ställs in på för höga temperaturer 
av misstag.  
 
En minskning av energiomsättningen med 20% till 35% och 
en återbetalningsperiod på mellan 6-12 månader är inte 
ovanligt för system som injusterats korrekt. Det gör livet 
bekvämare för hyresgäster, minskar byggnadens kostnader 
för ägaren och minimerar miljöpåverkan. Win-win för alla!

Fråga #2

Läs mer
imi-hydronic.se
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Fråga #3

Varför kommer det oljud 
från mitt VVS-system?
Störande oljud från systemet kan vara resultatet av vibrationer över ventiler 
och rörledningar på grund av:

- Luft och smuts som cirkulerar i radiatorer och rör
- Hög flödeshastighet
- För högt tryckfall i ventiler 

Avluftare, smutsavskiljare, and avgasare hjälper till att hålla systemet fritt 
från smuts och luftbubblor som, när de passerar genom ventiler och radiatorer, 
leder till oljud. 

Dessutom kommer injustering att minska och optimera tryckfallen i systemet, 
vilket  minskar risken för höga tryckfall över ventilerna.

En extra bonus är att dessa lösningar också kommer att öka systemets 
effektivitet och skapa ett tystare och högpresterande värme- och kylsystem.

Varför ska jag 
investera i en 
smutsavskiljare?
Att installera en smutsavskiljare är en av de bästa sakerna 
du kan göra för att skydda och förlänga livslängden på 
ditt VVS-system. Ett system utan smuts är mer pålitligt, 
energieffektivt och hållbart! 

Smuts är orsaken till ett antal oönskade konsekvenser och 
problem i VVS-system som leder till:

▸ Högre energikostnader
Smuts i systemet fastnar på ytor där värme överförs, till 
exempel i värmeväxlare och radiatorer, och skapar ett 
oönskat isolerande skikt som försämrar värmeöverföringen. 
Ventiler kommer sannolikt att blockeras av smuts, vilket 
orsakar fel och kan leda till dyra reparationer.

▸ Sämre komfort 
Smuts påverkar cirkulationen och avgivningen från enheter 
som radiatorer och ventilationsaggregat, vilket försämrar 
inomhusklimatet. 

▸ Kortare livslängd
Ventiler och andra systemkomponenter som utsätts för 
smuts är mer benägna att utveckla systemdefekter och 
systemet får en kortare livslängd. Att bara installera ett 
filter löser inte problemet eftersom det bara fångar upp de 
största partiklarna.

Fråga #4

Visste du att?

Dålig vattenkvalitet kan bilda avlagringar 
som fungerar som isolering och påverkar 
värmeöverföringen och tryckfallet. 
Detta leder till lägre verkningsgrad i pannan och 
därmed högre energianvändning.
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Att renovera ett VVS-system har sina utmaningar. I äldre VVS-system 
kan radiatorer vara förgrenare på sätt som gör det svårt att förstå 
flödesbehovet för de olika rummen och enskilda radiatorerna. Om 
det dessutom saknas tillförlitliga ritningar över VVS-systemet kan 
beräkningar av tryckfallet för de olika modulerna och radiatorerna vara 
nästa omöjliga att utföra. 

Med automatisk flödesreglering, som AFC (Automatic Flow Control), 
behövs inga komplexa beräkningar för hydronisk injustering. 
Produkter med denna teknik justerar automatiskt flödet oberoende av 
differenstrycket, vilket sparar mycket tid och kostnader.

Om jag inte vill byta ut mina 
radiatorer, hur kan jag uppnå 
energibesparingar?

Vanliga utmaningar  
vid renovering
Ingen tillgänglig 
ritning över 
VVS-systemet

Skiss över 
rördragning saknas

Rörlängder kan 
inte beräknas

Information om 
rörmostånd saknas

Lösningen

Fråga #5

Läs mer
imi-hydronic.se

Visste du att?

Ju lägre returtemperaturer 
tillbaka till värmekällan desto 
högre effektivitet.
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Vår kunskap 
i praktiken

IMI Hydronic tog fram en energibesparande lösning som innebar 
installation av termostatventilerna Eclipse i kombination med 
termostater, i 490 lägenheter. De inbyggda sensorerna i termostaterna 
och automatisk flödesreglering med Eclipse termostatventiler möjliggör 
noggrann reglering av rumstemperaturerna.

Renoveringar av bostadsfastigheter:

Genom installation av injusteringsventiler, 
differenstrycksregulatorer, och radiatorventiler 
levererade det renoverade systemet 
energibesparingar på cirka 20 % per år.

Modernisering av 1300 lägenheter i Jever i 
norra Tyskland.

Renovering av två bostadsfastigheter åt 
bostadsrättsföreningen i Wageningen i Holland

Projektets mål var att öka komforten i de 
närmare 230 lägenheterna och samtidigt 
minska uppvärmningskostnaderna. 
Tillsammans med fastighetsägaren 
utformade IMI Hydronic ett nytt 
energieffektivt system med 
injusteringsventilerna STAD och 
radiatorventiler. 
Årlig energiförbrukning över hela 
bostadsområdet reducerades med 15% 
och komforten i lägenheterna föbättrades 
signifikant.

Renovering av lägenheter 
i Sundsvall.
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IMI Hydronic Engineering AB 
Tel: 020-81 00 22 
Epost: support.se@imi-hydronic.com 
www.imi-hydronic.se


