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ABSTRACT  

The European Union’s goal for year 2020 aims to reduce the greenhouse gases by 20 % 

compared to the levels of 1990. This goal can be reached by increasing energy efficiency and 

renewable energy sources by 20 %. In Sweden housing stands for 40 % of the total energy 

usage and in apartment buildings district heating is the most used way for heating and hot 

water. In this degree project two apartment buildings, connected by a garage, have been 

studied to see which solutions would yield a saving in both money and the environment. The 

building is heated using district heating and is ventilated through mechanical exhaust 

ventilation. Analyzing the current energy consumption and ventilation rates, two heat pump 

manufacturers was contacted to see what their systems could save in terms of energy. By 

recovering heat from the exhaust air with a heat pump the buildings can save both money 

and have a reduced impact on the environment. Having a demand-controlled ventilation in 

the garage would not give a large enough saving in energy to be worth the investment. The 

already scheduled fans have decreased their energy usage by half. However by having a 

demand-controlled ventilation in the garage it could reduce the harmful heavy metals that 

get released when cars drive in and out. By simply lowering the temperature in the garage 

from 15 °C to 10 °C could save about 12 500 sek/year in heating costs. The conclusion to this 

study is that using a heat pump to recover energy from exhaust air is an investment that will 

generate financial savings for the cooperative apartment and have a reduced negative impact 

on the environment.   

Keywords: Energy efficiency, exhaust air heat recovery, heat pump, reducing 

environmental effects, optimizing control system 
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FÖRORD 

Detta examensarbete skrivs som den sista delen av vår utbildning som energiingenjör med 

inriktningen värmeteknik på Mälardalens Högskola. Olof har gjort simuleringar i IDA ICE för 

garaget samt studerat miljöpåverkan av de föreslagna åtgärderna. Anders har samlat in 

simuleringar gjorda av två värmepumpsleverantörer samt gjort energiberäkningarna. Arbetet 

är skrivit tillsammans av oss två och där båda varit inblandade i samtliga processer, som 

införskaffande av material, beräkningar och simulering samt skrivandet av själva 

examensrapporten.  

Vi skulle vilja tacka Jonas Wallin, vår externa handledare på Ramböll, för bidragande 

kunskap inom energiteknik och VVS samt delgivande av praktisk erfarenhet. 

Vi skulle även vilja tack Anders Sköld, ordförande i Bostadsrättsföreningen Lillåudden 3, för 

genomgång av anläggningen och hjälp med att få tillgång de data vi använt oss av i arbetet. 

Vi skulle även vilja tacka vår handledare Lars Tallbom för stöd med rapportskrivandet under 

arbetets gång. 

Slutligen vill vi tacka våra familjer: Mama Roos, Frank, Linda & Katla, för stöd under arbetets 

gång. 

Västerås i juni 2018 

Anders Levay och Olof Roos 
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SAMMANFATTNING  

Europeiska unionens energimål år 2020 är att minska utsläppen av växthusgaser med 20 % i 

förhållande till 1990 års nivåer. Genom att öka andelen förnybara energikällor med 20 % och 

öka energieffektiviteten med 20 % kan energimålen uppnås. Bostads- och servicesektorn står 

för cirka 40 % av den totala energianvändningen i Sverige och under 2015 uppgick 

energianvändningen till 143 TWh. Av denna användning står hushåll för 59 % varav hälften 

går till tappvarmvatten och uppvärmning av bostäder. För flerbostadshus och lokaler står 

fjärrvärme för cirka 95 % respektive 85 % av energin som går åt rumsuppvärmning och 

varmvatten. 

I detta arbete har möjligheterna för energibesparingar för två byggnader som 

sammankopplas av ett garage studerats. En energibesiktning gjord år 2015 visade att dessa 

två byggnader använde 154 kWh/m2 Atemp, år och fick en energiklassning F. Det uppenbara 

energiläckaget är att värmen i frånluften inte återanvänds och möjligheterna att installera en 

värmepump har undersökts. Även garaget hade felaktigt inställt ventilationssystem där 

shuntgruppen för värmebatteriet hade för hög känslighet och reglerade flödet varannan 

sekund. 

Syftet med detta arbete var att undersöka vilka rimliga lösningar för energieffektivisering 

som finns och om de är ekonomisk samt miljömässigt hållbara. 

Som underlag i form av data har bostadsrättföreningens energianvändning de senaste tre 

åren samt ventilation- och värmesystemsritningar används för att kunna få en överblick hur 

byggnaden sett ut. Temperaturdata har tagits från SMHI samt att innetemperaturen mäts på 

plats för att kunna göra energiberäkningar timme för timme. När två 

värmepumpsleverantörer, NIBE och Thermia, gjort sina simuleringar kunde 

energibesparingsmöjligheterna beräknas och ställas mot hur stor minskning av 

växthusgasutsläpp som sker under investeringens livstid. De ekonomiska aspekterna med att 

installera ett värmepumpssystem i ett niovåningars höghus är att installation av rören för 

köldbärarmediet utgör den större delen av investeringen då långa sträckor rör är kostsamma 

i inköp av material. Genom att installera värmepump uppskattas de två fastigheterna kunna 

minska sina växthusgasutsläpp runt 150 till 230 ton under värmepumpens livslängd. Den 

årliga energibesparingen för NIBE var 113 MWh och Thermia 169 MWh. Den totala 

ekonomiska besparingen uppskattas till 184 kkr för NIBE och 535 kkr för Thermia för valda 

ekonomiska variabler (kalkylränta satt till 5 % och investeringsstöd satt till 0 %).  

Thermia har högst besparingspotential på 1,40 miljoner kr, med en satt till kalkylränta på 0 

% och med ett investeringsstöd på 50 %. Båda pumparna skulle inom ett år spara in den 

klimatpåverkan som medförs av värmepump med minskning av energianvändning. 

Installation av värmeåtervinning genom frånluften bedöms även vara praktiskt 

genomförbart. Genom att ändra önskade temperaturen på garaget skulle även en 

energibesparing på 22 MWh/år, ekonomisk besparing på 12 500 kr/år och minskning i 

koldioxidutsläpp med 1 900 kg/år.  Att göra denna typ av investering kommer gynna både 

bostadsrättföreningens ekonomi och miljöpåverkan. Denna typ av energiförbättringar är 

även applicerbar på andra bostäder med liknande förhållande. 
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Data är erhållen ur statliga instanser (exempelvis SMHI, Naturvårdsverket, Västmanlands 

länsstyrelse) samt från leverantörer av tjänster eller produkter (exempelvis NIBE, Thermia, 

Aircoil, Mälarenergi).  En potentiellt osäker parameter är installation av rör, där ett 

platsbesök av installatör skulle krävas för att ge en offert för en mer exakt siffra. Däremot har 

ett påslag på 40 % av schablonvärdet som används lagts på. För övrigt val av metod 

överensstämmer detta arbetet med andra publicerade arbeten som gjorts inom samma 

område. 

Slutsatsen är att en värmepump för att återvinna värme är en ekonomisk och miljömässig 

hållbar investering. Åtgärden sänkte husets totala energiförbrukning mellan 18 och 28 

kWh/m2, år. Att sänka temperaturen i garaget var ett enkelt sätt att minska sin 

energiförbrukning och miljöpåverkan.  

Nyckelord: Energieffektivisering, frånluftsåtervinning, värmepump, reducera 

miljöpåverkan, regleroptimering.
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

COP Värmefaktor - 

Cp Specifik värmekapacitet kJ/kg 

E Energi Wh 

ɳ Verkningsgrad % 

P Effekt W 

PPM Andel - 

Q Volymflöde m3/s 

SCOP Årsvärmefaktor - 

ρ Densitet kg/m3 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

Atemp Den yta i en byggnad som värms över 10 ˚C, enligt 
krav från byggregler. 

BBR Boverkets byggregler, regelverk och råd för 
byggnaders utformning och system 

Brf Bostadsrättsförening 

CO2e Koldioxid ekvivalent, ett mått på hur mycket 
växthusgas som har likvärdig påverkan mätt i 
koldioxid. Exempel: Metan har 21 gånger högre 
påverkan än koldioxid. Ett kg metan är 21 kg CO2e. 

DUT Dimensionerande utetemperatur, en 
årsmedeltemperatur som man dimensionerar en 
värmeenhet emot. 

DVUT Dimensionerande Vinterutetemperatur, den kallaste 
temperaturen som man använder vid dimensionering 
av värmesystem. 

F-system Ventilationssystem för lokal som består av mekanisk 
frånluft och självdragen tilluft. 

FTX-system Ventilationssystem för lokal som består av mekanisk 
från- och tilluft med värmeåtervinning. 

FX-system Ventilationssystem för lokal som består av mekanisk 
frånluft och värmeåtervinning. 



x 

Förkortning Beskrivning 

GWP Global Warming Potentia, ett värde som beskriver hur 
mycket växthusgas varje kilo köldmedie motsvarar. 

LCC Livscykelkostnad, den totalt uppskattade kostnaden 
för en investering och dess årliga kostnader (som drift, 
underhåll, energianvändning) summerade. 

ODP Ozon Depletion Potential, den relativa mängd 
nedbrytning som en kemisk förening orsakar mot 
ozonlagret. 

PPD Predicted Percentage of Dissatisfied, ett mått på 
uppskattat nöjdhet av inneklimat på en skala från -3 
till 3. 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Avluft Luft som bortförs från byggnaden till det fria. 

Brine Väska bestående av vatten blandat med alkohol, som 
används som värmebärare medel mellan två 
värmeväxlare. 

Frånluft Luft som bortförs från lokal. 

Uteluft Luft från eller ute i det fria. 
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1 INLEDNING 

Detta arbete tar upp energieffektivisering av två bostäder belägna i Västerås. I bakgrunden 

beskrivs Europas energimål och Sveriges energiläge. Boverket ställer högre krav på att 

entreprenörer ska använda mer klimatsmarta material och bygga mer energieffektiva hus. 

För att marknaden ska bli mer klimatsmart har Naturvårdsverket sin satsning Klimatklivet 

som är ett investeringsstöd för klimatförbättrande åtgärder. Metoden går ut på att samla data 

från tillverkare av värmepumpar, återvinningsbatterier, priser för material och arbete etc. 

1.1 Bakgrund 

De internationella energimålen 2020, uppsatta av europeiska unionen som Sverige ingår i, är 

målet att minska utsläppen av växthusgaser med 20 % i förhållande till 1990 års nivåer tills 

år 2020. Detta sker genom att öka andelen förnybara energikällor med 20 % och öka 

energieffektiviteten med 20 % (Regeringen, 2017). Enligt rapporten Energiläget 

(Energimyndigheten, 2017) står bostads- och servicesektorn för cirka 40 % av den totala 

energianvändningen i Sverige. Under 2015 var bostads- och servicesektorns 

energianvändning uppmätt till 143 TWh. Av denna användning står hushåll för 59 % varav 

hälften går till tappvarmvatten och uppvärmning av bostäder. För flerbostadshus och lokaler 

står fjärrvärme för cirka 95 % respektive 85 % av energin som går åt rumsuppvärmning och 

varmvatten. Ett aktuellt projekt som pågår i skrivandets stund för att minska detta behov i 

byggnader är Energimyndighets satsning som kallas Energilyftet (Energimyndigheten, 2018). 

Energilyftet är en utbildning vars syfte är att bredda kunskapen hos aktörer som är 

inblandade i upprättandet och brukandet av fastigheter med kunskap om hur bra 

energiprestanda uppnås och upprätthålls. Där till erbjuds stöd och bidrag för utförandet av 

bland annat energikartläggningar och miljöstudier med syftet att förbättra befintliga och 

framtida byggnaders energibehov och i sin tur miljöpåverkan. Naturvårdsverket (2018) har 

ett projekt för att minska miljöpåverkan som kallas för Klimatklivet. Syftet med Klimatklivet 

är att minska mängden koldioxid samt andra klimatpåverkande gaser som släpps ut genom 

att bidra med investeringsstöd till organisationer som genomför miljöbesparande åtgärder. 

Klimatklivet är riktad emot företag, kommuner, bostadsrättsföreningar (Brf) och erbjuder 

stöd upp till 50 % av investeringskostnader. 

Boverkets energikrav ändras för att ställa högre krav på att entreprenörer ska bygga mer 

energieffektivare hus. År 2002 var inte kravet en fast gräns utan beräknades med hjälp av hur 

stor värmeförlust en byggnad fick ha (Larsson, 2002). Från och med 2006 har kraven blivit 

tydligare till hur mycket energi som förbrukas per kvadratmeter och år (Larsson, 2006). 2015 

låg kravet för en energiklass C byggnad på 80 kWh/m2 Atemp, år och 2017 ligger kravet på 85 

kWh/m2 Atemp, år men med strängare krav för genomsnittligt U- värde och hur mycket värme 

som får komma från direktverkande el (Boverkets Byggregler, 2017). 
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För att sänka energianvändningen på redan befintliga byggnader kan antingen små eller 

stora åtgärder ske. För byggnader i Europa byggda under 1900-talet föreslår Gustafsson 

(2017) att energibesparande åtgärder är ekonomiskt och miljömässigt lönsamt att genomföra 

om det inte redan gjorts. Gustafsson har sammanställt flera renoveringsstrategier för 

flerbostadshus och har via simuleringar uppskattat att det finns avsevärd 

energibesparingspotential. Särskild fokus i studien läggs på nordligt belägna bostäder med 

fjärrvärme och vikten av att återvinna värmen i frånluften via värmepump (FX-system) eller 

mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX-system) för att markant minska 

energiförluster. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utvärdera besparingsmöjligheter i energisystemet för Brf 

Lillåudden 3 samt att ge förslag på vilka åtgärder som kan genomföras. 

1.3 Frågeställningar 

För att uppfylla arbetets syfte används följande frågeställning: 

• Hur ser energianvändningen ut hos det studerade objektet? 

• Vilka energibesparande åtgärder skulle kunna appliceras? 

• Huruvida är dessa åtgärder praktiskt genomförbara? 

• Huruvida är dessa åtgärder ekonomiskt lönsamma? 

• Vilken miljöpåverkan kommer dessa förändringar ha? 

1.4 Avgränsning 

Arbetet avser att uppskatta energi- och kostnadsbesparing utan att faktiskt följa upp hur stor 

besparing som görs och vilka åtgärder som väljs att göras. Detta arbete avgränsas fysiskt till 

två flerbostadshus belägna i centrala Västerås. Tidsramen är tio veckor för detta 

examensarbete. 
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2 METOD 

I metod kommer datainsamling, beräkningar och simulering samt litteraturstudie beskrivas. 

2.1 Datainsamling 

Ett platsbesök gjordes vid fastigheterna för att se var teknikrummen var placerade. 

Uppdragsgivaren gick igenom vilka uppgifter som fanns och vilka delar av 

uppvärmningssystemet som kunde studeras. Ur bygghandlingar över fastigheterna har 

samtliga projekterade ventilationsflöden summerats, för att kunna avgöra hur stora flöden 

som går igenom avluftshuvarna. Denna data har säkerställts med uppgifter från en 

obligatorisk ventilationskontroll (OVK). För temperaturdata, per timbasis, samt 

dimensionerande vinter ute temperatur (DVUT) har data hämtats från SMHI (2017). Data för 

energianvändning och vattenförbrukning gällande kunden och genomsnittliga värden för 

referens har delvis erhållits via kundens energileverantör, Mälarenergi, samt en 

energikartläggning utförd av Energi & El Byrån i Mälardalen. För tekniska data och 

materialkostnad för värmepumpar har två olika värmepumpsleverantörer, NIBE och 

Thermia, kontaktats. Material och installationskostnader för rör, ventilationskanaler, 

kylbatteri och värmepump har erhållits ur Wikells (2015) sektionsfakta för VVS-

installationskostnader. Där exakt typ av installation ej funnits tillgängligt har likvärdig 

kostnad för installation använts. Undantag för detta är kylbatteri, där Aircoil tillhandahållit 

med materialkostnad samt produktspecifikation. 

2.2 Beräkningar och simuleringar 

Samtliga beräkningar är gjorda i programmet Microsoft Excel, av praktiska skäl vid hantering 

av stora datamängder. Vid driftkörning av värmepump och kylbatteri har extern hjälp via 

värmepumps- respektive kylbatterileverantörer använts för uppskattning av insparad energi. 

För energianvändning för fläktaggregat har programmet IDA Indoor Climate and Energy 

(IDA ICE) använts. IDA ICE simulerar en byggnads prestanda genom att modellera hur 

byggnaden ser ut, typ av uppvärmningssystem, hur styr och reglersystem styrs. Med 

varierande tidssteg anpassar sig programmet efter olika typer av problem och toleranser. Alla 

formler som IDA ICE använder för sina beräkningar syns och presenteras i programmet.  

2.2.1 Energiberäkningar för frånluftsåtervinning 

För beräkning av maximal effekt som kan nyttjas av en värmepump kopplad till frånluften 

används Ekvation 1. För densiteten (ρ) av luft antas ett värde på 1,2 kg/m3. För specifik 

värmekapaciteten (Cp) för luft antas ett värde på 1000 J/kg, °C. Q är volymflödet i m3/s. T är 

temperaturen för den luften som går ur byggnaden samt temperaturen för luften utomhus. 

(Warfvinge, 2010) 
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𝑃 = 𝑄 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑇𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡) [𝑊]      Ekvation 1 

Ekvation 1 används även vid den maximala, teoretiska energiåtervinningen genom att 

multiplicera maximala effekten med en tidsenhet på 1 h (och har därmed enheten Wh). För 

att omvandla den maximala, teoretiska energiåtervinningen till en realistisk 

energianvändning behövs följande tas i beaktning: 

• Elenergin som krävs för att driva värmepumpen 

• Verkningsgrad 

• Rimlig avkylning 

• Drifttid 

Den förlust som blir i värmepumpen för den energi som värmebatteriet drar tas i beaktning 

genom att används Ekvation 2, där värmefaktorn (COP) är given för värmepumpen 

(Warfvinge, 2010). 

𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 × (1 −
1

𝐶𝑂𝑃
) × 1ℎ [𝑊ℎ]     Ekvation 2 

Den energin som faktiskt kan återanvändas måste ta i beaktning de förluster som uppstår vid 

exempelvis värmeväxling i batterier, vid pumpen samt i rörledningar. Dessa sammanfattas i 

verkningsgraden för hela systemet (ɳsystem) och tas i beaktning via Ekvation 3 (Warfvinge, 

2010). 

𝐸𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 × 𝜂
𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚

 [𝑊ℎ]      Ekvation 3 

Rimlig avkylning tas i beaktning genom att öka utetemperaturen (Tuteluft). Slutligen måste 

drifttiden tas i beaktning. Detta görs genom att inte inkludera de poster i data där 

utetemperaturen (Tuteluft) överstiger den mätta innetemperaturen (Tfrånluft). 

2.2.2 Ekonomiska kalkyler 

 Livscykelkostnad och nuvärdesfaktor 

𝑁𝑢𝑣 =
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
 [å𝑟]        Ekvation 4 

För att kunna beräkna livscykelkostnad (LCC) behövs en nuvärdesfaktor som beror på 

investeringens uppskattade livslängd och en bestämd kalkylränta. Nuvärdesfaktor (Nuv) tas 

fram via Ekvation 4, där r är kalkylräntan och n är uppskattad livslängd. (Energihandboken, 

2018). 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑁𝑢𝑣 ∗ ∑ Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟  [𝑘𝑟]     Ekvation 
5 

LCC består av det investerade kapitalet för material och installation samt alla årliga utgifter 

(energi, underhåll, etc.) multiplicerat med annuitetsfaktorn, enligt Ekvation 5. För att avgöra 

om en investering är lönsam eller inte jämförs en LCC för investeringen och en LCC där 

investeringen inte genomförts. (Energihandboken, 2018) 
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2.2.3 Pay Off 

För att beräkna hur lång återbetalningstid en investering har (Pay Off-tid) används Ekvation 

6. Investeringen är den kostnad för material och installation, och det årliga överskottet är 

den besparing som görs per årlig basis efter investeringen. (BELOK, 2014) 

𝑃𝑎𝑦 𝑂𝑓𝑓 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
 [å𝑟]       Ekvation 6 

2.2.4 Fjärrvärmepremie 

För fjärrvärmekunder bundna till Mälarenergi varierar kostnaden för köpt energi baserat på 

säsong. Där till får kunderna en premie eller får betala en extra avgift baserat på hur hög 

returtemperaturen är från kundens anläggning. Denna summa beräknas enligt Ekvation 7, 

där Q är fjärrvärmevattenmängden (mätt i m3), W är förbrukade energimängden (i MWh) 

och P är priset (kr/ m3) på 2,5 kr/m3. (Mälarenergi, 2018) 

(
𝑄𝑘𝑢𝑛𝑑

𝑊𝑘𝑢𝑛𝑑
−

𝑄𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡

𝑊𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡
) × 𝑃 × 𝑊𝑘𝑢𝑛𝑑  [𝑘𝑟]      Ekvation 7 

2.3 Litteraturstudie 

Som teoretiskt grund till arbete har en litteraturstudie genomförts.  Denna omfattar aktuella 

vetenskapliga artiklar som berör det teknologi arbetet använder sig av, som värmepumpar, 

kylbatterier samt styr- och reglerteknik. Slutligen tar även litteraturstudien upp 

miljöpåverkan som teknologin medför och statliga riktlinjer och regler berörande arbetets 

intresseområde. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

Den teoretiska referensram som ligger till grund för arbetet presenteras i detta kapitel och 

behandlar Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet för att uppmana aktörer att 

minska miljöpåverkan med sina verksamheter. Där till presenteras information om 

frånluftsvärmepumpar och hur effektiva dessa är samt hur investering i reglersystem för 

ventilation kan ge energibesparingar.  Hur miljön påverkas av att installera en värmepump 

för att återvinna värme i frånluft. 

3.1 Klimatklivet 

I 2018 års budget har pengar avsatts för klimatsmarta projekt kallat för Klimatklivet. Det 

huvudsakliga syftet med dessa pengar är att de ska gå till åtgärder som ger lägre 

växthusgasutsläpp men även driva på marknaden att använda nyare mer miljövänlig teknik. 

De som kan ansöka om detta stöd är landsting, kommuner, bostadsrättföreningar, 

universitet, högskolor och en rad olika bolagsformer (Naturvårdsverket, Om Klimatklivet, 

2018). 

För att få ta del av klimatklivet måste bostadsrättföreningen skicka in ett formulär där de 

beskriver vad för miljöförbättring de önskar söka stöd för, om det är energieffektivisering, 

förbättring av transporter, laddningsstationer för elbilar etc. Några andra viktiga parametrar 

som hur lönsam effektiviseringen kommer vara, livslängd på åtgärden, hur stor den 

genomsnittliga minskningen av växthusgaser är per år och hur detta har beräknas, hur 

åtgärden kommer bidra till spridning av teknik och marknadsintroduktion. 

(Naturvårdsverket, 2018) 

Förutsättningen för stöd till andra än företag är max 50 % av investeringskostnaden. Bidraget 

kommer främst ges till förbättringar som vid varje prövningstillfälle ger den största 

minskningen av växthusgaser. (Sveriges Riksdag, 2015) 

3.2 Värmepump 

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (2018) beskriver att värmepumpar fungerar under 

samma principer som ett kylskåp, fast tvärtom. Där ett kylskåp flyttar ut värmen från insidan 

till utsidan. Värmepumpen flyttar värme lagrad i luft, berg, mark eller vatten in till husen. 

Detta sker med hjälp av fyra komponenter: förångare, kompressor, kondensor och en 

strypventil. Dessa komponenter är kopplade via en rörkrets som håller ett köldmedium. 

Köldmedium är en vätska som har en låg kokpunkt (exempelvis ammoniak).  Förångarens 

uppgift är att värma köldmediet till det att vätskan går från flytande till gasform. Där efter 

höjer kompressorn trycket på köldmediet, för att öka energilagringen i köldmediet. I 

kondensor kyls köldmediet och tar ut energin i form utav värme. Där efter sänker 

strypventilen trycket för att i sin tur sänka kokpunkten för köldmediet innan det går in i 

förångaren. Enligt Energimyndigheten (2014) är värmepumpar en källa till billig energi 
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eftersom den energi som måste köpas är elenergin för att driva kompressorn. Värmepumpen 

utnyttjar gratis energi som omger pumpen, exempelvis som en luftvärmepump där värmen i 

uteluften fångas upp i förångaren och sprids ut i inneluften vid kondensorn. Både förångare 

och kondensor är en sorts värmeväxlare, vilket även kan kallas för värme- eller kylbatteri 

(Polarpumpen, 2018). 

3.3 Frånluftsvärmepumpar 

Fredlund och Olsson (2012) har analyserat och jämfört två flerbostadshus som har olika 

typer av frånluftsvärmepumpar som främsta värmekälla. För att täcka för det hela 

värmebehovet används fjärrvärme som komplement för att ta det som luftvärmepumpen inte 

kan förse. Den ena fastigheten, Gäddan 1, bestod av 43 stycken hyreslägenheter med en 

boarea på 2 568 m2 och den andra fastigheten, Gäddan 2, bestod av 35 stycken 

hyreslägenheter och en boarea på 2 130 m2. Som underlag till sin studie har Fredlund och 

Olsson använt sig av en energiprognos i form av förgående års energianvändning, mätningar 

av förbrukad el, förbrukad fjärrvärme och producerad energi under en treveckorsperiod för 

att kunna jämföra fastigheternas återvinning. Gäddan 1 visade sig vara mer energieffektiv och 

ekonomisk med 20 % högre värmefaktor, 12 % lägre driftkostnad och 50 % av 

återbetalningstiden. Dessvärre var koldioxidutsläppen högre för Gäddan 1 än vad den var för 

Gäddan 2, som konsekvens av de processer som krävs för att driva värmepumpen kontra 

fjärrvärmeproduktion. En slutsats som Fredlund och Olsson konstaterade är att storleken på 

fastigheten som betjänas spelar in i hur effektivt det är med frånluftsvärmepump som 

värmekälla. 

I en studie av Berglund (2012) analyserades värmeåtervinning av frånluft och ur ekonomiska 

och energibesparande aspekter. Författaren tog upp parametrar som frånluftstemperatur, 

fukthalt samt luft- och värmebärarflöde genom värmebatteri. Studien har även jämfört 

prestandan från två olika värmepumpar från olika producenter. Luftvärmepumpen avsåg att 

värma tappvatten och därmed jämfördes även kostnaderna för en luftvärmepumpslösning 

som komplement till fjärrvärme för tappvattenuppvärmning.  Berglund har jämfört två olika 

typer av värmebatteri (traditionellt- och nålrörsbatteri) samt två typer av värmepumpar (med 

och utan varvtalsstyrning). Denna jämförelse skedde genom data erhållen från de två 

leverantörerna, Luvata och Retermia, och gick igenom programmet Coils för att avgöra 

utetemperaturen från vätskan som lämnar värmebatteriet. Slutsatser i studien konstaterade 

att det är svårt att uppskatta vilka faktorer som är viktigare än andra men vid jämförelse av 

de olika lösningarna av batteri och pumpar är det mest kostnadseffektivt att installera ett 

nålrörsbatteri och ha en varvtalsreglerad pump. Det var mellan 1,1–1,7 gånger (varierande på 

effektiviteten hos värmeåtervinningssystemet) mer lönsamt att köra värmepump från 

oktober till april och fjärrvärme under resterande delen av året än att använda sig av 

fjärrvärme året runt. Under dessa förutsättningar betalades 390 kr/MWh producerad från 

luftvärmepumpssystemet. 

Återvinning av värmen i frånluften är vanligast att det sker via FTX-system eller F-system 

med luftvärmepump. En konsekvens av energibesparingsrenovering av denna typ av karaktär 
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är att mindre energi behövs köpa från annat håll. För bostäder där primära 

uppvärmningskällan kommer ifrån fjärrvärme kan detta bli problematiskt eftersom 

fjärrvärmeleverantören förväntar sig en viss avkylning på fjärrvärmevattnet. Thalfeldt, 

Kurnitski och Latosov (2017) har undersökt installation av luftvärmepump i byggnader med 

F-system och där fjärrvärme har använts som uppvärmningskälla. Studien har gjorts i 

Estland där ett flerbostadshus har utvärderats. Temperaturer och flöden är mätta för 

värmesystem samt ventilation för att sedan återskapas i en modell med hjälp av programmet 

IDA-ICE. Resultaten visar på att installation av en frånluftsvärmepump täcker större delen av 

tappvarmvattenbehovet och att det nästan eliminerar fjärrvärmekonsumtionen under 

sommaren. Med FTX-system blev medelreturtemperaturen på fjärrvärmevattnet 22 °C, i 

jämförelse hade F-system och frånluftsvärmepump kunde medelreturtemperaturen ökas med 

10 – 15 °C. Thalfeldt et al utvärderade även om olika sätt att koppla frånluftsvärmepumpen, 

och därmed föra värmen tillbaka in i systemet, hur det påverkade värmepumpens prestanda. 

Resultaten av de tre olika sätt att koppla visade att det inte hade nämnbar påverkan. 

När det gäller dimensionering av värmepump som primär värmekälla anser Svenska Kyl och 

Värmepumpsföreningen (SKVP, 2018) att värmepumpen bör dimensionera för 50 – 70 % av 

det högsta effektbehovet (baserat på DVUT) för att i sin tur kunna täcka 70 – 90 % av det 

årliga energibehovet. Anledningen till att värmepumpen bör underdimensionera är delvis för 

investeringskostnaden men också då kortare drifttider ger mer slitage på grund av flera 

starter än om värmepumpen få gå kontinuerligt under längre perioder. För att täcka hela 

energi- och effektbehovet rekommenderas det att direktverkande el används. 

Energibesparing via effektiv styrning 

3.4 Styr och reglering ventilation 

När Pavlovas (2004) studerade ett svenskt flerfamiljshus där IDA ICE användes för att 

simulera hur förändringen av energianvändningen blev med behovsstyrd ventilation och 

olika typer av givare. Först simulerades referensenergianvändning för konstant flöde på 30 

l/s med alla dörrar inomhus öppna eller stängda. Om alla dörrar var öppna fanns det risk att 

fuktighet från badrummet sprider sig till resten av fastigheten, speciellt under sommartid. 

Sedan användes CO2-, relativ fuktighet- eller personbelastningsgivare för att se om det gick 

att få energibesparingar. Resultatet av studien visar att den största energibesparingen gjordes 

med CO2 givare med inställt referensvärde på 1200 PPM och relativ fuktighetsgivare med 

referensvärde på 80 % RF. Både sänkte energibehovet för ventilationen runt 50 % eller 2 000 

kWh/år. Dock gav enbart reglering med relativ fuktighet ett högt PPM CO2 värde vilket kan 

upplevas som dåligt av personbelastningen. 

Att inte ha tillräcklig ventilation i ett garage kan utsätta personer för fara genom att farliga 

ämnen inte försvinner från lokalen. I en studie gjorde av Vuković et al (2014) visade det sig 

att den största påverkan på parkeringshus är flera farliga tungmetaller som kan ge ökad risk 

för cancer. 



10 

När Keisu (2017) studerade två parkeringshus med FTX ventilation visade det sig att 

ventilationsflödena var kraftigt överdimensionerade. Istället för att konstant flöda 1,8 l/s, m2 

kunde de halvera flödet med bibehållen nivå på koldioxid och kolmonoxid. Med ett 

koldioxidgränsvärde på 450 PPM går fläkten konstant då utomhusluften också ligger runt 

samma värde. Genom att öka gränsvärdet kunde bostadshusparkeringen spara 40 % på el 

och uppvärmning till sitt garage. 

Vid nybyggnation av ett hus med parkering under jord kunde Pohjanen (2017) göra 

simuleringar med hjälp av IDA ICE. Här jämfördes behovsstyrd ventilation med konstant 

flöde på en yta av 6 000 m2 med 170 bilparkeringar och 4 motorcykelparkeringar. Resultatet 

av studien är att FTX ventilation med behovsstyrning kunde spara 75 % av 

uppvärmningsenergin och 72 % av elenergin för fläkten. Investeringen jämfört mot konstant 

flöde var avbetalat på ett år. Detta garage kyldes även om behovet fanns under sommaren 

med hjälp av kylbatteri och värmdes under vintern med fjärrvärme. 

3.5 Miljöpåverkan av att installera en värmepump 

Enligt Nordman (2007) är de vanligaste köldmedierna i dagens värmepumpar är R407C och 

R410A. Dessa köldmedier anses inte vara miljö- eller hälsofarliga. Det mått på miljöpåverkan 

som används för köldmedier är GWP (Global Warming Potential), vilket är ett värde som 

beskriver hur mycket växthusgas varje kilo köldmedie motsvarar. R407C har ett GWP på 1 

774 och R410A har ett GWP värde 2 088. ODP (Ozon Depletion Potential) är för båda dessa 

köldmedier noll. Köldbärare är den vätska som hämtar värmen från en källa (bergvärme, 

värme i frånluft etc.) och cirkulerar den till värmepumpen. Köldbärare består av vatten och 

etanol samt en denatureringsvätska som består av olika proportioner av n-butanol och 

isopropanol. Denna blandning är inte farlig för miljön då etanol inte ackumuleras i levande 

organismer och bryts lätt ner. 

Koldioxid ekvivalent (CO2e) är ett sätt bestämma hur mycket utsläpp av ett visst ämne 

bidrar till när det ställs mot koldioxid. Om till exempel 1 kg R407C släpps ut i 

atmosfären skulle 1774 kg koldioxid behövas för att ha samma påverkan för 

uppvärmningen av jorden. (Naturvårdsverket.se, 2018) 

Naturvårdsverkets (2017) siffror för utsläpp av olika energikällor säger att el producerad i 

norden har ett utsläpp på 125 gram CO2e per producerad kWh och är det värde som kommer 

användas för TEWI (Total Equivalent Warming Impact) beräkningen. För Europa var 

medelutsläppen på 454 g CO2e per producerad kWh år 2016 (KTH.se, 2016). Enligt H. 

Näsström (mailkontakt, 2018-04-03) på Mälarenergi AB var deras utsläpp vid 

fjärrvärmeproduktion 86 gram CO2 per producerad kWh år 2017.  

För att ta bestämma vilken miljöpåverkan värmepumpen har genom produktion, användning 

och skrotning kan en TEWI-beräkning  göras. Denna tar till hänsyn om aggregatet är 

platsbyggt, ålder, livslängd, storlek, mängd köldmedia samt hur mycket energi som används 

och återvinns. (Svenska kyl & värmepumpsföreningen, 2018) 
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Enligt KTH.se (2016) påverkar alla dessa variabler resultat på olika sätt i TEWI-beräkningen. 

Skulle läckaget antas vara lågt blir installationen mer miljövänlig och vice versa om läckaget 

antas vara för högt. Samma sak gäller för växthusgasutsläppen för el då det varierar genom 

hela Europa. Genom att göra dessa beräkningar kan två system jämföras för att se hur 

skillnaden för deras specifika och totala växthusgasutsläpp. 
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4  AKTUELL STUDIE 

4.1 Beskrivning av studieobjektet 

 

Figur 1 Fyrbåksvägen 2 och 4 

Arbetets studieobjekt består av bostadsrättsförening Lillåudden 3 som innefattar de två 

flerbostadshusen Fyrbåksvägen 2 och 4 (se Figur 1) med sammanlagt 44 stycken lägenheter, 

förråd, soprum samt teknikrum och ett garage som binder samman husen. Förråd, soprum, 

teknikrum och garage är beläget på markplan och samtliga lägenheter är belägna ovanpå. 

Byggnaderna upprättades 2005. Lägenheternas och förrådens uppvärmningssystem består 

av radiatorer. Uppvärmningen av rum och varmvatten sker via värmeväxlare kopplat till 

fjärrvärmenätet. Ventilationen för lägenheterna, förråd och teknikrummen är av typen F-

system, där samtliga lägenheter har frånluftsdon i badrum och köksfläktar. 

Frånluftskanalerna från lägenheterna samlas i fyra separata schakt – två för köksfläktar och 

två för badrummen. Dessa kanaler går upp till taket och samlas i separata avluftshuvar, totalt 

åtta stycken. De projekterade flödena, enligt bygghandlingar, är för varje badrumsluftshuv 

385 l/s och för varje köksfläktshuv 110 l/s (440 l/s vid forcering). Vid tilluftsspalterna 

används tilluftsradiatorlösningar, vilket betyder att tilluften tvingas in i kontakt vid 

radiatorerna och därmed värms upp direkt. Ventilationen för förråd, soprum och teknikrum 

är även det av typen F-system och har avluftsdon beläget på respektive angränsade väggar. 

Garagets ventilation består av ett FTX-system, med aggregat beläget i ett separat fläktrum, 

samtliga på bottenplan och med ett projekterat flöde på 900 l/s. 
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Bostadsföreningens energianvändning av fjärrvärme för rums- och tappvarmvatten 

uppskattas till att ligga genomsnittligen på 744,1 MWh/år (se Bilaga 1). Som kund till 

Mälarenergi har bostadsrättföreningen ett elpris på 0,38 kr/kWh och de rådande 

fjärrvärmepriserna för flerbostadshus i Västerås presenteras i Tabell 1. Enligt 

energibesiktning som ägde rum 2015 har byggnaden en energiprestanda på 154 kWh/m2, år 

vilket sätter huset i energiklass F. De krav som gäller vid uppgörandet av ny byggnad under 

tillfället för besiktningen var 80 kWh/m2, år och energiklass C. 

Tabell 1 Fjärrvärmepriser för flerbostadshus i Västerås och Hallstahammar 2018 

Period Kostnad Enhet 

Jan - Feb, Dec 625  kr/MWh 

Mar - Maj, Sep - nov 525  kr/MWh 

Jun - Aug 250  kr/MWh 

4.2 Energibesparande åtgärder 

I det här stycket presenteras de energibesparande åtgärder som utvärderas i arbetet. Valet av 

vilka åtgärder som redovisas är baserat på författarnas kunskaper och erfarenheter inom 

ämnet samt rådgivning från intern- och extern handledare samt uppdragsgivaren. De 

uppenbara energiförlusterna i byggnaden var att värmen i frånluften inte återanvändes, 

värmebatteriet i ventilationsaggregatet för garaget reagerar för intensivt och justerar flödet 

var och varannan sekund. Där med kommer fokus ligga på att effektivare använda och 

återanvända den energi som tillförs byggnaderna och förslag att förbättra klimatskalet 

föreslås inte eftersom byggnaderna är relativt nybyggda. De energibesparande åtgärderna 

som presenteras är uppdelade i följande rubriker: 

• Återvinning av värmen i lägenheternas frånluft 

• Effektivisering av reglerutrustning 

4.2.1 Frånluftsåtervinning 

För att återvinna värmen i lägenheternas frånluft skulle ett kylbatteri behöva placeras vid 

avluftshuven. En köldbärande brinekrets måste kopplas, fördelaktigt med en stamkrets per 

byggnad för att sedan förgrenas upp till varsitt batteri på taket. Batterier skulle behöva 

placeras på utsidan av byggnaden och för att få plats med installationskanalen för batterier 

kommer avluftshuvarna behövas flyttas. Detta på grund av platsbrist, se Figur 2, samt att 

kanalformen behövs byta från cirkulär till rektangulär in till batteriet. 
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Figur 2 Avluftshuv beläget på Fyrbåksvägen 4 tak 

Från batteriet på taket dras rör för köldbärare ner till värmepumpen som placeras i 

undercentralen, bredvid fjärrvärmeväxlaren, för att i sin tur kopplas på och förvärma vattnet 

i radiatorkretsen innan fjärvärmeväxlaren. Fastighetsägaren har planerat byta ut 

köksfläktarna mot kolfilterfläktar. Eftersom kolfilterfläktar inte suger ut luften, utan endast 

renar den från matos, skulle de befintliga frånluftskanalerna pluggas igen och därför tas inte 

de ventilationsflödena i beaktning vid installationen av frånluftsåtervinning. Skiss för 

koppling av värmesystemstillägget presenteras i Figur 3. 

 

Figur 3 Förslag på värmesystemstillägg 

För bestämmande av maxeffekt för batterierna i avluftshuvarna används Ekvation 1, 

projekterade flödet på 0,385 m3/s, mätt innetemperatur på 22 ˚C. Vid dimensionering av 

värmepump, som inte är planerad att täcka byggnadens hela värmebehovet utan användas 

som komplement, har temperaturen på luften som går ur batteriet satts till 6 ˚C. Detta 
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medför en värmeväxling på 15 ˚C. I sin tur får varje batteri en effekt på 6,9 kW och 

effektbehovet för värmepumpen blir 27,7 kW. 

Med en uppskattad effekt på värmepump har två olika leverantörer jämförts, NIBE F1345-30 

och Thermia. NIBE F1345-30kW har värmeeffekt på 30,72 kW, årsvärmefaktor (SCOP) på 

4,2 och använder köldmediet R407C. Driftkörning av aggregaten finns i Bilaga 2. Thermia 

Mega S har värmeeffekt på 37,7 kW, SCOP på 4,0 och använder köldmediet R410A. 

Driftkörning av aggregaten finns i Bilaga 3. Driftkörningar på värmepump gav 

förutsättningar för optimala förhållanden som krävs av batterierna, vad gäller förväntade 

flöden, in- och ut temperaturer på vätskesidan igenom batterier. Från denna data har ett 

batteri tagits fram med hjälp av Aircoil (se Bilaga 4). 

Utmaningen med att dra brinekretsen från undercentralen upp till våning nio i de befintliga 

husen är att hitta ett schakt som går hela vägen upp. När byggnadens ritningar studerades 

visade det sig att el ledningar hade ett schakt där köldbärarören skulle kunna dras. Men 

eftersom risken för läckage vid el komponenter kräver skarvfri rördragning behövs något 

slags kompositrör för denna applikation. För att ta reda på rörstorlekar användes Uponors 

produktblad för kompositrör (se Bilaga 5). Vid dimensionering av köldbärarrören används 

förutsättningarna max tryckfall 100 Pa/m och max hastighet 2,5 m/s, detta för att hålla 

ljudnivåer nere och inte ha en pump som behöver arbeta med ett högt tryck. Då varje batteri 

är dimensionerat för ett flöde på 0,3 l/s (se Bilaga 2) krävs totalt fyra avgreningar till varje 

batteri, som ansluts till varsin stam per byggnad med ett flöde på 0,6 l/s. Dessa samlas 

slutligen till en grundstam som kopplas till värmepumpen med ett flöde på 1,2 l/s. Utlästa 

storlekar på rör samt mätta längder presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2 Data för rör 

Rörsdimension [-] Flöde [l/s] Längd [m] 

DN40 0,3 172 
DN50 0,6 212 
DN60 1,2 2 

 

För energibesparingsberäkningar har temperaturtindata för Enköpings kommun år 2017 

använts (SMHI, 2017) samt energidata i Bilaga 1. Detta eftersom SMHI inte har tillgänglig 

data för ett helt år i Västerås och Enköping var närmsta stad med fullständig data. Denna 

data har i samband med beräknad effekt och tillgängliga modeller av värmepumpar från 

leverantörer använts enligt 3.2 Energiberäkningar för frånluftsåtervinning för att uppskatta 

den nya energianvändningen som blir vid installation av frånluftsvärmeåtervinning.  

Om värmepumpen ska användas som en kompletterande värmekälla, med syfte att 

återanvända frånluftsvärmen, föreslår utesäljare från NIBE AB, S. Lundqvist (personlig 

kommunikation, 2018-04-06), vid rådfrågning att värmepumpen kan underdimensioneras 

ännu ytterligare. På grund av luftens relativa fuktighet, flytande daggpunkt och en önskan att 

undvika problem med kondensering föreslås det att en lägsta temperatur för värmeväxlingen 

i värmebatteriet inte understiger 6 °C. Det föreslås även att värmepumpen helt stänger av 

under två månaders period under sommaren, motiverat av att energiutvinningen är låg i 

jämförelse med de kostnader som medförs av slitage och i sin tur kortare livslängd. Slutligen 
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föreslås det att värmepumpen stängs av när utetemperaturen blir inom 3 °C från den 

uppskattade innetemperaturen. 

 

 Ekonomiska kalkyler 

För att förutse om investeringar är ekonomiskt lönsamma har annuitetsfaktor, LCC, Pay Off 

samt fjärrvärmepremie beräknats enligt 3.4 Ekonomiska kalkyler (se Bilaga 6 för fullständiga 

fjärrvärmepremieberäkningar). För annuitetsfaktorn har den tekniska livslängden satts till 18 

år, baserat på den garanti som erbjuds av båda värmepumpstillverkarna och Statens 

fastighetsverk (2014) rekommenderar en kalkylränta på 5 %.  

Material- och installationskostnader för samtliga delar sammanställs i Tabell 3.  För 

materialkostnad samt underhållskostnader för värmepump och batteri har uppgifter 

tillgängliga på NIBE.se, Thermia.se respektive mailkontakt med Aircoil används som grund. 

För installationskostnader av värmepump, batteri samt material och installation av rör har 

Wikells (2015) används. För att ge schablonvärden tagna ur Wikells en säkerhetsmarginal 

har ett påslag på 40 % av rörkostnaden. 

Tabell 3 Material- och installationskostnader 

NIBE-F1345 30                     99 733     kr 

Thermia Mega S         106 398     kr 

Värmepumps installation                       4 339     kr 

Kylbatteri 4st                     38 000     kr 

Kylbatteri installation                     10 000     kr 

Material och installation av rör                   388 420     kr 

DN40 Komposit isolerad                   113 406     kr 

Installation                     659,34     kr/m 

DN50 Komposit isolerad                   162 239     kr 

Installation                     765,28     kr/m 

DN60 Komposit isolerad                       1 797     kr 

Installation                     898,67     kr/m 

 

4.2.2 Effektivisering av reglerutrustning 

Att ha ett ventilationssystem som styr luftflödena efter belastningen är ett energieffektivt sätt 

att ventilera utrymmen. Enligt Maripuu (2010) har utrymmen med stor variation på 

belastning mycket energi att spara genom att gå ner på BBRs minimum krav på 0,35 l/s, m2 

eller en satt gräns i CO2, relativ fuktighet eller belastning. När de studerade hur människor 

upplevde inomhusluften visade det sig att runt 2 500 PPM CO2 är andelen missnöjda runt 30 

%. Den rekommenderade nivån är 1 000 PPM CO2 och då är andelen missnöjda nere 15 % 

som är en mer acceptabel nivå. Warfvinge (2010) skriver att en PPD på 10 % är det bästa som 
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kan uppnås då det alltid finns de som inte är nöjda med inomhustemperaturen eller upplevd 

luftkvalité.  

I Brf Lillåudden 3 finns det två olika driftfall inställda på timer. Under timmarna 05:30 till 

09:00 och 15:30 till 18:30 går fläktarna på hel fart övriga tiden på halvfart. Eftersom 

fläktarna redan är reglerade med ett schema är det svårt att göra större energibesparingar. 

Däremot skulle ett modernare reglersystem kunna förhindra att kolmonoxid kommer upp i 

för höga värden samt spara lite mer energi med effektivare styrning.  

Enligt styr- och reglerkonsult, K. Virkkala (personlig kommunikation, 2018-05-04), är det 

viktiga med ventilationen i ett garage att ventilera ut kolmonoxiden. Detta görs genom att 

till- och frånluftsfläktarna i FTX aggregatet varvar upp och ger ett ökat flöde när givarnas 

gränsvärde överstigs. Att ha behovsstyrd ventilation var onödigt men att ha olika driftfall 

inställt när kolmonoxidvärdena blir för höga i luften var ett bättre alternativ enligt denna 

konsult. Genom att ha tryckstyrd ventilation kan rätt luftflöden uppnås vid de olika 

driftfallen. Samt att köra aggregatet mot en ställd temperaturkurva så flöde och den 

uppvärmda luften kompenseras mot utetemperaturen. Detta för att få en lägre 

energianvändning och få systemet att fungera optimalt. Kostnaden för att få behovsstyrd 

ventilation kunde vara från 50 000 till 100 000 kronor. Där 50 000kr endast innebär att 

garaget behöver installera kolmonoxidgivare och tryckstyrning av ventilationen samt skriva 

nya driftkort. I det dyrare fallet behövs det nya fläktar som är frekvensstyrda och data 

undercentraler som klarar av att reglera ventilationen.  

4.2.3 Utvärdering av garaget 

För att kunna simulera i IDA ICE användes garagets ritningar för att få rätt mått. Efter att 

dessa mått tagits fram ritades garaget upp i AutoCAD för att få en 2D mall att utgå ifrån som 

sedan användes som mall i IDA ICE, se Figur 4. Garaget är beläget på byggnadens bottenplan 

och är försett med ett eget FTX-aggregat som endast betjänar garaget, därmed innefattar 

modellen inget annat än garaget. Maxflöde definierades för ventilationen samt det tidschema 

som används vid tillfället för denna studie. Med dessa parametrar satta kunde energibehovet 

för fläktarna simuleras. 

 

Figur 4 IDA ICE-modell av garage 

Eftersom garaget är uppvärmt med fjärrvärme till 15 ˚C kan temperaturen sänkas för att 

minska energibehovet för uppvärmning. För att beräkna det minskade uppvärmningsbehovet 

har Ekvation 1 använts. Volymflödet är satt till 0,88 m3/s och antalet timmar beräknat till 

4 275 utifrån medeltemperaturen utomhus mätt till 7,5 ˚C enligt SMHI för år 2017.  
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4.2.4 Miljöpåverkan av energibesparande åtgärder 

Naturvårdverkets (2017) faktorer för växthusgasutsläpp CO2e visar på hur mycket olika 

energikällor släpper ut vid förbränning/tillverkning. CO2e eller koldioxid ekvivalent är en 

siffra på hur stor mängd växthusgaser som släpps ut vid utvinning, transport, produktion och 

användning av olika energikällor. Dessa kommer användas vid beräkningar för förändringen 

av växthusgasutsläpp som energieffektiviseringen av byggnaden bidrar till. Naturvårdsverket 

(2017) rekommenderade tekniska livslängd vid beräkning av investeringar för 

energikonvertering är 20 år. För att kunna räkna med en längre livslängd måste den sökande 

motivera skälet. 

Köldmedierna som används i värmepumparna som studeras är Thermia med R410A och 

NIBE som använder R407C. NIBE F1345-30 behöver 4 kg R407C och Thermia Mega S 

behöver 3,9 kg R410A. Köldbäraren i brinekretsen består av 28 % etylenglykol (enligt Bilaga 

2) som frostskydd och har inte någon miljöpåverkan vid läckage (Nordman, 2007). 

För beräkningarna av TEWI värdet användes Svensk kyl & värmepumpsföreningens (2018) 

kalkylator. De konstanter som användes var en livslängd på 18 år, läckage 1 % per år och att 

det är ett enhetsaggregat, vilket betyder att den levereras som en komplett enhet vid 

installation. I Tabell 4 presenteras alla energivärden som användes för beräkningen av 

TEWI- värdet.  

Tabell 4 Indata för TEWI-beräkningar 

 
NIBE 1345-30 Thermia Mega S 

 

Återvunnen energi 155,14 230,00 MWh 

Värmepumpens elförbrukning 41,44 60,58 MWh 

Energibesparing 113,69 169,42 MWh 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras användning och förväntad besparing av energi vid återvinning av 

värmen i lägenheternas frånluft, effektivisering av reglerutrustningen samt miljöpåverkan 

som medföljs av dessa åtgärder. De ekonomiska aspekterna, som livscykelkostnadsanalyser, 

Pay Off tid, inverkan av fjärrvärmepremie samt variabler som kalkylränta och finansiellt stöd 

från Klimatklivet kommer även presenteras.  

5.1 Frånluftsåtervinning 

Det totala energibehovet för Brf Lillåudden 3 samt den återvunna energin och den energin 

som värmepumpen förbrukar presenteras i Tabell 5. Den procentuella besparingen vid 

installation av NIBE F1345-30 blir 15 % av totala energibehovet för uppvärmning och det nya 

energibehovet för Brf Lillåudden 3 minskas till 631 MWh vilket förbättrar byggnadens 

energiprestanda med 18,75 kWh/m2, år. Vid installation av Thermia Mega S hade den 

procentuella besparingen blivit 23 % av totala energibehovet och det nya energibehovet 

minskat till 575 MWh vilket förbättrar byggnadens energiprestanda med 27,9 kWh/m2, år. 

Tabell 5 Energibehov vid frånluftsåtervinning 

 
Grundfall NIBE F1345-30 Thermia Mega S 

 

Totalt energibehov 744,65 630,96 575,23 MWh/år 

Återvunnen energi - 155,14 230,00 MWh/år 

Värmepumpens elförbrukning - 41,44 60,58 MWh/år 

Energibesparing - 113,69 169,42 MWh/år 
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I Figur 5 presenteras energibehovet på månadsbasis för grundfallet samt det beräknade 

behovet, där elenergin som krävs för att driva värmepumpen är inräknad. 

  

Figur 5 Energibehov vid frånluftsåtervinning 

5.2 Ekonomiska kalkyler 

I Tabell 6 sammanställs och presenteras data för givna premisser, som elpris, ett 

genomsnittligt fjärrvärmepris, livslängd, kalkylränta samt en sammanställd 

investeringskostnad. Denna data samt minskning av energibehovet och fjärrvärmepremien 

ligger i grund till beräknad Pay Off, nuvärdesfaktor samt LCC beräkningarna, som i sin tur 

jämförs med grundfallet. Det mest anmärkningsvärda är att den totala besparingen för NIBE 

F1345-30 blir cirka 184 kkr och för Thermia Mega S blir den cirka 535 kkr. Med en Pay Off 

tid på 7,3 år för NIBE F1345-30 och 5,0 år för Thermia Mega S. 

Tabell 6 Sammanställda ekonomiska förutsättningar vid frånluftsåtervinning 
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Grundfall NIBE F1345-30 Thermia Mega S enhet 

Elpris 0,38 0,38 0,38 kr/kWh 

Fjärrvärmepris 553 553 553 kr/MWh 

Energibehov fjärrvärme 745 582 505 MWh 

Kalkylränta 5 5 5 % 

Investering - 540 492 547 157 kr 

Årligt överskott - 73 883 109 154 kr/år 

Livslängd 18 18 18 År 

Nuvärdesfaktor 11,69 11,69 11,69 År 

Pay Off - 7,32 5,01 År 

Energibehov värmepump - 41 444 60 579 kWh/år 

LCCPumpenergi - 185 789 271 574 kr 

LCCFjärrvärmeenergi 4 815 292 3 765 836 3 267 750 kr 

LCCFjärrvärmepremie - 66 160 37 974 92 497 kr 

LCCUnderhåll - 35 069 35 069 kr 

LCCtotal 4 749 132 4 565 160 4 214 047 kr 

Total besparing - 183 972 535 085 kr 
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En faktor som kan variera, beroende på vilken säkerhetsmarginal investeraren önskar är 

kalkylränta. I Figur 6 presenteras hur den totala ekonomiska besparingen efter 

investeringens livslängd blir baserat på vilken kalkylränta som antas. Det kan utläsas att vid 

cirka 9 % kalkylränta så besparar inte NIBE 1345-30 någonting under sin livslängd i 

jämförelse med Thermia Mega S som, under det valda intervallet på max 12 % kalkylränta, 

alltid skapar en besparing under livslängden. Det är även värt att notera att Thermia Mega S 

är oberoende av kalkylränta en mer ekonomisk investering. 

 

 

Figur 6 Ekonomisk besparing vid frånluftsåtervinning med kalkylränta som variabel 
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Klimatklivets investeringsstöd är en annan faktor som kan variera. I tidigare beräkningar har 

inget stöd antagits. Klimatklivets investeringsstöd kan beviljas med en storlek upp till 50 % 

av investeringskostnaden, baserat på den relativa minskningen av växthusgaser som 

åtgärden medför. I Figur 7 visas hur den ekonomiska besparingen efter investeringens 

livslängd varierar med Klimatklivets investeringsstöd, med en kalkylränta på 5 % enligt 

Tabell 6.  

 

Figur 7 Ekonomisk besparing vid frånluftsåtervinning med investeringsstöd som variabel 

5.3 Effektivisering av reglerutrustning 

Garaget simulerades i IDA ICE vid fullt luftflöde och fläktens elförbrukning blev då 12 950 

kWh. När tidschema med halverat flöde, som presenterat i 4.2.3, simulerades minskade 

elförbrukningen för fläktarna till 6 600 kWh. Om garaget skulle sänka sin temperatur kan en 

uppskattning av hur mycket energi som kommer sparas presenteras i Tabell 7. Genom att 

enbart sänka temperaturen i garaget till max 10 ˚C kan Brf Lillåudden 3 spara 13 000 kr om 

året och sänka koldioxidutsläppen med 1 900 kg per år.  

Tabell 7 Besparing vid sänkt temperatur i garaget 

Innetemperatur 15 14 13 12 11 10 ˚C 

Energi för uppvärmning 33,9 29,3 24,8 20,3 15,8 11,3 MWh/år 

Minskad energianvändning - 4,5 9,0 13,5 18,1 22,6 MWh/år 

Uppskattad besparing - 2 497 4 995 7 492 9 989 12 486 kr/år 

CO2 besparing - 388 776 1 165 1 553 1 941 kg/år 
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5.4 Miljöpåverkan av energibesparande åtgärder 

När behovet för fjärrvärme minskar blir fastighetens växthusgasutsläpp lägre. I Figur 8 

presenteras minskningen av CO2-utsläpp månadsvis under ett år baserat på val av 

värmepump. De ökade utsläppen för el har tagits till hänsyn i denna beräkning.  

 

Figur 8 CO2-besparing vid förbättring 

I Tabell 8 kan de ökade/minskade växthusgasutsläppen för NIBE F1345-30 och Thermia 

Mega S skådas årsvis och för hela livslängden.  

Tabell 8 Minskat utsläpp av värmepumparna 

 
NIBE F1345-30 Thermia Mega S Enhet  

Köldmedie GWP påverkan 6 976 8 143 kg CO2e 

Minskat utsläpp via fjärrvärmeanvändning 13 957 20 581 kg/år 

Ökat utsläpp via elanvändning 5 175 7 572 kg/år 

Minskat utsläpp 8 782 13 009 kg/år 

Minskat utsläpp under livslängd 151 226 ton 

År för att spara in GWP  0,79 0,63 år 

 

Resultaten för TEWI-beräkningarna visade att både NIBE och Thermia har samma specifika 

utsläpp på 35 g CO2/kWh. Det totala utsläppet för NIBE under hela livslängden är 95 ton 

CO2e och utan denna värmepump skulle huset istället bidra till 251 ton växthusgasutsläpp. 

Thermia hade ett totalt utsläpp på 138 ton CO2e med värmepumpen och med enbart 

fjärrvärme skulle utsläppen vara 370 ton CO2.   
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6 DISKUSSION  

I följande underkapitel diskuteras resultaten samt metod. 

6.1 Resultatdiskussion 

Genom att installera ett system som återvinner värmen i frånluften uppskattas fastigheten 

kunna minska energibehovet från 745 MWh/år till 631 MWh/år eller 575 MWh/år beroende 

på om NIBE F1345-30 eller Thermia Mega S skulle väljas. Thermia Mega S har högre 

energibesparingspotential enligt resultatet. Vid platsbesök bedöms denna energibesparande 

åtgärd vara fullt genomförbar, då det finns plats i undercentralen för värmepumpen, 

lämpliga vägar för brinekretsen att dras samt plats på tak för batterier. 

De ekonomiska aspekterna som kommer med investeringen talar för att en investering är 

lönsamt att göra. De olika variablerna (val av värmepump, kalkylränta samt investeringsstöd 

från Klimatklivet) medför att det inte finns en satt siffra på vad investeringen kommer att 

generera för ekonomisk besparing. Enligt resultaten är dock investeringen endast 

ekonomiskt ogynnsamt om NIBE F1345-30 väljs och kalkylräntan sätts till 9 % eller högre. 

Den andra extrempunkten är att välja Thermia Mega S, kalkylräntan sätts till 0 % och 

Klimatklivets investeringsstöd sätts till 50 % vilken skulle skapa en besparing på cirka 1,40 

miljoner kr under investeringens livslängd. Enligt arbetes valda värden med kalkylränta på 5 

% och Klimatklivets investeringsstöd satt till 0 % beräknas NIBE F1345-30 bespara cirka 180 

kkr och Thermia Mega S cirka 540 kkr. Thermia Mega S har, enligt resultatet, en högre 

ekonomisk besparingspotential, oavsett variabler. Utöver de variabler som valts att ta i 

beaktning under arbetet finns fler variabler som påverkar det slutgiltiga resultatet, 

exempelvis fjärrvärmepris, elpris och inflation. Dessa variabler och deras utveckling har valts 

att inte ta i beaktning explicit, utan valts att räknas in i den säkerhetsmarginal som 

kalkylränta utgör.  

Att installera en värmepump innebär att köldmedier, som är icke miljövänliga om de läcker 

ut, användas. Dock kommer de minskade växthusgasutsläppen av en minskad 

fjärrvärmeanvändning att kompensera för köldmedierna och den ökade elanvändningen om 

Naturvårdsverkets siffror används. Skulle Europa snittet på 454 g CO2e/kWh,el användas får 

värmepumps installationen mer växthusgasutsläpp än att enbart använda fjärrvärmen. Den 

ökade elanvändningens utsläpp är en viktig faktor som måste beaktas i miljöberäkningarna. 

Om fler börjar använda mindre fjärrvärme kommer Mälarenergis kraftproduktion minska 

vilket leder till en lägre elproduktion. Då måste i värsta fall elen importeras från länder som 

har de högre snittet på utsläpp per producerad kWh el, vilket medför att värmepumpen inte 

är det miljövänligare alternativet. Men eftersom Mälarenergi är en energiproducent som 

följer tekniken och konstant förbättrar sin anläggning känns det orimligt att utsläppen för 

deras elproduktion skulle överstiga det nordiska snittet på 120 g CO2e/kWh. Det kommer ta 

mindre än ett år för båda värmepumparna i studien att spara in växthusgasutsläppen som 

köldmedierna potentiellt kan avge och efter det kommer fastigheten att minska sitt 

växthusgasutsläpp på grund av energieffektiviseringen årligen. Den stora faktorn som gäller 
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för växthusgasutsläpp för denna typ av värmepump är vart ifrån elen kommer. I denna studie 

används Naturvårdsverkets rekommenderade nivå men om större delen av elen kommer från 

förnybara källor blir värmepumpens klimatpåverkan avsevärt lägre. 

Genom att ha ventilationen på ett tidschema har garaget halverat sitt energibehov till 

fläktarna. Att investera i behovsstyrning av ventilationen är då en investering som inte 

kommer vara ekonomiskt lönsam eftersom energibesparingspotentialen är låg och kostnaden 

hög. Att sänka temperaturen i garaget kräver ingen installation av nya givare eller andra 

produkter utan endast en kunnig drifttekniker som kan ändra bör värdet för temperaturen 

och besparingen för uppvärmning kan bli upp mot 12 500 kr om året.  

Med energibesiktningen som underlag är studieobjektet inte energieffektivt, varken enligt 

dagens standard eller enligt standard vid upprättande. Genom att installera återvinning av 

värmen i frånluften och sänka temperaturen i garaget blir fastighetens energiprestanda 

bättre. Denna besparing i energi, ekonomiska utgifter samt miljöpåverkan som kommer via 

åtgärderna är något som kan överföras till andra byggnader med liknande förhållanden. Som 

konkret exempel är de kringliggande bostäderna på Lillåudden, där det finns sex andra 

byggnader som är upprättade med samma utförande och med samma förutsättningar. Dessa 

fastighetsägare skulle kunna genomföra samma åtgärder och göra ekonomiska besparingar. 

Ur ett högre perspektiv finns det säkerligen stor besparingspotential för fastigheter av alla 

storlekar i samhället där frånluften inte återanvänds eller där utrymmen som inte har höga 

komfortkrav använder onödigt mycket energi. Något som talar för det är den större 

värmepumpen som utvärderats, Thermia Mega S, var mer energieffektiv. Detta är resultat 

som stämmer överens Fredlund och Olssons slutsats är att större system är mer effektiva, 

men eftersom både Thermia Mega S och NIBE F1345-30 är bergvärmepumpar finns det även 

en stor marknad och potential för energibesparing för mindre fastigheter. 

6.2 Metoddiskussion 

Vad gäller datainsamling kan den registrerade energianvändningen (Mälarenergi), 

temperaturdata (SMHI) och de projekterade luftflödena (enligt ritning) anses vara av god 

kvalité då de visar exakt hur mycket energi som använts samt vilka ventilationsflöden som 

går ut från byggnaden. Temperaturdata varierar dock från år till år. De data som kan ses som 

potentiellt opålitlig är data erhållen från leverantörer samt schablonvärden ur Wikells. 

Eftersom energibesparingen var en siffra från värmepumpsleverantören kan det ej 

säkerställas att alla parametrar tagits till hänsyn. Siffror i Wikells måste inte nödvändigtvis 

vara en exakt reflektion av vad material och installation kostar. Därför har ett påslag på 40 % 

till det totala priset vilket förhoppningsvis är tillräckligt men det är omöjligt att avgöra utan 

att ha en installationsfirma gör ett platsbesök som lämnar en offert på arbetet. 

Simuleringen av garagets fläktenergi ger en fingervisning på hur energibehovet minskade 

med tidschemat för fläktarna. För att kunna få ett mer exakt resultat skulle aggregatets 

fläkteffekt och tryckfall i kanalsystem behöva användas i IDA ICE.  
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De beräkningar som använts i studien både ekonomiska och energimässigt är vedertagna 

metoder. En annan metod som kunnat används för att avgöra förbättringspotential hade 

varit att jämföra vårt studieobjekt med ett annat objekt med liknande förbättring och 

förutsättningar. Då hade studien varit av jämförande karaktär istället för simulerande. 

Formler för fjärrvärmepremie är tagna direkt från Mälarenergis hemsida. 

Miljöberäkningarna som gjorts är baserade på Naturvårdsverket och Mälarenergis siffror, 

båda arbetar för ett minskat växthusgasutsläpp. TEWI- beräkningen och beräkningarna 

gjorda i denna studie visar på liknande minskning av växthusgasutsläpp för båda 

värmepumparna.  

De källor som använts i litteraturstudien har gjort liknande arbeten med att undersöka om 

återvinning av frånluft med hjälp av värmepumpar är ett effektivt sätt att minska sin 

energianvändning. Styr och reglerteknik för ventilation i garage har varit aktuella studier 

gjorda 2017 som visar en liknande minskning av fläktenergi som det studerade garaget i 

denna studie. Miljöaspekten av att minska sin energianvändning är positiv och något som 

Naturvårdsverket trycker på med investeringsstödet Klimatklivet.  
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7 SLUTSATSER 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka möjlighet till energibesparing i två 

lägenhetshus åt en bostadsrättsförening. Båda fastigheterna har frånluftsventilation som inte 

återanvänder värmen i luften ett gemensamt garage där energibesparingspotential finns. 

Detta är bidragande till fastigheternas höga energiförbrukning, som ligger på 745 MWh/år 

eller 154 kWh/m2, år. Genom att sänka kravet på minsta temperatur i garaget från 15 ˚C till 

10 ˚C skulle bostadsrättsföreningen kunna minska energianvändningen med 22,6 MWh/år, 

ekonomiska besparingen med 12 500 kr/år och CO2-utsläpp med 1 900 kg CO2/år. För att 

återanvända värmen i frånluften undersöktes möjligheten att installera ett 

värmepumpssystem som komplement till uppvärmningen av fastigheterna.  

De fysiska förutsättningarna, som utrymme för värmepump, batteri, rördragning har 

utvärderats och anses vara tillräckliga för installation. Två värmepumpar av olika fabrikat, 

NIBE F1345-30 och Thermia Mega S, har utvärderats och båda bör bidra med energi-, 

ekonomisk samt miljöpåverkande besparingar. Thermia Mega S uppskattas ge större 

besparing på samtliga punkter, vars besparingar uppskattas till 169 MWh/år, 540 kkr och 

226 ton CO2 under en teknisk livstid på 18 år. Detta skulle sänka energiprestandan med 27,94 

kWh/m2, år. De ekonomiska beräkningarna innehåller variabler som påverkar vad den 

slutgiltiga summan kommer landa på om investeringen görs. Inom de ramar som arbetet 

undersökt åtgärden kan investeringen maximalt bespara 1,4 miljoner kronor och som minst 

120 kkr, därmed anses åtgärderna vara ekonomiskt lönsamma. Dessa åtgärder är överförbara 

till andra fastigheter där värmen i frånluften inte återvinns och plats för installation finns 

eller lokaler där komfortkrav är satt till högre än vad det finns behov för.   
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

För fortsatt arbete skulle det kunna undersökas om värmepumpar med ammoniak eller 

koldioxid som köldmedie finns för större bostäder. Detta skulle potentiellt kunna medföra 

minskning av miljöpåverkan tack vare låga GWP värden. Det skulle även vara intressant att 

se ifall detta påverkade prestanda och ekonomin.  

Ett annat förslag till fortsatt arbete är att följa upp och utvärdera värmepumpinstallationen 

och mäta de faktiska besparingarna, både ekonomiskt samt energimässigt. Med detta skulle 

det kunna fastställa huruvida värmepumpsleverantörernas driftkörning stämmer överens 

med verkligheten och hur tillförlitligt ett arbete som detta faktiskt är.  
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