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”Golvvärme ger högre 
kostnader och sämre komfort”

”Golvvärme är något man unnar sig 
som en finare sorts cognac” sa en förfö-
risk energijägare, figur 1, när golvvär-
medebatten stod som hetast kring mil-
lenieskiftet. Ett av många hårresande 
uttalanden i ämnet under åren. Sen 
dess råder åtminstone konsensus om 
att golvvärme är energislösande.

En gammal sanning så enkel att den 
låter som ett skämt är att värmesys-
tem ska finnas inomhus. Desto konsti-
gare är att det i dag dominerande vär-
mesystemet är golvvärme. Som inte är 
placerad inomhus. Speciellt som staten 
i 40 år årligen har satsat tiotals mil-
jarder på att minimera energianvänd-
ning och uppvärmningskostnader. Nya 

småhus har i verkligheten små energi-
besparingar bland annat beroende på 
att många hus har golvvärme. Det vet 
både Energimyndigheten (2012) och 
Boverket (2014).

Så är också hus med golvvärme 15-20 
procent dyrare att värma upp än med 
vattenradiatorer eller direktverkande 
elradiatorer. Samtidigt som man får 
räkna med högre installationskostna-
der. I träbjälklag med ytterligare minst 

50 000 kronor per träbjälklag om cirka 
100 kvadratmeter.

Ska man tro den översvallande och 
överdrivna ja rentav lögnaktiga rekla-
men har dock golvvärmen enbart för-
delar. Den beskrivs ha alla de positiva 
egenskaper den inte har. 

Mer golvvärme trots att fakta säger nej!
Det här låter som förtal. Men forskning 
och vetenskapliga mätningar visar att 
det är just så här det ligger till, Harrys-
son (1997, 2001, 2002, 2006) och Norlin 
(1998). Trots det marknadsför husfa-
brikanter och golvvärmetillverkare 
ändå stenhårt att det är golvvärme 
husköparna ska satsa på. 

Marknadsföringen baseras bland an-
nat på undersökningar i laboratorium 
vid Danmarks Tekniska Universitet 
på ett obebott ”modellhus” av betong 
placerat inomhus och utrustat med 
såväl golvvärme som radiatorer, Ole-
sen (1987, 1994). En undersökning 
som dock inte har någon bäring i verk-
ligheten! Detta för att ”modellhuset” 
(inomhus) inte reagerar som ett hus 
i verkligheten (utomhus). Därför är 
mätvärdena felaktiga, vilket alla bor-
de känna till. Dessutom, golvvärmen i 
”modellhuset” hade värmerören överst 
och därunder isoleringen osv. Det vill 
säga en helt annan lösning än den i 
särklass vanligaste i Sverige. Som är 
platta på mark, med isolering underst, 
värmerören ovanpå denna och betong-
en överst. Som också ger ett hårt och 
stumt golv att gå på.

Det handlar om pengar!
Marknadsföringen bygger felaktigt på 
den danska undersökningen. Det på-
stås, figurerna 1 och 2, att man kan 

sänka lufttemperaturen 2-30C och spa-
ra 10-20 procent energi, när praktiska 
mätningar i bebodda hus i verklighe-
ten visar på det omvända. Högre golv-
temperatur ökar värmeförlusterna och 
ger komfortproblem vid snabba väder-
omslag på grund av stor värmetröghet 
i golvet, Harrysson (2006). 

Varför agerar man då så här? 
Jo, för att det handlar om pengar. En 
betongplatta som sticker upp tio till 
tjugo centimeter ovan marken är lätt 
att bygga på och att använda som ar-
betsplattform. På den kan man arbeta 
bekvämt och förankra husstommen 
stadigt till grunden. Det går fort att få 
upp huset. Att det finns isolering med 
cellplast under betongplattan är för-
stås bättre än om den inte fanns. Men 
huset drar ändå mera energi än om det 
haft radiatorsystem, Harrysson (1997, 
2001, 2002, 2006) och Norlin (1998). 
Detta gäller alla golvvärmelösningar, 
även de mest dyrbara och komfortabla.

Klart dyrare uppvärmning  
med golvvärme
Hus med golvvärme drar mer energi 
än radiatorsystem. Detta beror på då-
lig isolering av plattan och dess kanter 
(köldbryggor), samt på hög värmetrög-
het som ger högre reglerförluster. Hö-
gre golvtemperatur ökar också vär-
meförlusterna genom golvet. Har man 
klinkerplattor på golvet kräver många 
husägare dessutom att golvet värms 
även sommartid.

Konsensus 2000 om att 
golvvärme är energislösande!
Den första vetenskapliga undersök-
ningen i 58 bebodda småhus, Harrys-

Golvvärme säljs med allt det inte är – energieffektivt och komfortskapande. 
Tvärtom läcker golven värme samtidigt som golvvärmda hus har svårt att 
anpassa sig till förändringar i temperatur.
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son (1997), visar att 7-10 cm isolering 
under plattan innebär 30 procent ökad 
total energianvändning, summan för 
byggnadsuppvärmning, varmvatten 
och hushållsel. Samma år undersökte 
Harrysson även 76 småhus med 20 
cm isolering under betongplattan med 
resultatet 20 pro-
cent högre total en-
ergianvändning. En 
undersökning från 
Uppsala universitet, 
Norlin (1998), i ett 
60-tal bebodda små-
hus konstaterar till 
och med att hus med 
golvvärme kan ha 
upp till 37,5 procent 
högre total energi-
användning än hus 
värmda med beprö-
vade radiatorsystem. 

Harrysson (2001, 
2002) har även un-
dersökt 6 husom-
råden med 130 lägenheter, varav de 
med golvvärme har 20 cm isolering och 
cirka 20 procent högre total energian-
vändning. Först ungefär samma år vi-
sar undersökningar av SP 28 procent 
högre total energianvändning! 

Sammanfattningsvis ger golvisole-
ringen 10 cm 30 procent total energiök-
ning, 20 cm isolering 20 procent och 30 

cm 10 procent, tabell 1. 
Ombyggnad av befintliga småhus 

med källare från radiatorsystem i käl-
laren till golvvärme har ofta gjorts för 
att uppgradera från förrådsutrymme 
till gillestuga/bostadsutrymme. Detta 
undersökte framlidne energirådgiva-
ren i Lund och Hörby kommuner, Tor-
björn Klittervall. Han fann att den to-
tala energianvändningen, summan för 
byggnadsuppvärmning, varmvatten 
och hushållsel ökade med så mycket 
som 40 procent! Detta beroende på att 
det vanligtvis saknas isolering i golvet.

Extravärme nödvändig
Golvvärme som enda värmekälla med-
för flera problem orsakade av värme-
trögheten. För att snabbt tillföra extra 
värme måste den kompletteras med ett 
tillsatsvärmesystem som vattenradia-
torer eller direktverkande elradiatorer. 
Golvvärmen kan då användas som bas-
värmesystem.

Bäst med snabbreglerade värmesystem
Det förtjänar att upprepas: Att värme-
systemet för bästa effektivitet ska fin-
nas inomhus och vara snabbreglerat. 
Dessa egenskaper har inte golvvärmen. 
Värmen har en lång väg att gå och det 
tar lång tid innan värmen kommer in i 
rummet. Dessutom är golvvärmen svår 

att reglera. På vägen går en stor del av 
värmen förlorad. Energimyndighetens 
småhustävling på 1990-talet visar att 
radiatorsystem håller den jämnaste 
innetemperaturen.  q

 100 30

 Isolertjocklek  % ökad total
 under plattan mm energianvändning

 200 20
 300 10

TABEll 1. Ökad total energianvändning i 
procent, summan för byggnadsuppvärm-
ning, varmvatten och hushållsel, för hus 
med platta på mark och golvvärme jämfört 
med radiatorsystem. I träbjälklag tillkom-
mer kostnader för värmefördelande plåtar 
med minst 700 kr/m2.

FIGur 2. Wirsbo Golvvärme, annons.

FIGur 1. Energijägarna, broschyr.
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