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Sammanfattning 

Syftet med studien är att utför en systemutredning med avseende på värme- och 
luftbehandlingssystem för en aktuell byggnad. Studien fokuserar på att utreda vilka system 
som är mest optimala för fastigheten. För att lyckas med det utförs en komparativ studie där 
olika utvalda systemförslag jämförs för att undersöka vilka system som ger den mest energi- 
och kostnadseffektiva installationen. I rapporten presenteras även en teknikstudie som ska ge 
den grundläggande kunskap som anses krävas för utredningen. I studien används 
handberäkningar med gradtimmar och beräkningsprogrammet VIP-Energy för att beräkna 
byggnadens energi- och effektbehov. Dessutom erhålls information om de olika systemen 
genom regelbunden kontakt med leverantörer. För luftbehandling handlar studien om att 
undersöka om ett centralt FTX-aggregat eller lägenhetsaggregat är mest gynnsamt för 
byggnaden. Utredningen av värmesystemet avser att jämföra bergvärmepumpar mot 
luft/vatten-värmepumpar för att uppnå ett kostnadseffektivt system.  Jämförelsen av systemen 
utförs genom att ställa för- och nackdelar samt lönsamhetskalkyler mot varandra. På så sätt 
kan de mest lönsamma systemen för värme- och luftbehandling presenteras. Studien resulterar 
i att byggnadens energibehov är 69 575 kWh enligt VIP-Energy. Effektbehovet beräknas med 
hjälp av handberäkningar och resulterar i 25 kW. För luftbehandlingssystemet resulterar 
undersökningen i att lägenhetsaggregat är den bästa lösningen. Det aggregat som anses vara 
mest lämpad är Swegon R2 Comfort med roterande värmeväxlare. Den värmepump som ger 
den mest kostnadseffektiva installationen är CTC EcoPart 414 med en märkeffekt på 14 kW. 

Abstract 

The purpose of this study is to do an inquiry of systems for heat and ventilation for a current 
building. The focus of the study is to investigate which system that is the most effective for 
the property. To fulfil the purpose I have undertaken a comparative study where the chosen 
proposal of systems is compared to each other. This results in that the most energy and cost 
efficiency systems can be presented. The report contains a technical study which gives the 
basic information on the area regarding energy efficiency. The calculations of requirement 
regarding energy and capacity in the study are performed both by hand and with VIP-Energy.  
Information is also obtained by regular contact with suppliers. Regarding ventilation a 
comparasion between a central FTX- unit and a residential unit is made to determine which 
one that is the most favorable. A similar comparasion is also made regarding the heat system 
of the building, where a geothermal heat pump is compared to an air/water heat pump. These 
comparasions are made to be able to obtain both advantages and disadvantages with the 
systems. These are then used to determine which of the systems that is the most appropriate 
for the bulding. The calculations with VIP-Energy results in an energy requirement of 69 575 
kWh. The capacity requirement, which is calculated by hand, results in 25 kW. The study 
determine that regarding the ventilation system the residential unit R2 Comfort is the most 
appropriate for the building. The heat pump that generates the most cost effective system is, 
due to this study, geothermal heat pump EcoPart 414.     
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Inledning  

I det första kapitlet presenteras bakgrunden till projektet. Här redogörs för hur 
energiförbrukningen ser ut idag, både i världen och i Sverige. Det framförs även huvudsakliga 
energieffektiviseringsåtgärder som både privatpersoner och företag kan genomföra. I 
bakgrunden kommer även det aktuella projektet presenteras. Avslutningsvis, i det inledande 
kapitlet, presenteras även projektets frågeställningar, syfte och mål, studiens omfattning och 
även hur resterande del av uppsatsen kommer att disponeras.  

1.1 Bakgrund 

Ett av de största problemen och den fråga som väckts många gånger på framförallt miljö- och 
klimatdebatter i modern tid är den globala energianvändningen som har ökat markant de 
senaste årtiondena. Den ökande energiförbrukningen resulterar i försvagat ozonlager, global 
uppvärmning och klimatförändringar. För att få en förståelse kring ökningen har 
Internationella Energirådet (IEA) samlat ihop data angående problemet. Datan som har 
samlats ihop säger att den primära energiförbrukningen har ökat med cirka 49 % mellan år 
1984 och 2004. Dessutom har koldioxidhalterna ökat med cirka 43 %, vilket ytterligare 
förstärker den problematiska bild som visas avseende den globala energianvändningen.  
Energikonsumtionen brukar delas in i tre huvudsektorer; industri, transport samt övrigt. 
Sektorn övrigt utgörs till största delen av bostads- och servicesektorn som anses vara den 
tredje huvudsektorn. I takt med att befolkningen ökar, nivåerna kring byggnads- och 
komfortservice har höjts och vistelsetiden inomhus för befolkningen har ökat så har bostads- 
och servicesektorn gått om industri- och transportsektorn när det gäller energikonsumtionen i 
världen (Pèrez-Lombard, Ortiz & Pout 2008). Bostadssektorn anses vara den stora 
energiboven och den största sektorn när det gäller energianvändning. Uppskattningsvis står 
denna sektor för 30-40 % av den totala energianvändingen i världen. Energikonsumtionen i 
sektorn för bostäder och service var år 2010 ungefär 23 PWh. Enligt IEA:s referensscenario 
kan denna siffra öka till 38 PWh till år 2040 vilket är en ökning med hela 65 %. Orsaken till 
detta anses huvudsakligen vara det ökade behovet hos länder som inte är medlemmar i 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) (Santamouris 2016).  

I Sverige står sektorn bostäder och service för ungefär 25-30 % av den totala 
energianvändningen (Ekonomifakta 2016). Sverige har ett stort och värdefullt 
byggnadsbestånd där småhus, flerbostadshus och arbetslokaler tillsammans bildar en golvarea 
på 480 miljoner kvadratmeter. Denna area utgörs till cirka tre fjärdedelar av byggnader 
byggda efter 1950-talet (Abel & Elmroth 2006). Vi människor vistas huvuddelen av tiden 
inomhus (Li, Zhang, Zhao, & Pan 2015). Vidare menar Li, Zhang, Zhao och Pan (2015) att 
människor i världen spenderar nästan 90 % av sin tid inomhus. Det ligger därför i alla parters 
intresse att utveckla och optimera både befintliga bostäder och lokaler samt framtida 
nybyggnationer. Bostadssektorns fokus måste därför vara att sänka sin energiförbrukning 
samtidigt som den huvudsakliga riktlinjen är att bibehålla ett bra inomhusklimat och en 
effektiv energianvändning (Abel & Elmroth 2006). 

Hur kan denna nödvändiga energieffektivisering gå till? När diskussioner kring 
energieffektivisering av bostäder och lokaler förs diskuteras det ofta om aktiva och passiva 
strategier. Aktiva strategier är de strategier som fokuserar på att förbättra de ingående VVS-
systemen, så som värme, luftbehandling och kyla. Förbättringar som fokuserar på byggnadens 
klimatskal kan kategoriseras som passiva strategier. VVS-systemen har alltid utvecklats och 
effektiviserats men på senare år har även intresset kring klimatskalets prestanda ökat för att på 
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så sätt minska transmissionsförluster och även luftläckage. Det gör att byggnadernas 
effektbehov minskar och det krävs mindre energi för uppvärmning (Boehm Sadineni & 
Madala 2011) Det finns också en tredje strategi som innefattar den mänskliga faktorn. 
Strategin innefattar de energieffektiviseringsåtgärder som kan implementeras av varje enskild 
person. Dessa åtgärder är oftast små och kostar mindre men kan vara svåra att införa då det är 
problematiskt att styra människors beteende. Det finns dock mycket energi att spara bara 
genom att ändra beteende och skapa ett energitänk hos befolkningen. Åtgärder som ger en 
energibesparande effekt kan vara att byta termostatventiler till radiatorerna, byta till LEED-
belysning, använda sig av lågflödesmunstycken till duschen eller sänka 
framledningstemperaturen till radiatorerna. Det finns således många små åtgärder som kan 
resultera i stora energibesparingar (Brecha, Mitchell, Hallinan & Kissock 2011). 

På grund av energiintresset som finns inom framförallt bostadssektorn ökar relevansen av att 
genomföra en studie på området. Detta har genomförts med ovanstående information som 
grund. Studien innefattar en systemutredning av värme- samt luftbehandlingssystem. 
Byggnaden som har utretts är en gammal banklokal samt distriktsjuksökterskamottagning som 
ska konverteras till lägenheter. Fastigheten benämns Prästgårdsliden 3 och är belägen i 
Hökerum utanför Ulricehamn. Beställaren är det kommunala bostadföretaget STUBO AB. 
Examensarbetet innefattar att utreda vilket värme- samt luftbehandlingssystem som är mest 
optimalt för den aktuella byggnaden. Byggnaden ska konverteras till fem nya lägenheter. Den 
del av fastigheten som inte är utrymd idag består av en befintlig lägenhet samt en källare. 
Tidigare värmesystem var utformat med elvärme. Inga åtgärder på klimatskalet kommer att 
utföras förutom att montera nya dörrar och fönster där det anses nödvändigt. Mer information 
kring klimatskalets utformning kommer att redovisas senare i studien1. Systemutredningen 
utförs så att ett energi- och kostnadseffektivt system erhålls.  

1.2 Frågeställningar 

Studien kommer att utgå från frågeställningar som anses nödvändiga för att uppnå önskat 
resultat. 

• Hur stort är energibehovet för den aktuella byggnaden? 

• Hur stort är effektbehovet för den aktuella byggnaden? 

• Vilket värmesystem är optimalt för den aktuella byggnaden ur både en energieffektiv 
och ekonomisk synvinkel? 

• Vilket luftbehandlingssystem är optimalt för den aktuella byggnaden ur både 
energieffektiv och ekonomisk synvinkel? 

1.3 Syfte/mål 

Syftet med studien är att utreda en mindre byggnad för att upprätta ett energieffektivt system 
för både värme och luftbehandling. Vidare syftar studien till att utreda vilket värme- samt 
luftbehandlingssystem som är mest lämpligt, ur både ekonomisk och energimässig synvinkel, 
för den valda byggnaden. Studien ska resultera i en systemutredning samt färdigställning av 
principschema för värmesystemet och ritning över principiell kanaldragning för 

                                                 
1 Se avsnitt 4.1 Klimatskalets uppbyggnad. 
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luftbehandlingssystemet. Vidare är målsättningen med projektet även att få en större inblick i 
hur en systemutredning går till och anses vara en god erfarenhet inför framtida 
arbetsuppgifter. 

1.4 Omfattning 

Studien omfattas av en systemutredning där värmesystemet ligger i fokus. Byggnadens 
energi- och effektbehov beräknas via handberäkningar med gradtimmar och 
beräkningsprogrammet VIP-Energy. De värmekällor som via diskussioner med handledare 
och beställare anses vara mest lämpliga för den aktuella  byggnaden är en bergvärmepump 
eller en luft/vatten-värmepump. Det  kontaktats två olika leverantörer för att på så sätt få olika 
systemförslag. Dessa förslag kommer sedan att utredas och jämföras med varandra för att ett 
effektivt värmesystem ska uppnås i fastigheten. Vidare innefattar studien att undersöka vilken 
typ av luftbehandlingssystem som är mest lämpad för fastigheten. Beställaren har beslutat att 
installationen ska innefatta ett FTX-system men undersökningen ska resultera i ett svar 
angående om ett centralt aggregat eller om lägenhetsaggregat är den mest kostnadseffektiva 
lösningen. Undersökningarna i studien bygger på beräkningsresultat från 
beräkningsprogrammet VIP-Energy och lönsamhetskalkyler. Vid kalkylerna för 
värmesystemet kommer endast de stora investeringskostnaderna innanför apparatrummer 
utredas. Rördragningar samt mindre komponenter anses vara lika för de olika värmesystemen. 
Liknande antagande göras även vid kalkylerna för luftbehandlingssystemen. 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 beskrivs valet av metod och även hur data och information har samlats in. 
Avlsutningsvis i kapitlet erhålls även en översiktlig beskrivning över studiens genomförande 
och hur resultatet har tillhandahållits. I kapitel 3 redogörs en teknikstudie som beskriver teorin 
bakom systemens olika delar. I kapitel 4 utförs och presenteras systemutredningen och 
lönsamhetskalkylerna. Resultatet sammanställs sedan i kapitel 5. I kapitel 6 diskuteras och 
analyseras resultatet och den empiri som har erhållts under examensarbetet. 

2. Metod och material  

Kapitlet beskriver hur studien kommer att genomföras så att uppsatta syften och mål uppnås. 
Vidare förklaras hur material och information kring det aktuella ämnet har tagits fram och 
bearbetats. Även viktiga urval som gjorts för att specificera utredning för att uppnå en 
relevans genom hela studien redogörs.  

2.1 Undersökningsansats/forskningsansats 

Rapporten utgörs av en fallstudie på så vis att det är en specifik byggnad som utreds. Denna 
byggnad med tillhörande specifika karaktäristika utgör således typfallet för genomförd studie. 
Vidare har delar av undersökningen en komparativ karaktär då en jämförelse mellan olika 
värme- och luftbehandlingssystem presenteras. Dessa jämförelser görs för att kunna besvara 
uppsatt syfte som avser att identifiera den mest energi- och kostnadseffektiva systemet för 
både värme och luftbehandling. 
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2.2 Datamaterial 

Den data som använts för att genomföra utredningen som rapporten baseras på utgörs av både 
primär- och sekundärdata. Primärdata används i den mån som intervjuer varit nödvändiga för 
att kunna tillgå relevant information. Sekundärdata, så som information från vetenskapliga 
artiklar, böcker samt webbplatser, har använts för att kunna skapa en relevant bakgrund och 
teoretisk diskussion på området kring energieffektivisering.  

2.3 Studiens genomförande 

I det inledande skedet av studien söktes allmän information på området fram för att skapa en 
förförståelse som anses avgörande för att kunna genomföra studien på ett korrekt och 
trovärdigt vis. Efter att en teoretisk bakgrund erhållts genomfördes praktiska undersökningar 
av det aktuella fallet för att inhämta det empiriska material som undersökningen baseras på. 
Avslutningsvis har beräkningar genomförts och analyserats för att kunna fastställa vilken 
värmekälla samt luftbehandlingssystem som är mest lämplig ur både energieffektiv och 
ekonomisk synvinkel. 

2.4 Urval 

Urvalet för undersökningen är ett ändamålsenligt urval och består således endast av den 
byggnad som projektet omfattar. Studien fokusera på luft/vatten- och bergvärmepumpar då 
detta var de alternativ som föreslogs av berörda parter. Vidare består urvalet av FTX-system 
på luftbehandlingssidan då även detta var förslag från företaget. 

3. Teori 

I detta kapitel kommer begreppet god innemiljö förklaras. Det kommer att redovisas en 
teknikstudie vars uppgift är att klargöra den grundläggande teori kring de värme- och 
luftbehandlingsystem som kommer att utredas i projektet. Även systemens ingående 
huvudkomponenter kommer att beskrivas. Syftet med teorikapitlet är att bygga upp en 
grundläggande förståelse kring de aktuella systemens olika delar för att ge förutsättning för 
förståelse när utredningen ska presenteras. 

3.1 God innemiljö 

Inneklimat är ett begrepp som sammanfattar en rad olika faktorer som samverkar och 
påverkar människans komfort. För att uppnå god innemiljö ställs krav på installationer av 
värme, luftbehandling samt belysning. Definitionen av god innemiljö försvåras dock eftersom 
bedömningen av inneklimatet är subjektiv. Det är många faktorer som påverkar den 
personliga bedömningen av klimatet, exempel på dessa kan vara klädsel, ålder och kön. De 
klimatfaktorer som påverkar människans hälsa delas vanligen in i fyra faktorer. 

3.1.1 Termisk komfort 
Definationen av termisk komfort är det tillstånd då människor är tillfreds med den termiska 
omgivningen. Den termiska faktorn är den som är svårast att bedöma. Det beror på att denna 
faktor är ytterst subjektiv då den påverkas av hur individen är klädd och vilken aktivitet som 
utförs. Det finns även en del faktorer som beror på omgivningen som till exempel 
lufttemperatur, lufthastighet, temperatur på omgivande ytor och luftfuktighet. Dessutom 
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påverkas inneklimatet av golvets temperatur och den vertikala temperaturgradienten 
(Warfvinge 2007).  

För att kunna bedöma det termiska inneklimatet används vanligen två metoder, PMV-index 
och PPD-index. PMV betyder Predicted Mean Vote som vanligtvis översätts till förväntat 
medelutlåtande. Metoden utgår från att människor får betygsätta sin upplevelse av det 
termiska klimatet. Betygskalan är en 7-gradig skala som ska ge ett överskådligt omdöme om 
hur det termiska klimatet är i en viss byggnad. Den andra metoden benäms PPD-index som 
står för Predicted Percentage of Dissatisfied vilket betyder förväntad procent otillfredsställda. 
PPD-index ger en kvantitativ prognos av antalet personer som inte kommer att vara tillfreds 
med det termiska inneklimatet. PPD-indexet beräknas med hjälp av PMV där båda metoderna 
utgör var sin axel i ett diagram. Det finns inget tillstånd då alla personer känner 
tillfredsställdhet. Dock ska antalet otillfredsställda hållas under 10 % enligt internationella 
rekommendationer (Educate-sustainability u.å.). 

3.1.2 Hygieniska krav 
De hygieniska kraven reglerar främst luftkvalitén på inomhusluften. Inomhusluftens kvalité 
har en stor påverkan på komforten och prestationsförmågan. Det finns många krav som måste 
uppfyllas när det gäller bland annat syreinnehåll, koldioxidinnehåll, fukt, lukt och andra 
föroreningar. Behovet av ventilation dimensioneras utefter dessa faktorer.  

3.1.3 Ljudförhållanden 
När det diskuteras kring ljud och god innemiljö pratas det ofta om buller. Buller beskrivs som 
icke önskvärt ljud. Bullerstörningar leder till ohälsa där förloppet kan vara sömnstörningar 
som har en allmänt förslitande verkan eller mycket höga bullernivåer som kan vara direkt 
skadliga för hörseln. Det som påverkar storleken på bullerstörningen är främst den maximala 
ljudnivån och antalet händelser. 

3.1.4 Ljusförhållanden 
En viktig faktor för människors välmående är god belysning. För att uppnå god belysning ska 
bländning och skuggbildning undvikas. Det som eftersträvas är tillräcklig ljusmängd, rätt 
fördelad och med rätt riktning. Det bör även eftersträvas dagsljus och möjlighet till utblick i 
rum där människor tillbringar en längre tid (Warfvinge 2007). 

3.2 Värmesystem 

Värmesystemets huvuduppgift är att under vinterhalvåret förse byggnaden med värme så att 
ett behagligt inneklimat skapas. De styrande faktorerna när typ av värmesystem ska väljas är 
ekonomi, krav på underhåll och miljöpåverkan. Innan oljekrisen på 1970-talet var oljan den 
energikälla som var mest populär. Därefter installerades en del elvärme men från och med 
slutet av 1990-talet har fjärrvärme varit den energikälla som har dominerat marknaden 
(Warfvinge & Dahlblom 2010). Idag är det fjärrvärme och el som är de energibärarna som 
står för störst andel tillförd energi inom bostadssektorn. Den svenska bostadssektorn har 
minskat sin energianvändning med cirka 15 % mellan 1970 och 2014 (Ekonomifakta 2016). 
Oljekrisen på 70-talet gjorde även att intresset för värmepumpar ökade markant. 
Miljöfrågorna blev allt mer prioriterade och det i sin tur ledde till att marknaden fick upp 
ögonen för förnyelsebara energikällor (Energispararen 2015). Sverige är ett av de största 
länderna på värmepumpsmarkanden. Redan under år 2008 stod Sverige för cirka 50 % av den 
europeiska värmepumpsmarknaden. Största anledningen till det anses vara att 
värmepumparnas funktion passar det svenska klimatet (Greenmatch u.å.). Under slutet  av 
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1990-talet ökade värmepumpsförsäljningen kraftigt i Sverige. Sedan dess har framförallt 
försäljningen av bergvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar varit stabil medan intresset för 
uteluftsvärmepumpar har mattats av något de senaste åren, vilket redovisas i figur 22. Statistik 
kring försäljning av luft/luft-värmepumpar saknas i diagrammet. Anledningen till det är att 
vissa leverantörer av luft/luft-värmepumpar inte rapporterar sin försäljningsstatistik och därför 
har man bortsett från luft/luft-värempumpar de senaste undersökningarna (SKVP 2015). 

 

Figur 1 Försäljningsstatistik i Sverige (SKVP 2015) 

 

3.2.1 Allmänt om värmepumpar 
Den här studien utreder två olika typer av värmepumpsinstallationer. Därför kommer endast 
teoretisk information kring de aktuella systemen att redovisas. Vid den aktuella byggnaden 
finns tillgång till närvärme men med de riktlinjer som angivits av beställare ska en 
värmepump installeras istället. Därför kommer två typer av värmepumpsinstallationer att 
utredas. Det beror på att värmepumpen är energi- och kostnadseffektiv om rätt storlek erhålls. 

Värmepumpens grundläggande funktion är att omvandla värmeenergi med låg temperatur till 
en högre temperatur och därigenom värma upp aktuell byggnad. Det finns mängder av olika 
värmepumpstyper där värmekällan är den faktor som skiljer systemen åt, annars sker 
omvandlingen av värmeenergi på principiellt samma sätt. Huvuddelarna i en värmepump 
utgörs av förångare, kompressor, kondensor och strypventil. Dessa huvudkomponenter 
sammanlänkas med ett rörsystem. I rörsystemet cirkulerar ett köldmedie vars uppgift är att 
transportera värme från värmepumpens kalla sida till byggnadens värmesystem. 

                                                 
2 Statistik över värmepumpsförsäljningen i Sverige. 
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Förångarens uppgift är att uppta värme från värmekällan. Värmeupptagningen sker genom att 
köldmediet börjar koka i förångaren och en fasförändring från vätska till gas skapas. 
Fasförändringen orsakas av köldmediets låga kokpunkt. 

Kompressorn i värmepumpen kallas ibland för värmepumpens hjärta. Kompressorns uppgift 
är att höja trycket på gasen som bildats i förångaren. Tryckhöjningen sker genom att 
kompressorn komprimerar gasen och gasens temperatur stiger. 

När trycket och temperaturen på gasen har ökat kan värmeenergin från köldmediet överföras 
till byggnadens värmesystem. Överföringen sker i värmepumpens kondensor. Den 
komprimerade gasen förs in till kondensorns värmeväxlare där den kondenserar och 
värmeenergi tillförs byggnaden. Köldmediets fas ändras från gas till vätska. 

Även om det sker en fasförändring i kondensorn är trycket detsamma. Därför krävs det en 
tryckutjämning efter kondensorn som sker i en strypventil. Strypventilen reglerar trycket och 
justerar flödet i värmepumpen och är det sista steget i cirkulationscykeln. Tack vare 
trycksänkningen kan köldmediet återigen koka i förångaren vid låga temperaturer 
(Greenmatch 2015). 

Det finns många olika sätt att definiera en värmepumps effektivitet. Ett mått som ofta har 
använts är värmepumpens värmefaktor, också kallat COP (Coefficient Of Preformance). 
Värmefaktorn talar om hur mycket värme som en värmepump klarar av att leverera i 
förhållande till hur mycket el som går åt för att utvinna den. Nackdelen med COP är att 
mätvärdet endast beskriver värmepumpens prestanda vid ett specifikt driftfall. Med varierande 
utetemperatur och olika förutsättningar i hushållet ger inte COP ett rättvist värde på 
värmepumpens prestanda under verklig drift. 

Ett mer verklighetstroget mått på effektiviteten är istället årsvärmefaktorn som också kallas 
SCOP (Seasonal COP). Mätvärdet anger värmepumpens prestanda sett till ett år. Dock avser 
SCOP enbart uppvärmningen av byggnaden och bortser från tappvarmvattenproduktionen. 
SCOP-värdet ger en bättre uppskattning av värmepumpens effektivitet då mätvärdet tar 
hänsyn till den varierande utetemperaturen som uppstår under årets kalla och varma perioder. 

För att få ett ännu mer rättvist resultat används total årsvärmefaktor, SPF-värdet (Seasonal 
Preformance COP). SPF-värdet anger även den värmepumpens effektivitet under ett år. Den 
enda skillnaden är att även energi som åtgår till tappvarmvattenproduktionen är medräknad i 
SPF-värdet. Därför ger den totala årsvärmefaktorn det mest verkliga värdet på värmepumpens 
prestanda (Thermia u.å.)  

För att få en energieffektiv värmepump har pumpens reglerutrustning en viktigt roll. 
Reglerutrustningen styr värmepumpen för att få bästa möjliga drifteknomi och inneklimat. 
Det finns två alternativ på reglersystem när det gäller värmepumpar, antingen flytande eller 
fast kondensering. Flytande kondensering innebär att värmepumpen följer det momentana 
effektbehovet och värmetillförseln regleras redan vid värmekällan. På så sätt produceras ingen 
värme i onödan. Vid fast kondensering arbetar värmepumpen mot ett fast börvärde vilket gör 
att värmepumpen kan producera mer värme än vad som behövs vid vissa driftfall. I det fallet 
regleras värmetillförseln via shuntning (Thermia u.å.). För att få ytterligare effektivitet i 
värmepumpssystemet och också minska slitaget på värmepumpens kompressor pratas det ofta 
om varvtalsstyrda värmepumpar eller värmepumpar med fast varvtal. System med 
varvtalsstyrning blir allt vanligare. Begreppet varvtalsstyrd innebär att kompressorns varvtal 
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styrs beroende på behov. När värmebehovet är litet minskas kompressorns varvtal och sedan 
ökar varvtalet i takt med att värmebehovet ökar. Det gör att värmepumpens kompressor 
arbetar mer kontinuerligt och antalet start och stopp för kompressorn minskas. Det gör att 
slitaget på värmepumpen och framförallt kompressorn blir mindre och livslängden ökar. Det 
är inte bara en fråga angående slitage utan värmepumpens prestanda ökar och behovet av 
tillskottsel minskar (Värnamo 2010). Dessutom kan varvtalstyrningstekniken som också 
kallas för inverterteknik göra att värmepumpen klarar ökad effekt vid om- och tillbyggnader 
(Thermia u.å.).  

3.2.2 Bergvärmepump 
Som nämndes ovan är värmepumpar uppbyggda på samma sätt där typen av värmekälla är det 
som skiljer de olika modellerna åt. En bergvärmepump utnyttjar den värme som finns i 
grundvattnet som lagras i berggrunden. Som vanligt i energisammanhang är solen inblandad 
då dess värmeenergi har lagrats i berggrunden och på så sätt kan bergvärme indirekt anses 
vara en form av solenergi (Byggmentor u.å.). En bergvärmepumpsanläggning består av tre 
huvudkomponenter som utgörs av energibrunn, kollektorslang och själva bergvärmepumpen 
(Gasföreningen u.å.). Vid borrning av energibrunnen utgår man från byggnadens värmebehov 
och de tekniska förutsättningarna som följer den aktuella värmepumpen. Energibrunnen, som 
även kallas borrhål, borras oftast mellan 100-200 m djupt men det händer att borrhålet borras 
både grundare och djupare om systemet kräver det. Även de geologiska förusättningarna 
spelar stor roll (Bergvärmepumpar u.å.). Djupet på energibrunnen beror bland annat på: 

• Avstånd ner till berg 
Snittavståndet ner till berg i Sverige är cirka 7 meter. Avståndet varierar dock kraftigt 
och kan vara allt mellan obefintligt till 50 m. Ett avstånd på mer än 50 m brukar 
innebär att det är olönsamt att borra för bergvärme. 

• Berggrundens värmeledningsförmåga 
Värmeledningsförmågan skiftar beroende på vilken bergart. Bergarter som granit och 
urberg har bättre värmeledningsförmåga än kalksten och porös berggrund.  

• Grundvattnets temperatur och flöde 
Grundvattnets temperatur är relativt konstant under året men kan varierar från norr till 
söder. Vid lägre grundvattentemperatur kan mindre energi utvinnas per meter borrhål 
(Greenmatch 2014). Även grundvattenflödet påverkar djupet på borrhålet. Det är 
vattenomsättningen som grundvattenflödet medför som påverkar värmetillförseln till 
borrhålet (Kalmar u.å.). 

• Hushållets värmebehov 
Energibrunnens djup beror på byggnadens värmebehov.  

En annan viktig faktor är placeringen av energibrunnen. Generellt sätt brukar 
rekommendationen vara att placera borrhålet minst 20 m från närmaste energibrunn. 
Dessutom bör borrhålet vara minst 4 m från byggnaden. Dessa avstånd är enbart generella 
rekommendationer och kan ändras beroende på i vilken kommun borrningen ska ske. 

Efter att energibrunnen är borrad monteras en kollektorslang till hålet. Kollektorslangens 
uppgift är att transportera värmeenergi från berggrunden till bergvärmepumpens förångare. 
För att transportera värmen fylls kollektorslangen med en vätska som vanligtvis kallas för 
köldbärare. Köldbäraren kan innehålla olika vätskor men består oftast av vatten och etanol. 
Den gemensamma egenskapen för brinevätskorna är dock att de har låg fryspunkt för att 
slippa frysrisken under vintern (Greenmatch 2014). 
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3.2.3 Luft/vatten-värmepump 
För byggnader där det finns svårigheter att borra energibrunnar för bergvärme är luftvärme ett 
bra alternativ. Det finns två olika modeller av luftvärmare, dessa är luft/luft- och luft/vatten-
värmepump. Skillnaden är att Luft/vatten-värmepumpen används då byggnaden i fråga har ett 
vattenburet värmesystem då värmepumpen kan producera både värme och varmvatten. 
Luft/luft-värmepumpen däremot kan inte producera varmvatten utan kan enbart värma 
byggnaden genom varmluft. Själva tekniken är dock densamma då värme från uteluften 
tillvaratas och med hjälp av den värmeenergin värma byggnaden (Thermia  u.å.). 
Effektiviteten hos luft/vatten-värmepumparna har förbättrats under de senaste åren och kan, 
med rätt klimatförutsättningar, vara ett alternativ istället för bergvärme. Eftersom luft/vatten-
värmepumpar utnyttjar den värmeenergi som finns i uteluften fungerar systemet bäst i milt 
klimat. Därför är luft/vatten-värmepumpar mer populär i södra Sverige (Byggahus 2015). 
Själva energiutvinningsprincipen fungerar genom att en eller flera fläktar blåser utomhusluft 
genom värmepumpens förångare och på så sätt börjar köldmediet att koka. Samma process 
som beskrivits tidigare i rapporten sker efter det. Luft/vatten-värmepumpen kan konstrueras 
på olika sätt, antingen placeras hela värmepumpen utomhus eller placeras en del inomhus och 
sedan installeras ett så kallat kylbord på utsidan av huset (MPenergi u.å.). 

3.2.4 Jämförelse av systemen 
Vid jämförelse av bergvärmepump och luft/vatten-värmepump är den viktigaste faktorn hur 
mycket kostnader som kan sparas varje år i förhållande till investeringskostnad (Byggmentor 
u.å.). Dock finns det andra parameterar som kan påverka valet av värmepump. För att få 
enklare bild över fördelar och nackdelar med båda systemen kommer dessa sammanställas i 
punktform nedan. 

Fördelar med bergvärme: 

• Miljövänligt 
Bergvärme är miljövänligt då värmen är naturens egen i form av solenergi som lagrats 
i berggrunden. Det gör att bergvärme bidrar till minskade koldioxidutsläpp. 

• Stabilt 
Bergvärme levererar i stort sett samma energimängd till samma kostnad oavsett 
utetemperatur (Fastighetvärme u.å.). 

• Kräver ingen stor yta 
Bergvärme kräver ingen stor yta vilket anses vara fördelaktigt. 

• Stor energibesparing 
Installation av bergvärme ger en hög energibesparing vilket sänker kostnaderna för 
uppvärmning avsevärt. Dock är investeringskostnaden mycket hög och därför är en 
bergvärmepumpsinstallation bra hur eknomisk synvinkel på lång sikt (Greenmatch 
2014). 

Nackdelar med bergvärme: 

• Beroende av de geologiska förutsättningarna 
För att energibrunnen ska fungera optimalt behöver den vistas i rätt typ av mark. Olika 
marktyper lämpar sig olika vilket kan begränsa förutsättningarna för bergvärmen. 

• Beroende av grannar 
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Det finns krav och rekommendationer om olika avstånd till borrhålen. Till exempel 
finns det ett minimiavstånd till närmaste borhåll vilket gör att borrhål hos närliggande 
grannar kan ge problem för nyinstallationer av bergvärme (Billigbergvärme u.å.) 

• Elberoende 
En bergvärmepump kräver el för att driva kompressorn i systemet. 

Fördelar med luft/vatten-värmepump: 

• Billig installation 
En luft/vatten-värmepump är en billigare installation än bergvärme då det inte krävs 
någon borrning av energibrunn. 

• Oändlig och stabil energikälla 
Luften som i det här fallet är energikällan är i princip oändlig och gratis, vilket ger en 
trygghet då man inte påverkas av ekonomiska kriser och råvarubrister i framtiden. 

• Kräver ingen borrning 
En luft/vatten-värmepump kräver endast en utedel där uteluften sugs in och därför 
begränsas inte installationen av tomtytan (Luftvattenvärmepump 2016). 
 

Nackdelar med luft/vatten-värmepump: 

• Elberoende 
Är precis som bergvärme beroende av el för att driva kompressorn. 

• Lägre besparing än bergvärme 
En luft/vatten-värmepump ger en lägre energibesparing än en bergvärmepump 
(Luftvärmepump 2013). 

• Temperaturberoende 
Luft/vatten-värmepumpen är beroende av temperaturväxlingar. Det är en av orsakerna 
till att denna typ av värmepump inte rekommenderas i norra Sverige. En luft/vatten-
värmepump kan producera värme ner till cirka -20 °C. Dock avtar värmepumpens 
värmfaktor redan vid ett par minusgrader och efter cirka -10 °C sker en rejäl 
minskning av värmefaktorn. Dessa siffror varierar lite beroende på fabrikat. 

• Risk för frostbildning 
Risken för isbildning på värmepumpen är som störst då luftfuktigheten är hög och 
temperaturen sjunker under 7 °C. Störst risk för frostbildning anses vara i 
temperaturintervallet 5 °C till 0 °C. Frostbildning bidrar till sämre effekt på 
värmepumpen och därför krävs det att värmepumpen kan avfrostas. Det sker 
vanligtsvis automatiskt (Greenmatch 2016). 

• Risk för buller 
Utedelen av en luft/vatten-värmepump kan medföra problem med buller. Viktigt att 
tänka på placeringen av värmepumpen så att risken för buller minimeras (Installera-
värmepump 2016) 

Det finns både fördelar och nackdelar med båda värmepumpssystemen. Den viktigaste faktorn 
när val av värmepumpssystem ska göras är att välja den värmepump vars egenskaper är bäst 
lämpad för den aktuella byggnaden. 
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3.3 Luftbehandling 

Luftbehandlingens två huvudsyften är att ren luft ska tillföras ett rum och förorenad luft ska 
föras bort. Vikten av väl avpassat tillluftsflöde för den aktuella aktiviteten i lokalen är stor för 
att uppnå behaglig och hälsosam miljö i byggnaden. Två centrala parameterar är att luften ska 
tillföras dragfritt och koldioxodhalten ska hållas under gränsen för vad som är acceptabelt. 
Luftbehandlingssystemet kan också användas som en del i klimatsystemet där 
ventilationsluften kan användas som värmebärare om det finns behov eller fungera som kyla 
om kylbehov är aktuellt för byggnaden (Warfvinge   2007). Det finns olika typer av 
luftbehandlingssystem beroende på byggnadens utformning och vilken aktivitet som utförs i 
fastigheten. Genom diskussioner med beställaren av systemutredningen ska ett FTX-system 
installeras i den aktuella byggnaden. 

3.3.1 FTX-system 
Ett till- och frånluftssystem med värmeväxling benämns FTX-system men kallas också för 
balanserad ventilation (Svensk ventilation u.å.).  I ett FTX-system finns kanaler för både till- 
och frånluft där fläktar styr luftflödena. Det gör att FTX-systemet ger full styrning av 
luftflödena jämfört med till exempel system där tilluften tas in via ventiler. I aggregatet 
installeras även en värmeväxlare som en energibesparande åtgärd. Det ger ett energieffektivt 
system där den kalla uteluften värmeväxlas med den varma frånluften (Warfvinge 2007). 
Tilluftsdon placeras i rum där personer vistas ofta så som vardagsrum och sovrum. 
Frånluftsdonen placeras vanligtvis i de rum där luftkvalitén snabbt blir sämre så som 
våtutrymmen och kök. Tack vare värmeväxlingen erhålls en temperatur på tillförd luft som är 
mycket nära den dimensionerande inomhustemperaturen, vilket ger en god komfort samtidigt 
som risken för kallras är minimal (Svensk ventilation u.å.). Ett FTX-aggregat består oftast av 
två fläktar, en för tilluft och en för frånluft, en värmeväxlare, två filter och eventuellt bypass-
spjäll, förvärmare och/eller eftervärmare.  

Fläktmotorernas effektivitet är viktig och i luftbehandlingssammanhang finns det två typer av 
fläktmotorer, antingen AC eller EC-motorer. AC-motorn drivs av växelström som då ger 
upphov till växlande magnetiska fält som får fläkten att rotera. Den här utformningen av 
fläktmotorer kan, beroende på utrustning, ge sämre verkningsgrad. Vid försök att reglera 
varvtalet på en AC-motor har det resulterat i ännu sämre verkningsgrad samt oljud. 
Motortypen AC är vanlig i billigare FTX-aggregat. Önskas däremot en varvtalsstyrd 
fläktmotor ska en EC-motor väljas. Rotationen i en EC-motor skapas med hjälp av likström 
och konstruktionen gör att stora delar av den tillförda energin skapar rotation vilket gör att 
verkningsgraden blir bättre då mindre energi går till spillo i form av värme. 

En förvärmare är en typ av skyddsanordning som monteras på uteluftskanalen. Förvärmaren 
är ett elektriskt element som skyddar värmeväxlaren från frostbildning då det är kallt ute. 
Dess uppgift är att värma uteluften till en temperatur där det inte finns risk för frostbildning. 
Denna förvärmning sker automatiskt beroende på utetemperaturen och regleras genom 
aggregatets reglersystem. 

Även eftervärmaren är ett elektriskt element men kan också utformas som ett vattenburet 
batteri, ett så kallat värmebatteri. Den monteras på tilluftskanalen och ska fungera som ett 
komplement till värmeväxlaren vid kalla årstider. (axv u.å.). 

Filter i luftbehandlingsaggregat har en viktig funktion, då det har visat sig att det finns ett 
samband mellan partiklar i luften och människors hälsa. Det anses därför vara viktigt att 



12 

 

använda sig av funktionella filter i aggregaten för att rena den uteluft som tillförs byggnaden. 
I ett aggregat monteras ett filter på uteluftskanalen där friskluften renas innan den passerar 
värmeväxlaren och sedan blåses in i rummen. Det monteras även ett filter på frånluftskanalen 
vars uppgift är att rena frånluften innan den passerar värmeväxlaren. På så sätt minskas 
nedsmutsningen av värmeväxlaren och det minimerar risken för överföring av partiklar till 
friskluften. Filter i aggregaten medför dock en del servicetillfällen då de behöver rengöras 
eller bytas ut. Filterbytet är även en kostnadsfråga vilket gör att utveckling av bättre filter med 
längre livslängd går ständigt framåt. För att öka livslängden på filter försöker man i moderna 
filter använda så stor filteryta som möjligt. Det medför även att luftmotståndet över filtret 
minskar och tryckfallet blir mindre. Utvecklingen av större filteryta märks, då man förr i tiden 
använde sig av så kallade planfilter som ger liten yta och snabbt ett stort luftmotstånd. I 
dagens moderna aggregat använder sig leverantörerna av påsfilter som är utformade som en 
påse, ofta med flera fack där luften passerar. Påsfilter är en modern filterlösning som ger en 
bra filtrering till ett lågt pris och är den vanligaste filtertypen (Ventilationsfilter 2014). 

Den viktigaste komponenten i FTX-aggregatet är värmeväxlaren. Värmeväxlaren gör att 
FTX-systemet är det mest energieffektiva luftbehandlingssytemet på marknaden. Det finns en 
rad olika typer av värmeväxlare som används i ett modernt FTX-aggregat. Typ av 
värmeväxlare väljs med avseende på aktiviteten i byggnaden och efter kravspecifikationer 
från beställaren. De vanligaste värmeväxlarna beskrivs nedan. 

• Plattvärmeväxlare 
Det finns två typer av plattvärmeväxlare, korsströms- och motströmsvärmeväxlare. 
Plattvärmeväxlare är den vanligaste värmeväxlartypen och används ofta i enfamiljshus 
och i flerbostadshus. Värmeväxlaren är enkelt utformad där tekniken innebär att till- 
och frånluft passerar varandra genom ett lamellpaket med veckade aluminiumplåtar. 
Dessa plåtar är värmeöverföringsytan där den varma frånluften värmer upp plåtarna 
som i sin tur värmer upp tilluften. Verkningsgraden för en plattvärmeväxlare varierar 
mellan 60-90 % där motströmsvärmeväxlaren ger en bättre verkningsgraden än 
korsströmsvärmeväxlaren. Fördelen med denna utformning är att till- och frånluft är 
separerade och kan inte blandas med varandra. Det innebär att det inte finns någon risk 
för luktspridning mellan till exempel lägenheter. Nackdelen med konstruktionen är att 
värmeväxlaren kan upplevas som svår att rengöra. Det krävs även att konstruktionen 
är utformad så att värmeväxlaren kan avfrostas. Vanligtvis finns det en bypass som 
kan leda uteluften förbi värmeväxlaren. På så sätt avfrostas värmeväxlaren av den 
varma frånluften. Tilluften värms enbart av värmebatteriet under avfrostningsskedet3. 

• Roterande värmeväxlare 
En roterande värmeväxlare har en rund utformning där växlaren är uppbyggd av 
veckade aluminiumprofiler. Växlaren roterar med hjälp av en elmotor där frånluften 
värmer upp rotorn och sedan värms tilluften upp genom att rotorn roterar. Denna 
värmeväxlartyp anses ha fler fördelar än andra system. Dock förekommer den färre 
gånger än till exempel plattvärmeväxlaren. Den stora anledningen anses vara risken 
för spridning av lukter och föroreningar mellan till- och frånluft i framförallt 
flerbostadshus. Fördelarna med en roterande värmeväxlare är att den ger upphov till 
låga tryckfall vilket i sin tur leder till låga fläktarbeten. Den är även lätt att rengöra och 
verkningsgraden är cirka 80 %. Den roterande värmeväxlaren är även lättare att 
avfrosta än en plattvärmeväxlare. Avfrostningen av en roterande värmeväxlare sker 

                                                 
3 Information genom kontakt med Richard Olsson, Swegon. 
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oftast genom att rotationen av värmeväxlaren minskas. Det gör att frånluften får mer 
tid till att värma värmeväxlarytan och på så sätt avfrostas rotorn4. 

• Vätskekopplad värmeåtervinning 
Ett vätskekopplat värmeåtervinningssystemet bygger på att en frysskyddad vätska 
cirkulerar mellan kyl- och värmebatterier som placerars i från- och tilluftskanalen. 
Frånluften värmer upp vätskan som i sin tur värmer upp tilluften. Tekniken medför att 
systemet blir flexibelt då till- och frånluftsaggregatet är oberoende av varandra och 
kan placeras på olika platser i byggnaden. Verkningsgraden är cirka 70 %. Systemet 
används ofta i flerbostadshus där byggnadens utformning gör att ett centralt aggregat 
inte är lämpligt. Det gör att till- och frånluftsaggregat placeras på olika platser i 
byggnaden och den vätskekopplad värmeåtervinningen sammankopplar systemet 
(Svensk ventilation  u.å.). 

En viktig faktor när luftbehandlingssystem diskuteras är vilket flödessystem som ska 
användas. De vanligaste typer som används är CAV- och VAV-system. 

• CAV-system 
CAV står för Constant Air Volume. Det är ett system som är utformat med konstanta 
till- och frånluftsflöden och kallas för konstantflödessystem (Warfvinge & Dahlblom 
2010) 

• VAV-system 
VAV är förkortningen för Variable Air Volume och är därmed ett 
variabelflödessystem. Systemet innebär att till- och frånluftsflödet kan variera under 
drifttiden. Luftflödet regleras efter temperatur, koldioxidhalt eller personnärvaro. Det 
gör att utrymmen där personer inte vistas för tillfället kan ventileras minimalt och 
drivenergi till fläktar minskas. Flödet regleras antingen med motordrivna spjäll eller 
tilluftsdon. För att inte risker att det varierande luftflödet i ett rum ska påverka och 
störa ventilationen i resterande rum installeras tryckgivare och tryckhållande 
utrustning i kanalsystemet. Ett annat krav är även att till- och frånluftsfläkt måste 
kunna flödesregleras (FTX-ventilation 2013). 

I jämförelse med årsvärmefaktorn för värmepumpar diskuteras  det ofta om SFP-tal i 
luftbehandlingssammanhang. SFP står för Specific Fan Power och är ett mått på 
luftbehandlingssystemets eleffektivitet. SFP-talet definieras som summan av till- och 
frånluftsfläktarnas eleffekter per luftflöde i byggnaden. Ett lågt SFP-tal visar att fläktarna i 
luftbehandlingsaggregatet drar lite elenergi (Warfvinge & Dahlblom 2010). Enligt Boverkets 
byggregler bör inte SFP-talet för ett FTX-system överskrida 2,0 kW/(m3/s) (Boverket 2015). 

3.3.2 Centralt aggregat på vind eller lägenhetsaggregat 
När det handlar om flerbostadshus är det frågan om det ska installeras ett centralt aggregat på 
vind eller lägenhetsaggregat. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Fördelarna 
med lägenhetsaggregat är att det är enklare att anpassa och reglera luftflödet till bostadens 
varierande behov. Dessutom kan flödet enklare balanseras och hållas tryckneutralt. Den stora 
vinsten är att varje lägenhet är ett eget system och det krävs ingen brandcellsindelning. 
Dessutom kan man bortse ifrån extra kostnader för de brandspjäll som krävs vid centralt 
aggregat. Nackdelen är att investeringskostnaden kan bli relativt hög om byggnaden kräver att 
många aggregat måste köpas in. Dessutom finns det en del praktiska frågor som behöver redas 
ut när det gäller service och filterbyten.  
                                                 
4 Information genom kontakt med Richard Olsson, Swegon. 
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När det diskuteras kring fördelarna med ett centralt aggregat är det framförallt färre 
servicepunkter och mindre risk för buller som anses vara de stora fördelarna. Nackdelen är att 
det krävs brandcellsindelning där brandspjäll skärmar av varje brandcell för att kunna 
utrymma rök vid eventuell brand (Energihuskalkyl u.å.). 

4. Utförande och resultat 

I kapitel 4 presenteras utförandet av studien. Först kommer en studie kring byggnadens 
utformning i form av klimatskalets uppbyggnad att presenteras. Då det saknas dokumentation 
kring byggnaden krävs ett platsbesök för att utreda uppbyggnaden av ytterväggar och 
vindsbjälklag, skick på fönster och dörrar samt uppskattning av grundens och källarväggens 
uppbyggnad. Sedan kommer en handberäkning av byggnadens energi- och effektbehov att 
redovisas. Dessa resultat jämförs sedan med beräkningar i dataprogrammet VIP Energy och 
det resultat som är mest trovärdigt används vidare i studien. Därefter samlas information kring 
de aktuella systemen från olika leverantörer in och redovisas. Tillsammans med teknikstudien 
i kapitel tre kommer systemen därefter att jämföras och utvärderas. Eftersom det finns en rad 
olika värmesystem har diskussioner med Morgan Fransson5 och Tommy Borg6 förts för att 
komma fram till lämpliga system för den aktuella byggnaden. Diskussionerna har lett till att 
när det gäller värmesystem ska en utredning göras angående om en bergvärmepump eller en 
luft/vatten-värmepump är mest lämplig. Den systemtemperatur som har diskuterats och som 
vill eftersträvas är 55-45 °C. På luftbehandlingssidan är det bestämt att ett FTX-system ska 
installeras. Det som behöver utredas är om ett centralt aggregat eller om lägenhetsaggregat 
ska installeras i byggnaden. Vid centralt aggregat ska värmeväxlaren helst vara utformad som 
en motströmsvärmeväxlare för att uppnå en så bra verkningsgrad som möjligt. Vid 
lägenhetsaggregat kan även en roterande värmeväxlare användas. Jämförelsen och 
utvärderingen av värme- och luftbehandlingssystemen utförs genom lönsamhetskalkylering 
och diskussion av de praktiska för- och nackdelar som finns med vardera systemlösning. 

4.1 Klimatskalets uppbyggnad 

Byggnaden som utreds är en gammal banklokal och distriktsjuksökterskamottagning. Idag 
finns det redan en befintlig lägenhet och en källare i fastigheten. Byggnaden byggdes år 1980 
och adressen är Prästgårdsliden 3 i Hökerum. Projektet innebär ombyggnation till fem nya 
lägenheter tillsammans med den befintliga lägenheten samt källaren. Med hjälp av utkast på 
lägenheternas utformning från arkitekt har golvarea och totalarea beräknats. Golvarean har 
beräknats till 444 m2 och den totala arean är cirka 489 m2. De nya lägenheterna utgör cirka 
284 m2. Källaren har mätts upp och är 80 m2. Det finns dock inga uppgifter på hur stor den 
befintliga lägenheten är men med hjälp av mått på klimatskalet har arean uppskattats till 80 
m2. Dokumentation kring klimatskalets uppbyggnad saknas och därför har behövlig 
information inhämtats genom platsbesök.  

 

 

 

                                                 
5 Morgan Fransson, handledare Entreprenadplanering AB. 
6 Tommy Borg, förvaltare STUBO AB. 
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Materialens tjocklek har bestämts med hjälp av tumstock. Ytterväggarna är uppbyggda enligt 
tabell 1.  

Material Tjocklek (mm) 

Gips 13 

PE-folie - 

Träregel 140 

Mineralull 145 

Papp - 

Utomhusgips 13 

Tegel 78 

Tabell 1 Uppbyggnad yttervägg 

Vindsbjälklagets uppbyggnad bestämdes genom undersökning uppe på vind, se tabell 2. 

Material Tjocklek (mm) 

Gips 13 

Träregel 170 

Mineralull 180 

Tabell 2 Uppbyggnad vindsbjälklag 

Det uppstod en del svårigheter i samband med att ta reda på grundens uppbyggnad. Därför var 
antaganden kring grundens struktur nödvändiga. Utformningen är platta på mark och antas 
bestå av 150 mm betong och 50 mm cellplast. 

På liknande vis har det även gjorts en uppskattning av källarväggens uppbyggnad. Eftersom 
byggåret är 1980 antas källarväggen endast bestå av 150 mm betong. 

Prestanda på befintliga fönster och dörrar har uppskattats vid besök på plats och anses vara 
relativt dåliga. Befintliga fönster är utformade med 2+1-glas och antas ha ett 
värmegenomgångstal, U-värde, på 2,5 W/m2·K (Energirådgivarna 2011). 
Värmegenomgångstalet på befintliga dörrar anses vara 2 W/m2·K (Alltombostad 2010). Det 
finns ingen dokumentation kring prestanda för nya fönster och dörrar. För att få en verklig 
uppskattning har rekommendationer kring U-värdet på nya fönster och dörrar enligt Boverkets 
byggregler följts. Rekommendationerna säger att U-värdet bör vara 1,2 W/m2·K för både nya 
fönster och dörrar (Boverket 2015). 

4.2 Luftbehandlingssystem 

Som nämnts ovan är det bestämt att ett FTX-aggregat ska installeras i byggnaden. Tanken är 
också att använda sig av separata imkanaler. Det som ska utredas är om ett centralt aggregat 



16 

 

uppe på vind eller om lägenhetsaggregat är mest lämpligt för byggnaden. Det första som krävs 
är att bestämma det dimensionerande luftflödet för byggnaden samt för varje lägenhet. Här 
efterföljs BBR:s krav angående luftflöde i lägenheter där kravet är minst 0,35 l/s,m2. Det finns 
också krav från BBR vad gäller lägsta frånluftsflöden i lägenheter. Kravet säger att lägsta 
frånluftsflöde i till exempel badrum och kök är 15 l/s respektive 10 l/s. Frånluftsflödet blir 
ofta dimensionerande luftflöde i lägenheter. Vid stora lägenheter kan dock kravet på 0,35 
l/s,m2 ge ett dimensionerande luftflöde. I aktuellt typfall har vi fem nya lägenheter där 
frånluftsflödet blir dimensionerande, det vill säga 25 l/s. I den befintliga lägenheten och i 
källaren blir 0,35 l/s,m2 dimensionerande och resulterar i 30 l/s i befintlig lägenhet samt 30 l/s 
i källaren. Den totala luftmängden blir 185 l/s (Boverket 2015). 

Det finns två typer av utföranden när det gäller FTX-system i lägenheter. Antingen ett centralt 
aggregat på vind eller ett lägenhetsaggregat i varje lägenhet7. Det finns stora praktiska 
fördelar med ett centralt aggregat jämfört med lägenhetsaggregat. Ett centralt aggregat anses 
ge en mer modern installation där de stora fördelarna är mindre servicepunkter då ett centralt 
aggregat på vind samlar allt på samma plats. Kan dessutom systemet projekteras på ett 
smidigt sätt så att alla brandspjäll får plats i fläktrummet anses detta vara en stor fördel. Den 
stora ekonomiska nackdelen med det centrala aggregatet vid den aktuella byggnaden är dock 
att det krävs en tillbyggnad uppe på vinden. Anledningen är att vinden är för låg och det krävs 
därför att vinden byggs ut så att ett fläktrum kan få plats. Vid det centrala aggregat krävs även 
brandcellsindelning där brandspjäll fungerar som avskiljning mellan varje brandcell. 
Brandspjällens funktion är att kunna avskilja den del av byggnaden där brand har utvecklats 
från resterande del av luftbehandlingssystemet. På så sätt kan brandgasen utrymmas utan att 
den sprids till övriga delar av byggnaden. Dessutom blir kanaldragningen mycket längre vid 
ett centralt aggregat jämfört med lägenhetsaggregat. Orsaken är att den aktuella byggnaden 
endast utgörs av ett våningsplan. Det gör att kanalerna kan dras på vinden även vid 
lägenhetsaggregat vilket innebär mindre kanallängder. Tillbyggnaden av fläktrum tillsammans 
med kostnaden för brandspjäll och längre kanaldragning gör att det centrala aggregatet kan bli 
en dyrare investering än lägenhetsaggregat. Lägenhetsaggregaten kommer att jämföras med 
ett centralt aggregat. Med hälp av lönsamhetskalkyler kommer sedan ett 
luftbehandlingsaggregat att väljas och utses till det system som är mest optimalt för den 
aktuella byggnaden. 

4.2.1 Lägenhetsaggregat 
Vid lägenhetsaggregat installeras ett aggregat i varje lägenhet. I källaren monteras ett 
frånluftsystem där frånluften tas ut via ett ytterväggsgaller och en frånluftsfläkt. I studien 
kommer en överskådlig jämförelse mellan två lägenhetsaggregat från samma leverantör att 
presenteras. Lägenhetsaggregaten är försedda med elbatteri vilket gör att energin i 
värmebatteriet utgörs av elvärme. Den leverantör som har kontaktats är Swegon. Med hjälp av 
Swegon har aggregatkörningar erhållits. Aggregatkörningarna presenterar viktig information 
kring aggregatens prestanda vid angiven indata8. 

 Swegon R2 Comfort Swegon W3 Smart 

Typ av värmeväxlare Roterande Motströmsvärmeväxlare 

Luftflöde (l/s) 25 25 

                                                 
7 För- och nackdelar redovisas i avsnitt 3.4.2 Centralt aggregat på vind eller lägenhetsaggregat. 
8 Fullständig aggregatkörning för vardera lägenhetsaggregat, se bilaga 1 och 2. 
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Temperaturverkningsgrad torr (%) 82 82 

SFP-tal (kW/(m3/s) 1,20 1,38 

Årsenergiverkningsgrad (%) 72 76 

Tabell 3 Sammanställning lägenhetsaggregat 

Skillnaderna mellan dessa aggregat är i stort sett obefintliga. Det som skiljer är SFP-talen 
samt årsenergiverkningsgraden. Anledningen till att SFP-talet är högre i W3 Smart är att 
tryckfallet över en motströmsvärmeväxlare är något större än över en roterande värmeväxlare. 
Det gör att fläktarnas arbete blir större och SFP-talet likaså. Årsenergiverkningsgraden är 
dock en intressant parameter. I de flesta fall ger en roterande värmeväxlare en bättre 
årsenergiverkningsgrad än en motströmsvärmeväxlare. I det här fallet är det tvärtom och det 
verkar som att Swegon har lyckats med sin utformning av motströmsvärmeväxlaren i sina W3 
Smart-aggregat. Dock är den beräknade livslängden på R2 Comfort cirka 20 år medan 
livslängden på en W3 Smart är uppskattad till 15 år9. Detta gör att en lönsamhetskalkyl krävs 
för att utreda vilket lägenhetsaggregat som passar bäst ur en ekonomisk synvinkel. Först och 
främst krävs en sammanställning av investeringskostnader samt drivenergi och driftkostnader 
för vardera aggregat. Drivenergin har beräknats och analyserats med hjälp av leverantörens 
beräkningsprogram och deras egna aggregatkörningar som har erhållits med hjälp av 
telefonkontakt10. Vid beräkning av driftkostnader har ett elpris för tillsatsvärmen antagits till 
1,2 kr/kWh. Detta anses vara ett rimligt antagande på elpriset. 

 Swegon R2 
Comfort 

Swegon W3 
Smart 

Referens 

Aggregat (5 st) (kr) 95 000 73 075  Swegon 

Kanaldragning, 
isolering samt tillbehör 
(kr) 

60 000 60 000  Antagande med hjälp av 
handledare 

Takhuv (kombihuv) 
med takgenomföring 
(kr) 

15 000 15 000  ABC Vent 

Kanalsystem samt fläkt 
för källare (kr) 

10 000 10 000  Antagande med hjälp av 
handledare 

Totalkostnad (kr) 180 000 158 075  

Tabell 4 Investeringskostnader lägenhetsaggregat 

Kostnaden för kanaldragning, isolering och tillbehör samt kanalsystem och fläkt för källare 
har uppskattas med hjälp av handledare11 på Entreprenadplanering AB. Detta har gjorts med 
hjälp av uppskattade kanallängder från den ritning12 som har upprättats och som visar 
principiell kanaldragning för de båda fallen. 

                                                 
9 Uppgifter via Richard Olsson, Swegon.  
10 Richard Olsson, Swegon.  
11 Morgan Fransson, Entreprenadplanering AB. 
12 Se bilaga 3 Principiell kanaldragning för lägenhetsaggregat. 
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 Swegon R2 Comfort Swegon W3 Smart 

Totalt behov utan återvinning 
(kWh/år) 

18 905 18 905  

Tillsatsvärme (kWh/år) 4 270 3 455  

Återvunnen energi (kWh/år) 14 636 15 450  

Drivenergi för fläktar 
(kWh/år) 

1 315 1 510  

Drivenergi för fläkt i källare 
(kWh/år) 

68 68  

El till fläktar (kr/år) 1 578 1 894  

Tillsatsvärme (kr/år) 5 124 4 146  

Årlig driftkostnad (kr/år) 6 702 6 040  

Tabell 5 Driftkostnader lägenhetsaggregat 

Drivenergi för fläkt i källaren har beräknats med hjälp av beräkningsprogram hos 
Entreprenadplanering AB. 

För att kunna göra en korrekt bedömning av vilket system som är mest lämpligt för 
byggnaden kommer den årliga kostnaden, A, för varje system att beräknas. För att kunna göra 
dessa beräkningar krävs en del antaganden vad gäller kalkylräntan och investeringens 
livslängd. De antaganden som används i studien redovisas nedan: 

• Nominell ränta, rn = 8 % 
• Inflationens påverkan, i = 2 % 
• Energiprisökning, p = 2 % 
• Investeringens livslängd, nR2 =20 år och nW3 = 15 år. 

Dessa antaganden anses vara rimliga och så länge samma indata används vid varje kalkyl 
anses det ge ett jämförbart resultat. Det första som krävs är att beräkna den realkorrigerade 
kalkylräntan. Den innefattar inflationens och energiprisökningens inverkan på kalkylräntan 
och ger ett mer verklighetstroget resultat än om den nominella räntan används. 

𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑛𝑛−𝑖𝑖
1+𝑖𝑖

      (1) 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟−𝑝𝑝
1+𝑝𝑝

      (2) 

Med insatta värden i ekvationerna 1 och 2 beräknas den realkorrigerade räntan, rrk = 3,8 %. 

Efter att räntan har beräknats kan nusummefaktorn, fs, bestämmas.  

𝑓𝑓𝑠𝑠 = 1−(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)−𝑛𝑛

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
      (3) 

Med insatta värden i ekvation 3 erhölls nusummefaktorn för vardera investering. 
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fsR2 = 13,83 

fsW3 = 11,28 

Därefter kan investeringarnas nuvärde, Nip, beräknas.  

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝 = 𝐵𝐵 · 𝑓𝑓𝑠𝑠 + 𝑅𝑅 · 𝑓𝑓𝑒𝑒 − 𝐺𝐺     (4) 

Beteckningar enligt: 

• Nip = Invetseringens nuvärde (kr) 
• B = Årliga driftkostnader (kr) 
• fs = Nusummefaktor 
• R = Restvärde efter brukstiden (kr) 
• fe = Diskonteringsfaktor 
• G = Grundinvestering (kr) 

B definieras ofta som årlig besparing på grund av investeringen. I det här fallet när två 
systemlösningar ska jämföras med varandra krävs endast analys av investeringens årliga 
kostnader. Därför definieras B som årliga driftkostnader. Aggregaten anses inte ha något 
restvärde efter angiven brukstid. 

Med ovanstående värden beräknades investeringarnas nuvärde, Nip, för de båda aggregaten. 

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝,𝑅𝑅2 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶 = (−6 748 · 13,83) − 180 000 = −273 324 𝑘𝑘𝑟𝑟 

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝,𝑊𝑊3 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆𝑟𝑟𝐶𝐶 = (−6 040 · 11,28) − 158 075 = −226 206 𝑘𝑘𝑟𝑟 

När nuvärdet för de båda investeringarna är kända kan den årliga kostnaden för vardera 
systemlösning beräknas. 

𝐴𝐴 = 𝑎𝑎 · 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝      (5) 

𝑎𝑎 = 1
𝐶𝐶𝑠𝑠

      (6) 

Där A = årlig kostnad och a = annuitetsfaktorn. 

Med insatta värden erhålls slutligen de årliga kostnaderna för vardera aggregat. 

AR2 Comfort = 19 763 kr 

AW3 Smart = 20 053 kr 

Lönsamhetskalkylen visar att den årliga kostnaden för aggregatet R2 Comfort är cirka 300 kr 
mindre än W3 Smart. Därför anses R2 Comfort vara mer lämplig för den aktuella byggnaden 
och kommer senare i studien att jämföras med ett centralt aggregat. Anledningen till resultatet 
anses vara den beräknade livslängden som är 5 år längre för R2 Comfort än för W3 Smart. 
Detta gör att R2 Comfort är en mer lönsam investering trots att investeringskostnaden och de 
årliga driftkostnaderna är högre. 
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4.2.2 Centralt aggregat 
FTX-aggregatet innefattar ett värmebatteri. Eftersom byggnaden ska förses med värme genom 
en värmepump är det mest lämpligt att använda sig av ett vattenbatteri om ett centralt 
aggregat ska installeras. Som tidigare beskrivits i studien är systemtemperaturen för 
värmesystemet bestämt till 55/45 °C. Därför kommer batteriet att dimensioneras för 50/30 °C. 
Med hjälp av aggregatkörningar från leverantörer beräknas den värmeeffekt som 
värmebatteriet kräver. Det finns många olika leverantörer. Den leverantör som undersöks i 
studien när det gäller det centrala aggregatet är IV Produkter. Anledningen är att de redovisar 
mycket data i deras aggregatkörningar och resultatet är lätt att följa. För att kunna jämföra det 
valda lägenhetsaggregatet ovan med det centrala aggregatet krävs samma typ av 
sammanställning för det centrala aggregatet. 

En sammanställning av de viktigaste parametrarna från aggregatkörning för det centrala 
aggregatet visas i tabell 613: 

IV Produkter Envistar Flex Home 

Typ av värmeväxlare Motströmsvärmeväxlare 

Luftflöde (l/s) 185 

Temperaturverkningsgrad torr 
(%) 

87,5 

SFP-tal (kW/(m3/s) 1,42 

Värmeeffekt (kW) 4,7 

Årsenergiverkningsgrad (%) 90,2 

Tabell 6 Sammanställning centralt aggregat 

IV Produkters Envistar Flex Home har mycket hög temperatur- och årsenergiverkningsgrader. 
Dessutom är SFP-talet lågt vilket innebär att fläktarna arbetar effektivt.  

För att kunna göra liknande lönsamhetskalkyl som vid lägenhetsaggregatet redovisas även 
investeringskostnader samt drivenergi och driftkostnader för det valda centrala aggregatet.  

 IV Produkter 
Envistar Flex Home 

Referens 

Aggregat (kr) 95 000  IV Produkter 

Brandspjäll (5 st) (kr) 45 000  Swegon 

Kanaldragning, isolering 
samt tillbehör (kr) 

114 000  Antagande med hjälp av 
handledare 

Tillbyggnad på tak (kr) 100 000  Antagande med hjälp av 
handledare 

                                                 
13 Fullständig aggregatkörning för Envistar Flex Home redovisas i bilaga 4. 
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Takhuv (kombihuv) (kr) 8 500  ABC Vent 

Totalkostnad (kr) 362 500   

Tabell 7 Investeringskostnader centralt aggregat 

Kostnaden för kanaldragning, isolering och tillbehör samt kostnader för tillbyggnaden på 
taket har uppskattats med hjälp av handledare14 på Entreprenadplanering AB. Kostnader för 
kanaldragning, isolering och tillbehör har beräknats med hjälp av uppskattade kanallängder 
från den ritning15 som har upprättats som visar principiell kanaldragning för det centrala 
aggregatet. 

Som nämnts tidigare i rapporten är det centrala aggregatet utformat med ett vattenbatteri och 
därför förser värmepumpen värme till detta batteri. Det gör att tillsatsvärmen produceras av 
värmepumpen och kostnaden för denna värme blir mindre då man inte räknar med elpriset. De 
energipriser som används vid lönsamhetskalkylen för det centrala aggregatet är elpriset 1,2 
kr/kWh och för tillsatsvärmen till värmebatteriet är energipriset 0,60 kr/kWh. Dessa 
energipriser är tagna ur IV Produkters egna beräkningsprogram. Med hjälp av 
aggregatkörningar från IV Produkter kan aggregatets energiprestanda presenteras med 
avseende på bland annat tillsatsvärme till värmebatteri, återvunnen energi i värmeväxlare och 
drivenergi för fläktar. Med angivna energipriser enligt ovan kan driftkostnaderna för det 
centrala aggregatet beräknas. 

 IV Produkter 
Envistar Flex Home 

Totalt behov (kWh/år) 21 147  

Tillsatsvärme (kWh/år) 992  

Återvunnen energi (kWh/år) 19 081  

Drivenergi för fläktar (kWh/år) 2 540 

Driftenergi för fläkt i källare 
(kWh/år) 

- 

El till fläktar (kr/år) 3 048 

Tillsatsvärme (kr/år) 595  

Årlig driftkostnad (kr/år) 3 643  

Tabell 8 Driftkostnader centralt aggregat 

När investeringskostnaderna samt driftkostnaderna är kända kan nu lönsamhetskalkyler 
utföras. Denna kalkyl presenteras på liknande sätt som vid lägenhetsaggregaten16. Samma 
antaganden vad gäller nominell ränta, inflation och energiprisökningens påverkan används. 
Livslängden på det centrala aggregatet antas till 20 år för att inte glädjeräkna. Även här anses 
aggregatet inte ha något restvärde efter antagen brukstid. Med hjälp av ekvationerna 1 och 2 

                                                 
14 Morgan Fransson, Entreprenadplanering AB. 
15 Se bilaga 5 Principiell kanaldragning för centralt aggregat. 
16 Se avsnitt 4.2.1 Lägenhetsaggregat. 
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beräknas den realkorrigerade kalkylräntan, rrk = 3,8 %. Nusummefaktorn, fs, beräknas med 
ekvation 3 och resulterar i fs = 13,83. 

Nuvärdet, Nip, beräknas med hjälp av ekvation 5 och ovanstående värden. 

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑠𝑠𝐶𝐶𝑆𝑆𝑟𝑟 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑒𝑒𝐹𝐹 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒 = (−3 643 · 13,83) − 362 500 = −412 883 𝑘𝑘𝑟𝑟 

Med hjälp av ekvationerna 5 och 6 beräknas sedan årliga kostnaden för det centrala 
aggregatet. 

AEnvistar Flex Home = 29 854 kr 

4.2.3 Jämförelse mellan centralt aggregat och lägenhetsaggregat 
Med aggregatens prestanda och den lönsamhetskalkyl som har gjorts som grund ska nu en 
systemlösning för luftbehandling väljas. Skillnaden i årlig kostnad för de två 
systemlösningarna är cirka 10 000 kr/år, där lägenhetsaggregaten är fördelaktiga. Trots att ett 
centralt aggregat på vind ger stora praktiska fördelar anses de ekonomiska fördelarna när det 
gäller lägenhetsaggregat väga tyngre. Anledningen till att lägenhetsaggregat är mer 
fördelaktigt vid den aktuella byggnaden anses vara storleken på byggnaden tillsammans med 
den tillbyggnad på vind som krävs för det centrala aggregatet. Vid en större byggnad med fler 
lägenheter hade det centrala aggregatet troligtvis varit mer fördelaktigt ur både eknomiska och 
praktiska synvinklar.  

Med lönsamhetskalkylen som största orsak anses lägenhetsaggregatet R2 Comfort från 
Swegon vara den mest optimala systemlösningen för luftbehandlingssystemet. Systemet 
innefattar då ett lägenhetsaggregat per lägenhet. Detta gör att varje lägenhet bildar ett eget 
system och därför finns det möjlighet att använda sig av roterande värmeväxlare utan risk för 
luktspridning. Den befintliga lägenheten är utformat med ett ospecifierat 
luftbehandlingssystem och kommer att fortsätta ha det tills lägenheten byter ägare. Därför 
installeras fem nya lägenhetsaggregat.  På grund av att byggnaden enbart är utformat med ett 
våningsplan kan kanaldragningen ske på vinden och dras ner genom vindsbjälklaget vid varje 
luftdon. Vinden är en så kallad kallvind, det gör att kanalerna måste isoleras. Uteluft och 
avluft tas in i byggnaden genom gemensam kombihuv. Varje lägenhet är även utformad med 
en separat imkanal och dessa kostnader har försummats i studien. Vidare ventileras källaren 
genom ytterväggsgaller och en frånluftsfläkt. Källaren bildar ett eget system och kostnader för 
detta har antagits och har angivits tidigare i studien17.  

4.3 Handberäkning med gradtimmar 

För att först få en övergripande bild över byggnadens energi- och effektbehov har en 
handberäkning med hjälp av gradtimmar gjorts. De ingående parametrar som krävs för 
handberäkning med gradtimmar redovisas nedan: 

• Normalårstemperatur = 6 °C (SMHI u.å.). 
• Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT = -18 °C (Nollhus 2009). 
• Inomhustemperatur = 21 °C, rekommendation enligt Sveby. Även källaren ska värmas 

upp till 21°C (Sveby 2009). 

                                                 
17 Se Tabell 5 Driftkostnader lägenhetsaggregat. 
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• Gränstemperatur = 17 °C, det innebär att värmesystemet värmer upp till 
inomhustemperatur når 17 °C. Sedan höjer interna värmelaster samt solinstrålning 
inomhustemperatur till 17 °C. 

• Gradtimmar, S = 99 500 °h (Warfvinge 2007) 

4.3.1 Beräkning av energibehov 
Vid beräkning av energibehovet måste först klimatskalets olika areor bestämmas. Sedan 
beräknas värmegenomgångstalet, U-värdet, för byggnadsdelarna. Därefter beräknas 
energiförlusterna i form av transmission- och ventilationsförluster samt energiåtgång för 
tappvarmvattenproduktion. 

Med hjälp av platsbesök och underlag från arkitekten kan klimatskalets olika areor 
bestämmas, se tabell 9. 

Byggnadsdel Area (m2) Övrigt 

Yttervägg 222,1  

Vindsbjälklag 409,4  

Grund 331,8 Grunden utan källaren 

Fönster 8,64 + 28,8 Nya fönster + gamla 
fönster 

Dörrar 8 + 4 Nya dörrar + gamla 
dörrar 

Källare 103,5 Grund 2 m ner i marken 

Källarväggar 6,1 + 89,5 Källarvägg över mark + 
källarvägg under mark 

Tabell 9 Klimatskalets areor 

För att få en större förståelse för hur areorna har bestämts har egna sektioner upprättats18. 

För att kunna beräkna klimatskalets olika värmegenomgångstal, U-värden, krävs att 
materialens värmeledningstal, λ-värden, är kända.  

Material Värmeledningstal, 
𝛌𝛌-värde (W/m·K) 

Gips 0,25 

Utomhusgips 0,25 

Mineralull 0,037 

Tegel 0,60 

                                                 
18 Se bilaga 6 Principiella sektioner. 
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Cellplast 0,037 

Betong 1,7 

Parkett 0,14 

Tabell 10 Värmeledningstal (Energihandboken u.å) 

I U-värdesberäkningen försummas PE-folien, pappen och luftspaltens inverkan på 
värmegenomgången av klimatskalet. När areor och värmeledningstal är kända kan U-värden 
för varje byggnadsdel beräknas.  

1
U

= 1
αi

+ Σ δ
λ

+ 1
αu

     (7) 

Beteckningar enligt: 

• U = värmegenomgångstal (W/m2·K). 
• αi = värmeövergångstal för insidan (W/m·K), antas till 8 W/m·K. 
• αu= värmeövergångstal för utsidan (W/m·K), antas till 12 W/m·K. 
• δ = materialets tjocklek (m). 
• λ = materialets värmeledningstal (W/m·K). 

Med hjälp av ekvation 7 beräknas U-värden för varje byggnadsdel. Ekvation 7 tar inte hänsyn 
till eventuella köldbryggor som kan uppstå i klimatskalet. För att täcka dessa köldbryggor 
ökas U-värdet med 20 % vilket ofta anses rimligt i branschen. Beräknade U-värden redovisas 
i tabell 11. 

Byggnadsdel U-värde, utan köldbryggor 
(W/m2·K) 

U-värde, med köldbryggor 
(W/m2·K) 

Yttervägg 0,229 0,275 

Vindsbjälklag 0,195 0,234 

Grund 0,582 0,698 

Nya fönster 1,2 1,2 

Gamla fönster 2,5 2,5 

Nya dörrar 1,2 1,2 

Gamla dörrar 2,0 2,0 

Källargrund 0,607 0,728 

Källarvägg 3,372 4,050 

Tabell 11 U-värden 

När U-värden, byggnadsdelarnas areor samt gradtimmarna är kända kan energiförluster i form 
av transmission beräknas. 
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𝑄𝑄𝐶𝐶𝑟𝑟𝑆𝑆𝐸𝐸𝑠𝑠 = Σ𝑈𝑈 · 𝐴𝐴 · S     (8) 

Beteckningar enligt: 

• Qtrans = transmissionsförluster (Wh) 
• U = värmegenomgångstal (W/m2·K) 
• A = area (m2) 
• S, gradtimmar = 99 500 °h 

För att förenkla handberäkningarna när det gäller transmissionsförluster antas värmeförluster 
till mark täckas av interna värmelaster i byggnaden. Interna värmelaster kan vara exemplvis 
personvärme eller värme från elektriska apparater. Anledningen till förenklningen är att 
gradtimmar gäller utomhusluften och inte temperaturen i marken. Handberäkningar används  
enbart för överslagsräkning och därför anses antagandet rimligt. 

Med insatta värden enligt ovan kan transmissionsförlusterna beräknas. 

Qtrans = 25 402 kWh 

För att beräkna energiåtgången för ventilationsförlusterna krävs de dimensionerande 
luftflödena. Dessa luftflöden bestämdes tidigare i studien19. Den befintliga lägenheten har ett 
ospecifierat luftbehandlingssystem. Därför krävs antaganden kring detta system. Här antas 
antingen ett självdrags- eller frånluftsystem vilket innebär ingen återvinning eller 
uppvärmning av tilluften. I den befintliga källaren kommer som tidigare förklarats ett 
frånluftssystem att installeras. Där tas frånluften ut genom ett ytterväggsgaller och en 
frånluftsfläkt. Energiförlusterna för luftbehandlingsystemet i den befintliga lägenheten samt 
för källaren beräknas nedan.  

Qvent1 = ṁvent1 · cp,luft · S     (9) 

ṁvent = qv
1000

· ρluft     (10) 

I de nya lägenheterna är tanken att installera  FTX-aggregat med återvinning. Aggregatet har 
en temperaturverkningsgrad på 82 %20. Energiåtgången för dessa ventilationsförluster 
beräknas och här beaktas verkningsgraden på värmeväxlaren i FTX-aggregatet. 

Qvent2 = ṁvent2 · Cpluft · S · (1 − η)    (11) 

Beteckningar enligt: 

• 𝑄𝑄𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝐶𝐶 = Ventilationsförluster (kWh) 
• �̇�𝑚𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝐶𝐶 = luftflöde (kg/s) 
• 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶, värmekapacitet för luft = 1,0 kJ/kg·K (Math u.å.) 
• S, gradtimmar = 99 500 °h 
• 𝜂𝜂 = värmeväxlarens energiverkningsgrad 
• 𝑞𝑞𝐸𝐸 = luftflöde (l/s) 

                                                 
19 Se avsnitt 4.2 Luftbehandlingssystem. 
20 Se bilaga 1 Aggregatkörning för Swegon R2 Comfort. 
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• 𝜌𝜌𝐹𝐹𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶, luftens densitet = 1,2 kg/m3 (Moodle u.å.) 

Med insatta värden enligt ovan har den totala ventilationsförlusten beräknats. 

Qvent1 = 7 236 kWh  

Qvent2 = 2 713 kWh  

Qvent,tot = 9 950 kWh  

Den tredje och sista faktorn som påverkar byggnadens energibehov är produktionen av 
tappvarmvatten. För att beräkna energiåtgången för uppvärmning av tappvarmvatten används 
schablonvärden enligt Sveby. Schablonvärdet säger att energin som går åt för 
tappvarmvattenproduktion är 25 kWh/m2, Atemp (Sveby 2009). Atemp är den invändiga arean av 
en byggnad som värms till mer än 10 °C (Boverket 2015). Både lägenheterna och källaren i 
byggnaden ska värmas upp till 21 °C. Det resulterar i att den totala uppvärmda arean blir 489 
m2. Med dessa uppgifter kräver byggnaden 12 225 kWh för tappvarmvattenproduktion. 

Vid summering av transmissions- och ventilationsförluster samt energi för 
tappvarmvattenproduktion erhålls byggnadens totala energibehov. 

Qtot = 47 576 kWh 

4.3.2 Beräkning av effektbehov 
När byggnadens effektbehov ska beräknas läggs fokus på temperaturskillnaden mellan 
inomhus- och utomhustemperaturen. Den bestämda inomhustemperaturen är 21 °C och 
dimensionerande vinterutetemperaturen, DVUT, är -18 °C. DVUT används vid beräkning av 
ytterväggar, vindsbjälklag, fönster, dörrar samt källarväggen ovan mark. Vid beräkning av 
grunden samt källarväggen under mark används marktemperaturen 5 °C (Växten u.å.). När 
det gäller effektbehovet för luftbehandlingssystemet är det främst effektbehovet för 
värmebatteriet i aggregatet, men det finns också ett litet effektbehov när det gäller att värma 
upp tilluften till rumstemperaturen. Det valda FTX-systemet har dimensionerats för att värma 
upp tilluften till 20 °C. Temperaturskillnaden mellan rumsluften och tilluften är då endast 1 
°C. Därför kan effektbehovet för att värma tilluften till 21 °C försummas. Det blir därför 
endast värmeeffekten till värmebatteriet som blir effektbehovet för luftbehandlingen. Precis 
som vid beräkning av byggnadens energibehov delas beräkningarna för effektbehovet in i 
transmissions- och ventilationsförluster samt tappvarmvattenproduktion. 

Först och främst beräknas effektbehovet för transmissionsförlusterna. 

�̇�𝑄𝐶𝐶𝑟𝑟𝑆𝑆𝐸𝐸𝑠𝑠 = Σ𝑈𝑈 · 𝐴𝐴 · Δ𝑡𝑡     (12) 

Med insatta värden enligt ovan kan effektbehovet för transmissionsförluster för olika 
byggnadsdelar bestämmas. 

�̇�𝑄𝑟𝑟𝐹𝐹𝑖𝑖𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝑠𝑠𝑟𝑟𝑆𝑆𝐹𝐹𝑒𝑒𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸 𝐶𝐶𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟 = 9,96 𝑘𝑘𝑘𝑘 

�̇�𝑄𝑃𝑃𝐹𝐹𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆 𝑝𝑝å 𝐶𝐶𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3,6 𝑘𝑘𝑘𝑘 

�̇�𝑄𝐾𝐾ä𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙𝐸𝐸𝑙𝑙 = 1,2 𝑘𝑘𝑘𝑘 
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�̇�𝑄𝐾𝐾ä𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑟𝑟𝐸𝐸ä𝑙𝑙𝑙𝑙 = 5,7 𝑘𝑘𝑘𝑘 

�̇�𝑄𝐶𝐶𝑟𝑟𝑆𝑆𝐸𝐸𝑠𝑠 = 20,5 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Effektbehovet för ventilationsförluster utgörs av värmeffekten på värmebatteriet. Denna 
värmeffekt anges av leverantören21. Tilluften värms upp till 20 °C och värmebatteriet i 
luftbehandlingsaggregatet ska dimensioneras för att klara det. Swegons lägenhetsaggregat R2 
Comfort är utformat med elbatteri där det sker elektrisk eftervärmning av tilluften. 
Värmeeffekten för varje aggregat är 700 W och den totala värmeeffekten för 5 lägenheter blir 
3,5 kW. 

Q̇vent = 3,5 kW 

Effektbehovet för tappvarmvattenproduktionen är svår att bedöma. För att få en överskådlig 
bild över behovet beräknas ett medelvärde över ett år.  

�̇�𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸,𝐶𝐶𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝐹𝐹 = 𝑄𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣
8760

     (13) 

�̇�𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸,𝐶𝐶𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝐹𝐹 = 1,4 𝑘𝑘𝑘𝑘 

För att erhålla byggnadens totala effektbehov summeras delbehoven och det totala 
effektbehovet kan presenteras. 

�̇�𝑄𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  25,4 𝑘𝑘𝑘𝑘 

4.4 Beräkning med VIP-Energy 

VIP-Energy är ett beräkningsprogram vars huvuduppgift är att beräkna energiförbrukningen i 
byggnader. Dessutom kan byggnaders effektbehov beräknas. Samtliga energiflöden beräknas 
utifrån faktorer som är kända eller mätbara. VIP-Energy beräknar en byggnads 
energiförbrukning under en given tidsperiod. Vanligtvis omfattar denna tidsperiod ett år. För 
att kunna använda VIP-Energy krävs att en del data kring byggnaden och klimatet där 
byggnaden befinner sig finns tillgängliga. Indata i VIP-Energy är indelade i två typer, 
katalogdata och indata. Katalogdata är den data som kan användas vid flera beräkningsobjekt 
medan indata är specifik data för den aktuella byggnaden (VIPenergy u.å.). Brukarindatan 
som används i VIP-Energy när det gäller till exempel interna värmelaster så som personvärme 
och värme från elektriska apparater är schablonvärden från Sveby (Sveby 2009). 

VIP-Energy ger ett noggrannt resultat när det gäller energiberäkningar då det beräknar 
energiflöden för varje timme under ett helt år. När beräkningsprogrammet användes i studien 
var första steget att föra in data vad gäller klimatskalets utformning. Kimatskalets 
uppbyggnad presenteras i ett program som heter VIP-Area. Här beskrivs byggnadens 
utformning när det gäller mått på klimatskalet och antalet dörrar och fönster. Det är viktigt att 
känna till byggnadens placering i förhållande till väderstrecken. Detta för att få en bra 
beräkning av solinstrålning och dess inverkan på byggnadens energiflöde. När byggnadens 
karakteristika är känd för programmet exporteras VIP-Areafilen till VIP-Energy. I VIP-
Energy krävs sedan indata vad gäller klimatet, vinkeln på solinstrålningen, interna värmelaster 
i form av vilken aktivitet som utförs i byggnaden. Även information vad gäller tänkt 
                                                 
21 Fullständig aggregatkörning för Swegon R2 Comfort redovisas i bilaga 1. 



28 

 

värmekälla samt luftbehandlingssystem. För att få en mer utförlig förklaring i hur programmet 
ska användas hänvisas läsaren till VIP-Energys egna manual (VIP-Energy u.å.).  

Det finns fyra klimatzoner i VIP-Energy. Den aktuella byggnaden ligger i klimatzon III. Med 
hjälp av platsbesök samt kartor har solinstrålningsvinkeln kunnat uppskattas och matats in i 
programmet. Även DVUT och önskad rumstemperatur har specificerats i programmet. När 
den grundläggande datan samt klimatskalets utformning är givna är det dags att ange 
uppbyggnaden av klimatskalets olika delar. Denna funktion finns i VIP-Energy där man väljer 
material och materialets placering för att erhålla uppbyggnaden av varje enskild byggnadsdel. 
Exempel på klimatskalets delar som byggts upp via VIP-Energy redovisas nedan. 

Ytterväggar: 

   

Figur 2 Yttervägg 

Vindsbjälklag: 

 

Figur 3 Vindsbjälklag 
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Platta på mark: 

 

Figur 4 Platta på mark 

Materialen i byggnadsdelarna är desamma som tidigare beskrivits i studien22. 

När all indata är given kan en simulering av byggnaden utföras. Via simuleringen presenteras 
en sammanställning av energiflöden samt en grafisk sammanfattning över byggnaden. I 
studien kommer sex simuleringar att erhållas. En simulering utan värmepumpsinstallation för 
att utreda byggnadens energi- och effektbehov och fem simuleringar med 
värmepumpsintallation  för att få ett verkligt resultat på byggnadens värmebehov. Tanken 
med simuleringarna är att jämföra vilket värmesystem som är mest lämpligt för byggnaden ur 
en energi- och kostnadsmässig synvinkel. Simuleringen för byggnaden innan 
värmepumpsinstallation med valt luftbehandlingssystem presenteras, se figur 523. 

 

Figur 5 Energibalans utan värmepump 

Termen värmeförsörjning definieras som det energibehov som krävs för att klara av de 
bestämda komfortkraven. Värmeförsörjning innefattar energiåtgången för värmesystem, 
luftbehandlingsaggregat samt tappvarmvattenproduktion. Elförsörjning innefattar den el som 

                                                 
22 Se avsnitt 4.1 Klimatskalets uppbyggnad. 
23 Resultat från beräkningar i VIP-Energy innan värmepumpsinstallation, se bilaga 7. 
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krävs för att driva fläktar och pumpar i systemen. Processenergi definieras som 
verksamhetsenergi samt fastighetsenergi. Verksamhetsenergi är den energi som används i 
byggnaden och i det här fallet lägenheterna. Exempel på verksamhetsenergi kan vara 
belysning, datorer, TV, spis, och kylskåp. Verksamhetsenergin räknas inte med i byggnadens 
energianvändning. Fastighetsenergi är den energi som används vid gemensamma utrymmen i 
byggnaden. Exempelvis fast installerad belysning i tvättstugan eller på fasaden. 
Fastighetsenergin räknas med i byggnadens energianvändning. I specifikationen ovan 
sammanställs även energiåtervinningen i luftbehandlingsaggregatets värmeväxlare. FTX-
aggregatet som är inlagd i simuleringen är det aggregat som valts tidigare i studien24. Med 
VIP-Energy beräknas byggnadens energi- och effektbehov. 

𝑄𝑄𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 69 575 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ 

�̇�𝑄𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 21 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Vid beräkningar i VIP-Energy kan även köldbryggor beräknas mer noggrannt. I den här 
studien har dock 20 % lagts till på transmissionsförluster för att täcka eventuella köldbryggor. 
Anledningen är att beräkning av köldbryggor kräver en viss tid och på grund av tidsbrist anses 
påläggning av 20 % på transmissonsförlusterna vara tillräckligt noggrannt. 

VIP-Energys beräkning anses vara mer korrekta än handberäkningarna. Därför kommer 
energibehovet för byggnaden som har beräknats med VIP-Energy att gälla för resterande del 
av studien. Däremot kommer det handberäknade effektbehovet för transmissionsförluster 
samt tappvarmvattenproduktion bli dimensionerande för värmepumpen. Det innebär att 
värmepumpen dimensioneras för 22,4 kW. Trots att VIP-Energys beräkning anses vara mer 
noggrann används det handberäknade effektbehovet för att inte riskera underdimensionering 
av värmepumpen. Värmepumparna som utreds i studien kommer sedan att läggas in i VIP-
Energy och en helhetsbild över de energiflöden som strömmar in och ut från byggnaden 
kommer att erhållas.  

4.5 Värmesystemet 

Som nämnts tidigare i rapporten är huvudsyftet med studien att utreda om en bergvärmepump 
eller en luft/vatten-värmepump är mest lämplig för den aktuella byggnaden. För att utreda 
frågan har två leverantörer kontaktats. Med hjälp av leverantörerna har olika systemlösningar 
erhållts. De leverantörer som har kontaktats är Nibe och CTC. Dessa lösningar ska nu 
jämföras med hjälp av VIP-Energy, den teknikstudie som gjordes i kapitel tre och 
lönsamhetskalkyler.  

4.5.1 Bergvärmepump 
En förutsättning för att kunna nyttja en bergvärmepump är att de geologiska förutsättningarna 
finns på den aktuella platsen. Det krävs att marken är av rätt typ och att det finns tillräckligt 
stor mark att utnyttja25. För att kunna göra en bedömning av markförhållanden på den 
tilltänkta platsen har kartor över befintliga energibrunnar analyserats. Borrade energibrunnar 
rapporteras in till Sveriges Geologiska undersökning (SGU) och där kan kartor över befintliga 
energibrunnar tillhandahållas. Med hjälp av SGU kan en karta över byggnadens postion och 
befintliga energibrunnar i närheten presenteras. 

                                                 
24 Se avsnitt 4.2.3 Jämförelse mellan centralt aggregat och lägenhetsaggregat. 
25 För mer information se avsnitt 3.3.4 Jämförelse mellan systemen. 
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Figur 6 Geologiska förutsättningar Hökerum (SGU 2016) 

Den aktuella byggnaden är inringad26. De gröna fyrkanterna på kartan visar energibrunnar 
vars felläge är mindre än 100 m. Slutsatsen är att det finns goda förutsättningar för att borra 
energibrunnar i Hökerum. Dessutom finns det inga borrhål vid närliggande fastigheter vilket 
gör det lättare att placera de energibrunnar som krävs för byggnaden. Det är även viktigt att ha 
kännedom angående intilliggande nät omkring byggnaden. Vanligtvis handlar det om det 
kommunala VA-nätet. För att undersöka var VA-nätet är draget har Ulricehamns kommun 
kontaktats och en karta över VA-nätet har tilldelats. 

 

Figur 7 VA-nätet 

Präsgårdsliden 3 är byggnaden som betecknas 3A, 3B och 3C. VA-nätet är förlagt mellan 
byggnaderna vilket gör att det finns plats att borra både framför och bakom byggnaden.  

När det gäller placeringen av energibrunnarna finns det en del rekommendationer som bör 
följas. Vid flera energibrunnar bör avståndet mellan borrhålen vara 20 m. Vid ont om plats 
kan brunnarna borras snett. Avståndet mäts då från borrdjupets mittpunkt vilket gör att 
brunnarna kan förläggas närmare varandra. Dessutom ställer miljöförvaltningen krav på att 
                                                 
26 Se Figur 6 Geologiska förutsättningar Hökerum. 
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borrhålet inte får borras närmare än 4 m från grannfastighetens husväg (Värmepumpar u.å.). 
För att följa dessa rekommendationer har ett förslag på yta där energibrunnar kan borras 
markerats ut27. Pris på borrhål kan variera något beroende på vilken firma som anlitas. I 
studien har Timmele Rör28 kontaktats och de har angivit att ett borrhål kostar cirka 300 kr/m. 
I det priset ingår kollektorslang och andra komponenter som behövs för att energibrunnen ska 
fungera. 

Både Nibe och CTC har ett brett utbud av bergvärmepumpar. Genom kontakt med 
leverantörerna har värmepumpskörningar erhållits. Med dessa körningar fås grundläggande 
information som anses ge en övergripande bild över systemlösningarna. Dock bör man ha i 
åtanke att resultaten kan skilja sig från verkligheten. Olika leverantörer använder sig av olika 
beräkningsprogram. De kan till exempel använda sig av olika klimatfiler när beräkningar 
presenteras. Det gör att jämförelsen mellan leverantörerna kan skilja sig mot verkligheten. För 
att kunna jämför de olika bergvärmepumparna krävs därför att samma grunddata när det gäller 
klimatfiler används. För att åstadkomma detta kommer beräkningar och resultat från VIP-
Energy att användas som grund vid sammanställning av värmepumparna. I körningarna fås 
dock information kring borrhålsdjup och rekommenderad tillsatseffekt vilket redovisas i tabell 
1229. 

 NIBE F1145-17 CTC EcoPart 417 CTC EcoPart 414 

Märkeffekt på 
bergvärmepumpen (kW) 

17 17 14 

Effektbehov (Inkl. 
Varmvatten) (kW) 

22,4 22,4 22,4 

Rekommenderad 
tillsatseffekt (kW) 

6,9 8,1 10,4 

Totalt borrhålsdjup (m) 322 330 282 

Antal borrhål 2 2 2 

Borrhålsdjup per borrhål 
(m) 

161 165 141 

Tabell 12 Sammanställning bergvärmepumpar 

De bergvärmepumpar som utreds i studien är i stolekarna 14 och 17 kW. Anledningen till att 
två olika storlekar utreds är för att säkerställa att den värmepump som väljs är mest optimal 
för den aktuella byggnaden. Rent tekniskt är de olika bergvärmepumparna utformade på 
liknande sätt. Alla tre är utformade med flytande kondensering och fast varvtal. Enligt 
tabellen ovan är det inga större skillnader mellan värmepumparna. Det krävs dock en extra 
elpatron vid bergvärmepumpen CTC EcoPart 414 för att täcka den rekommenderade 

                                                 
27 Se Figur 7 VA-nätet. 
28 Emil Persson, Timmele Rör. 
29 Fullständig bergvärmepumpskörning för vardera värmepump, se bilaga 6,7 och 8. 
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tillsatseffekten. Dessutom är borrhålsdjupet mindre vid EcoPart 414 vilket kommer påverka 
investeringskostnaden. 

Vid installation av en CTC-värmepump krävs även en installation av en systemtank som 
kallas EcoZenith i550 Pro. Det gör att värmepumpen jobbar mot en större vattenvolym vilket 
gör att värmepumpen går smidigare och slitaget på kompressorn minskar. Dessa 
värmepumpar är inte inverterstyrda utan arbetar med fast varvtal. Det gör att en systemtank 
som EcoZenith i550 Pro är ett bra komplement till bergvärmepumpen. EcoZenith i550 Pro är 
en tvådelad tank som producerar både värme till värmesystemet och tappvarmvatten. Den 
rekommenderade tillsatseffekten för CTC EcoPart 417 och EcoPart 414 är 8,1 kW respektive 
10,4 kW. Eftersom en elpatron på 9 kW redan är installerad i EcoZenith behövs ingen extra 
elparton i EcoPart 417. I EcoPart 414 krävs det dock en extra elpatron på 9 kW för att täcka 
den rekommenderade tillsatseffekten. I dessa systemlösningar krävs även två växelventiler 
som fördelar värmen till båda delarna av systemtanken. Dessa systemlösningar och 
komponenternas sammansättning visas tydligare i principschemat30. 

Vid Nibes systemlösning krävs en del andra komponenter. Här ersätts CTC:s systemtank med 
en varmvattenberedare, spetsberedare och ett utjämningskärl. Varmvattenberedaren som anses 
passa i detta system benämns VPB 500 och rymmer 490 liter vatten. Sedan arbetar Nibe med 
att använda sig av en spetsberedare när systemet kräver varmvattencirkulation. 
Spetsberedaren som anses passa i systemet benämns Compact 200 och rymmer 180 liter 
vatten. Den totala varmvattenmängden blir då 670 liter vilket anses räcka för den aktuella 
byggnaden. Anledningen till systemlösningen med spetsberedaren är att 
varmvattencirkulationen kan störa den temperaturskiktning som eftersträvas i 
varmvattenberedaren. Temperaturskiktningen är en viktig parameter för att värmepumpen ska 
få en jämn och bra drift. Istället för en EcoZenih i550 Pro installeras ett utjämningskärl. 
Anledningen är att utjämningskärlet bidrar med en större vattenvolym i systemet vilket gör att 
bergvärmepumpen arbetar mot en större volym vilket ger värmepumpen längre och jämnare 
drifttid. Det utjämningskärl som anses lämpligt i systemet benämns UKV 200 och rymmer 
180 liter vatten. I bergvärmepumpen finns det en elpatron med 9 kW att tillgå vid behov. 
Därför krävs ingen extra elpatron i den här systemlösningen då den rekommenderade 
tillsatseffekten är 6,9 kW. Systemlösningen från Nibe redovisas tydligare i principschemat31. 

För att kunna jämföra de olika bergvärmepumparna har beräkningar gjorts i VIP-Energy. Här 
har indata för varje typ av bergvärmepump matats in i programmet enligt standarden EN 
14511. Det krävs att indatan matas in med rätt standard för att beräkningsprogrammet ska 
kunna göra en korrekt beräkning och få ett jämförtbart resultat. I beräkningarna erhålls 
grafiska lösningar och sammanställningar av grunddata, indata och resultat över energiflöden. 
Dessa lösningar redovisas för vardera bergvärmepump nedan. 

 

 

 

 

                                                 
30 Se bilaga 9 Gemensamt principschema CTC.   
31 Se bilaga 10 Principschema Nibe F1145-17. 
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Nibe F1145-17: 

 

Figur 8 Energibalans Nibe F1145-1 

 

 

CTC EcoPart 414: 

 

Figur 9 Energibalans CTC EcoPart 414 
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CTC EcoPart 417: 

 

Figur 10 Energibalans CTC EcoPart 417 

Förklaring av de olika termerna har gjorts grundligt tidigare i studien32. I alla tre fall har vi ett 
konstant tappvarmvattenbehov under hela året. Sedan visas även att tranmissionsförlusterna 
minskar avsevärt under vecka 20 till 35. Under den tidsperioden har vi även tillförd energi i 
form av solinstrålning. Med hjälp av dessa diagram erhålls en helhetsbild över tillförd och 
avgiven energi per vecka under ett år. Den termen som är intressant i  studien är 
värmeförsörjning som betecknas med röd färg i diagrammet. Termen värmeförsörjning är den 
del av energibehovet som måste tillföras i form av tillsatsenergi. Ju mindre rött diagrammen 
visar desto bättre är system ur en energimässig synvinkel. De tre systemlösningar som har 
redovisats ovan skiljer sig inte särskilt mycket från varandra. För att kunna jämför de olika 
systemen kommer en specifikation av energiflöden för värmesystemet som har erhållits via 
VIP-Energy att redovisas, se tabell 1333: 

 Nibe F1145-17 CTC EcoPart 417 CTC EcoPart 414 

Drivenergi (kWh) 19 189 18 260 17 830 

Tillsatsvärme (kWh) 656 754 1 507 

Årsvärmefaktor 3,49 3,66 3,70 

Total energi att köpa (kWh) 19 845 19 014 19 337 

Total driftkostnad (kr/år) 23 814 22 817 23 204 

Tabell 13 Drifkostnader bergvärmepumpar 

                                                 
32 Se avsnitt 4.4 Beräkning med VIP-Energy. 
33 Fullständigt resultat från beräkningar i VIP-Energy för vardera värmepump, se bilaga 11, 12 och 13.  
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Tabellen ovan visar att det inte finns några större skillnader mellan bergvärmepumparna när 
det gäller energi att köpa per år. Tillsatsvärmen för Nibe F1145-17 och CTC EcoPart 417 är i 
stort sett lika. CTC EcoPart 414 är billigare att driva men behöver däremot mer tillsatsvärme. 
En intressant parameter att jämföra är även värmepumparnas årsvärmefaktor. Där EcoPart 
414 har en årsvärmefaktor på 3,7 medan Nibe F1145-17 har 3,49. Det innebär att EcoPart 414 
har den bästa värmefaktorn sett över ett år. Den totala driftkostnaden per år är beräknad med 
samma elpris som tidigare i studien34.  

I VIP-Energy jämförs även de beräknade resultaten med kraven enligt BBR 22 (Boverket 
2015). 

 Krav enligt 
BBR 22 

Nibe F1145-17 CTC EcoPart 417 CTC EcoPart 414 

U-värde (W/m2·K) 0,40 0,423 0,423 0,423 

Total energianvändning 
(kWh/m2,år) 

50 47 46 46 

Beräknad installerad el-
effekt (kW) 

13,5 11,4 11,7 12,6 

Tabell 14 Jämförelse mot krav bergvärmepumpar 

Ovanstående krav gäller nybyggnation. Projektet innefattar en utredning av en befintlig 
byggnad. Därför krävs diskussioner med byggnadsnämnden för att identifiera projektet. Vid 
en omfattande ombyggnation kan projektet räknas som en nybyggnation. Om projektet 
identifieras som en nybyggnation ska ovanstående krav uppfyllas. Däremot vid 
ombyggnationer sker diskussioner om energikrav på byggnaden med byggnadsnämnden.  Vid 
ombyggnationer ska dock nya byggnadsdelar klara av kraven enligt BBR 22. Dessutom ska 
den totala energianvändningen vara mindre än innan ombyggnationen35. Även om projektet 
inte behöver följa ovanstående krav enligt tabell 14 anses det ändå vara intressant att jämföra 
det beräknade resultatet med kraven enligt BBR 22.  Enligt tabellen ovan klarar 
systemlösningarna kraven för total energianvänding och installerad el-effekt. Dock klarar inte 
byggnaden det krav som ställs på det totala U-värdet. Detta anses dock bero på att antaganden 
kring byggnadens utformning krävdes på grund av brist på dokumentation. Beräkningen av U-
värde anses då vara väl tilltaget och bör vara mindre i verkligheten. Annars krävs förbättringar 
av byggnadens klimatskal för att klara de krav som finns angående U-värdet enligt BBR 22. 

För att kunna göra en ekonomisk jämförelse mellan de olika systemen krävs även att 
investeringskostnaderna för varje bergvärmepump samt tillbehör bestäms. När 
bergvärmepumparna ställs mot varandra anses investeringskostnaden för mindre tillbehör och 
komponenter ta ut varandra. Därför krävs endast att de stora investeringskostnaderna 
redovisas36.  

                                                 
34 Se avsnitt 4.2.1 Lägenhetsaggregat. 
35 Telefonkontakt med Boverket. 
36 Investeringskostnaderna har angivits av leverantörerna. 
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Sammanställningen av kostnaderna visar att det inte är någon större skillnad rent 
invetsteringsmässigt. Systemlösningarna skiljer sig något åt beroende på leverantör men den 
avgörande faktorn för investeringskostnaden blir kostnaden för energibrunnarna 

När den totala energin att köpa per år för varje system är känt samt investeringskostnaderna 
kan en lönsamhetskalkyl utföras. En liknande kalkyl som vid luftbehandlingsaggregatet 
genomförs37. Samma antaganden vad gäller räntor, inflation och energiprisökningens 
inverkan på investeringen används38. Bergvärmepumparnas livslängd antas till 15 år. 

Med hjälp av ekvation 1,2 och 3 beräknas nusummefaktorn, fs = 11,28. Nusummefaktorn är 
konstant då livslängden för vardera bergvärmepump anses vara lika. 

Med hjälp av ekvation 4 kan investeringarnas nuvärde beräknas. Här antas ett restvärde på 
100 kr/(m, borrhål) för energibrunnen samt kollektorslangen. Restvärden för varje 
bergvärmepumpsinstallation redovisas i tabell 15. 

 Nibe F1145-17 CTC EcoPart 417 CTC EcoPart 414 

Restvärde (kr) 32 200 33 000 28 200 

Tabell 17 Restvärden för bergvärmepumparna 

Vid restvärden på en investering krävs även beräkning av diskonteringsfaktor, fe.  

                                                 
37 Se avsnitt 4.2.1 Lägenhetsaggregat. 
38 Se avsnitt 4.2.1 Lägenhetsaggregat. 

Tabell 15 Investeringskostnader CTC bergvärmepumpar Tabell 16 Investeringskostnader Nibe bergvärmepump 
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𝑓𝑓𝑒𝑒 = 1
(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑛𝑛

      (13) 

Med insatta värden fås diskonteringsfaktorn, fe = 0,571. 

Med kända värden enligt ovan kan investeringarnas nuvärde, Nip, beräknas genom ekvation 
539.  

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝,𝐹𝐹1145−17 = (−23 814 · 11,28) + (32 200 · 0,571) − 203 312 = −453 548 𝑘𝑘𝑟𝑟 

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝑃𝑃𝑆𝑆𝑟𝑟𝐶𝐶 417 = (−22 817 · 11,28) + (33 000 · 0,571) − 203 720 = −442 253 𝑘𝑘𝑟𝑟 

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝑃𝑃𝑆𝑆𝑟𝑟𝐶𝐶 414 = (−23 204 · 11,28) + (28 200 · 0,571) − 187 557 = −433 196 𝑘𝑘𝑟𝑟 

För att sedan bestämma den årliga kostnaden, A, används ekvationerna 5 och 6.  

𝐴𝐴𝐹𝐹1145−17 = 40 208 𝑘𝑘𝑟𝑟 

𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝑃𝑃𝑆𝑆𝑟𝑟𝐶𝐶 417 = 39 207 𝑘𝑘𝑟𝑟 

𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝑃𝑃𝑆𝑆𝑟𝑟𝐶𝐶 414 =  38 404 𝑘𝑘𝑟𝑟  

Med dessa resultat som grund ska en bergvärmepumpsinstallation väljas ut. I det stora hela är 
investeringarna lika. Vinsten i form av mindre tillsatsvärme vid en större värmepump är inte 
särskilt stor då det krävs mer energi för att driva en större värmepump. Resultaten blir då 
likvärdiga och det är egentligen priset på energibrunnen som blir avgörande. Av dessa 
bergvärmepumpar kommer därför en CTC EcoPart 414 att väljas ut med avseende på den 
lönsamhetskalkyl som presenterats ovan. CTC EcoPart 414 kommer sedan att jämföras med 
den luft/vatten-värmepumpen som är mest lämplig för byggnaden. 

4.5.2 Luft/vatten-värmepump 
Vid installation av en luft/vatten-värmepump är en central fråga vart värmepumpen ska 
monteras. Frågan är viktig då en luft/vatten-värmepump medför en del ljudalstring vilket kan 
upplevas som buller och ge en negativ inverkan på människor som vistas i närheten. För att 
minimera risken för buller har en lämplig installationsplats diskuterats och analyserats vid den 
aktuella byggnaden. För att ljudalstringen från värmepumpen ska påverka människor så lite 
som möjligt är det lämpligt att montera värmepumpen på en plats med få fönster och dörrar. 
Det är också viktigt att installationen sker i närheten av det tilltänkta pannrummet för att få en 
smidig installation. Det tilltänkta pannrummet ligger i det sydvästra hörnet av byggnaden. Det 
tillsammns med att den västra kortsidan inte har några fönster eller dörrar gör att detta anses 
vara en lämplig plats för luft/vatten-värmepumpen. I figur 14 har den tilltänkta placeringen av 
värmepumpen markerats ut. 

                                                 
39 Se avsnitt 4.2.1 Lägenhetsaggregat. 
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Figur 11 Placering av luft/vatten-värmepump 

Även här är det leverantörerna Nibe och CTC som ska jämföras. De luft/vatten-
värmepumparna som ska utredas är Nibe F2300-20 och CTC EcoAir 520M.  Nibe F2300-20 
är en luft/vatten-värmepump i storleksordningen 20 kW. Det är en on/off-maskin vilket 
innebär att den arbetar med fast varvtal. Systemlösningen ser ut på liknande sätt som vid 
bergvärmepumpen Nibe F1145-17. Systemet innefattar, om de stora komponenterna utreds, 
en varmvattenberedare som benämns VPB 750 och rymmer cirka 740 liter vatten. Även här 
krävs det en spetsberedare för att inte störa temperaturskiktningen i varmvattenberedaren. Den 
spetsberedare som anses vara rimlig i systemet benämns Compact 100 och har en kapacitet av 
100 liter vatten. Totalt blir då kapaciteten i systemet 840 liter varmvatten. Det krävs även ett 
utjämningskärl där storleken är samma som vid bergvärmepumpen, det vill säga en UKV 200 
som rymmer 180 liter vatten. För att säkerställa att systemet klarar effektbehovet om 
värmepumpen skulle lägga av eller om det skulle bli kallare än -20 °C installeras även en 
elkasset på 26 kW. Elkasseten benämns ELK 26. Skillnaden i pris mellan ELK 26 och ELK 
15 är liten och därför anses det viktigt att ha en heltäckande tillsatseffekt att tillgå vid behov. 
Hela systemet styrs sedan med hjälp av styrmodulen SMO 20.  Systemlösningen för Nibe 
F2300-20 med alla kompenter visas tydligare i principschemat40. 

Systemlösningarna för CTC EcoAir 520M och bergvärmepumpen CTC EcoPart 414 är 
identiska. CTC EcoAir 520M är varvtalsstyrd och arbetar mot systemtanken EcoZenith i550 
Pro. Dessutom installeras ytterligare en elpatron som ger den totala tillsatseffekten 18 kW. 
Tillsatseffekten anes då vara tillräcklig. 

Precis som vid utredningen av bergvärmepumparna kommer beräkningar att göras i VIP-
Energy för de båda luft/vatten-värmepumparna. Även här är det viktigt att indatan i VIP-
Energy är enligt standarden EN 14511 för att få ett jämförbart resultat. De grafiska 
lösningarna samt sammanställningarna över specifika energiflöden redovisas nedan för 
vardera värmepump. 

 

 

                                                 
40 Se bilaga 14 Principschema Nibe F2300-20. 
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Nibe F2300-20: 

 

Figur 12 Energibalans Nibe F2300-20 

CTC EcoAir 520M: 

 

Figur 13 Energibalans CTC EcoAir 520M 

 

Diagrammen ovan visar att luft/vatten-värmepumparna klarar effektbehovet under större 
delen av året. Dock krävs mycket tillsatsvärme i början och i slutet av året då det är som 
kallast.  För att kunna jämför de båda luft/vatten-värmepumparna redovisas en specifikation 
av energiflöden som framtagits genom beräkningar i VIP-Energy41.  

                                                 
41 Fullständigt resultat från beräkningar i VIP-Energy för luft/vatten-värmepumparna se bilaga 15 och 16. 
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 Nibe F2300-20 CTC EcoAir 520M 

Drivenergi (kWh/år) 22 178 15 029 

Tillsatsvärme (kWh/år) 5 757 10 713 

Årsvärmefaktor 2,71 3,78 

Total energi att köpa (kWh/år) 27 935 25 742 

Total driftkostnad (kr/år) 33 522 30 890 

Tabell 15 Driftkostnader luft/vatten-värmepump 

När driftkostnader per år beräknas används liksom tidigare i studien elpriset 1,2 kr/kWh. 
Anmärkningsvärt här är Nibes låga årsvärmefaktor som endast är 2,71. Dock kräver EcoAir 
520M mycket tillsatsenergi trots hög årsvärmefaktor. Även vid luft/vatten-värmepumpar 
ställer VIP-Energy de beräknade resultaten mot kraven enligt BBR 22 (Boverket 2015).  

 Krav enligt BBR 
22 

Nibe F2300-20 CTC EcoAir 520M 

U-värde (W/m2·K) 0,40 0,423 0,423 

Total energianvändning 
(kWh/m2,år) 

50 64 59 

Beräknad installerad el-
effekt (kW) 

13,5 21,2 21,2 

Tabell 19 Jämförelse mot krav luft/vatten-värmepumpar 

Dessa krav ställs som nämnts tidigare i studien på nybyggna fastigheter42. Det anses ändå vara 
intressant att jämföra resultaten av luft/vatten-värempumparna med kraven enligt BBR 22. 
Precis som vid bergvärmepumparna är det totala U-värdet för byggnaden fortfarande för hög 
jämfört med kravet. Förmodlig anledning till det har förklarats tidigare i studien43. Dessutom 
klarar inte dessa luft/vatten-värmepumpar kraven för total energianvändning och installerad 
el-effekt. Anledningen kan vara att luft/vatten-värmepumparna kanske inte kan ge någon 
effekt vid DVUT och därför krävs mycket tillsatseffekt. Ofta dimensioneras systemen för att 
ha en heltäckande tillsatseffekt för säkerhetsskull. Det gör att vid inmatning av en luft/vatten-
värmepump i VIP-Energy där systemet har en hög tillsatseffekt kan den installerade el-
effekten bli  hög och därmed klarar systemet inte de krav som ställs i BBR 22.  Dessa krav 
gäller inte vid ombyggnation och en luft/vatten-värmepump bidrar med en mindre total 
energianvändning än tidigare värmesystem. Därför kommer lönsamhetskalkyler att 
presenteras för varje systemlösning för att utreda vilken av värmepumparna som är mest 
lönsam. 

                                                 
42 Se avsnitt 4.5.1 Bergvärmepump. 
43 Se avsnitt 4.5.1 Bergvärmepump. 
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Figur 20 Investeringskostnad Nibe luft/vatten-värmepump Figur 21 Investeringskostnad CTC luft/vatten-värmepump 

När driftkostnader har beräknats krävs även en sammanställning av de investeringskostnader 
som följer vardera värmepump. Samma antagande som gjordes för bergvärmepumparna görs 
även här. Det vill säga att investeringskostnaderna för de mindre tillbehören och 
komponenterna försummas då de anses vara likvärdiga för de båda systemlösningarna44.  

Med investeringskostnaderna samt driftkostnaderna per år är bestämda för varje 
systemlösning kan en lönsamhetskalkyl presenteras. Här används samma beräkningsgång som 
tidigare i studien45. Även här används samma antaganden när det gäller att beräkna en 
realkorrigerad kalkylränta. Luft/vatten-värmepumparnas livslängd antas vara 15 år. Med dessa 
antaganden kända kan den realkorrigerade kalkylräntan beräknas till 3,8 %. Det ger även 
nusummefaktorn, fs = 11,28. Därefter kan investeringarnas nuvärden, Nip, beräknas med 
ekvation 4. 

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝,𝑁𝑁𝑖𝑖𝑁𝑁𝑒𝑒 𝐹𝐹2300−20 = (−33 522 · 11,28) − 135 032 =  −513 009 𝑘𝑘𝑟𝑟 

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟 520𝑀𝑀 = (−30 890 · 11,28) − 114 757 𝑘𝑘𝑟𝑟 =  −463 196 

Till slut kan den årliga kostnaden för vardera system beräknas med hjälp av ekvationerna 5 
och 6. 

ANibe F2300-20 = 45 480 kr 

ACTC EcoAir 520M = 41 063 kr 

Den beräknade årliga kostnaden för vardera luft/vatten-värmepump visar att CTC EcoAir 
520M ger en mer lönsam investering än Nibe F2300-20. Denna luft/vatten-värmepump 
kommer att jämföras med bergvärmepumpen EcoPart 414. 

                                                 
44 Investeringskostnaderna har angivits av leverantörerna. 
45 Se avsnitt 4.2.1 Lägenhetsaggregat. 
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4.5.3 Jämförelse mellan bergvärmepump eller luft/vatten-värmepump 
Inget av systemförslagen begränsas av den aktuella byggnadens utformning eller av 
bebyggelsen runt omkring. Det gör att den avgörande faktorn mellan systemlösningarna är 
den lönsamhetskalkyl som har presenterats46. Kalkylerna för den årliga kostnaden för den 
valda bergvärmepumpen samt luft/vatten-värmepumpen redovisas nedan. 

ACTC EcoPart 414 = 38 902 kr 

ACTC EcoAir 520M
 = 41 063 kr 

Dessa kalkyler visar att bergvärmepumpen CTC EcoPart 414 är mest lämplig ur ekonomisk 
synvinkel. Det skiljer cirka 2 000 kr/år vilket blir 30 000 kr under investeringens livslängd. 
Som nämndes tidigare i studien finns det geologiska förutsättningar vid den aktuella 
byggnaden47. Dessutom finns det inga energibrunnar i närheten vilket underlättar borrningen 
av de tilltänkta energibrunnarna48. Även det befintliga VA-nätet är förlagt på ett bra sätt vilket 
ger stora möjligheter att borra energibrunnar enligt tidigare angiven plats49. 

Utredningen resulterade i att byggnadens årliga energibehov beräknades till 69 575 kWh. 
Fastighetens effektbehov bestämdes till 25 kW. För luftbehandlingssystemet visar studien att 
det mest fördelaktiga systemet är lägenhetaggregat där det valda aggregatet är Swegons R2 
Comfort. För värmesystemet påvisar resultatet att en bergvärmepump är den värmekälla som 
ger den mest kostnadseffektiva installationen. Den valda bergvärmepumpen är CTC EcoPart 
414.  

5. Diskussion 

I diskussionen kommer resultaten att analyseras. Det kommer även att diskuteras kring den 
metod som har valts för utredningen i studien. Dessutom kommer resonemang kring felkällor 
i studien att överläggas. 

5.1 Analys av resultat 

Vid övergripande granskning anses resultaten i studien vara rimliga. Dock finns det en del 
anmärkningsvärda delresultat som bör diskuteras. Med grunddatan vad gäller DVUT och 
normalårstemperatur för byggnadens placering samt bestämd inomhustemperatur beräknades 
fastighetens energi- och effektbehov. Byggnadens energibehov beräknades för hand och med 
hjälp av VIP-Energy. Handberäkningar gav att fastighetens totala energibehov  är cirka 
48 000 kWh. Resultatet från handberäkningarna skiljer sig från det beräknade energibehovet i 
VIP-Energy. Enligt beräkningsprogrammet är byggnadens energibehov 69 575 kWh. Dessa 
energibehov är beräknade med valt luftbehandlingssystem. Handberäkning med gradtimmar 
ger en överskådlig bild över byggnadens energibehov och VIP-Energy anses ge ett mer 
noggrannt resultat. Dock är det en skillnad på cirka 20 000 kWh vilket är en 
uppseendeväckande avvikelse. Vid granskning mellan de olika beräkningarna upptäcks en del 
skillnader som kan vara orsaken till differensen. Vid metoden handberäkningar med 
gradtimmar specificeras inte energiflöden utan där används antaganden som kanske inte 
speglar verkligheten fullt ut. Ett antagande som ofta används vid gradtimmarmetoden är att en 
                                                 
46 Se avsnitt 4.5.1 Bergvärmepump och avsnitt 4.5.2 Luft/vatten-värmepump. 
47 Se avsnitt 4.5.1 bergvärmepump. 
48 Se Figur 6 Geologiska förutsättningar Hökerum. 
49 Se Figur 7 VA-nätet. 
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gränstemperatur antas. I studien valdes gränstemperaturen 17 °C vilket innebär att 
värmesystemet värmer rumsluften till 17 °C och sedan anses interna värmelaster samt 
solinstrålning höja temperaturen till den önskade inomhustemperaturen. Dessutom anses 
transmissionsförluster till mark täckas av interna värmelaster vilket kanske inte är optimalt då 
interna värmelaster beror på aktiviteten i byggnaden. I VIP-Energy specificeras energiflöden 
och därmed anges hur mycket energi som tillförs och avges byggnaden. Resultatet 69 575 
kWh är således den totala värmeförsörjningen för byggnaden utan interna värmelaster och 
solinstrålning. Om handberäkningen utförs med gränstemperatur 21 °C som är den önskade 
rumstemperaturen blir energibehovet cirka 59 000 kWh. Dessutom är inte 
transmissionsförluster till mark medräknade. Transmissionsförluster till mark är svåra att 
beräkna och därför antas ofta dessa energiförluster täckas av interna värmelaster. I VIP-
Energys beräkning ingår dock trnasmissionsförluster till mark och det kan vara det som gör 
att avvikelsen är så pass stor mellan beräkningarna. Det som kan ha en betydande roll är även 
hur klimatet på den aktuella platsen granskas. VIP-Energy använder uppdaterade klimatfiler 
där närmaste platsen i programmet är Jönköping. Det bör inte ge någon större skillnaden 
mellan Jönköping och Hökerum. Dessa klimatfiler ger en mer noggrann uträkningen på hur 
klimatet påverkar energibehovet jämfört med handberäkningar. I handberäkningarna har en 
normalårstemperatur samt dimensionerande vinterutemperatur antagits med hjälp av loggad 
data från exempelvis SMHI. Denna analys påvisar en del brister i handberäkningarna och 
därför anses VIP-Energys beräkning av energibehovet vara mer korrekt.  

Däremot när det gäller beräkning av byggnadens effektbehov har handberäkningar använts. 
Det handberäknade effektbehovet är 25 kW för hela byggnaden. Här utgörs 21 kW av 
transmissionsförluster vilket tillsammans med medeleffekten för tappvarmvattenproduktionen 
kommer vara dimensionerande för värmepumpen. Värmebatterien i lägenhetsaggregaten är 
utformade med elbatteri vilket gör att värmepumpen inte behöver dimensioneras för att klara 
värmeeffekten för luftbehandlingssystemet. I VIP-Energy beräknades effektbehovet till cirka 
21 kW. Anledningen till att det handberäknade resultatet användes vid kontakt med 
värmepumpsleverantörerna var för att vara på den säkra sidan. Det vill säga dimensionera 
värmesystemet för det värsta fallet och inte riskera att underdimensionera värmepumpen. Med 
hjälp av leverantörerna erhölls olika alternativ som ansågs lämpliga för byggnaden. Dessa 
alternativ matades sedan in i VIP-Energy och ett resultat för varje systemlösning erhölls. Två 
orsaker till skillnaden i beräknade effektbehov anses vara marktemperaturen samt 
värmelagringsförmågan i byggnaden. I det handberäknade resultatet har en konstant 
marktemperatur antagits till 5 °C. VIP-Energy däremot kompenserar skillnader i 
marktemperatur beroende på djup genom att ändra klimatskalets U-värde. Det gör att 
beräkningen blir något mer verklighetstroget än handberäkningarna. Dessutom tar VIP-
Energy hänsyn till byggnadens tröghet och värmelagringsförmåga. Byggnadens 
värmelagringsförmåga beror på byggnadens tidskonstant. Värmelagringsförmågan i 
fastigheten ingår inte i handberäkningarna vilket gör effketbehovet blir något större i 
handberäkningarna än beräkningarna i VIP-Energy. Skillnaden i beräkningsmetoderna med 
avseende på marktemperaturen samt värmelagringsförmågan i byggnaden anses vara två 
orsaker till att de två effektbehoven avviker från varandra.  

När olika så kallade körningar erhålls från leverantörer bör viss beaktning tas. Olika 
leverantörer använder sig av olika indata vad gäller klimatdata för aktuell plats vilket påverkar 
det beräknade nettoenergibehovet som leverantörerna beräknar. Vid olika indata blir inte 
resultatet jämförbart. Därför har jämförelsen gjorts via VIP-Energy där de erhållna resultaten 
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är jämförbara. Detta gör att körningarna som redovisas i bilagorna inte kan vägas mot 
varandra utan en viss beaktning för olika indata. 

En anmärkningsvärd parameter var jämförelsen mellan Swegons R2 Comfort med roterande 
värmeväxlare och W3 Smart med motströmsvärmeväxlare. En roterande värmeväxlare har 
oftast en bättre verkningsgrad och bättre energiprestanda än vad en plattvärmeväxlare har. 
Båda aggregaten produceras av Swegon och körningarna bygger på samma indata vilket gör 
att dessa resultat kan jämföras med varandra. SFP-talet för den R2 Comfort är lägre än för W3 
Smart vilket beror på att tryckfallet över en plattvärmeväxlare är större och fläktarna behöver 
arbeta mer för att bibehålla trycket i systemet. Detta anses vara rimligt. Det som är 
anmärkningsvärt är att temperaturverkningsgraden är lika i båda aggregat. Dessutom är 
årsenergiverkningsgraden för W3 Smart 76 % och för R2 Comfort är den endast 72 %. Det 
resulterar i att det krävs mer energi för att värma upp tilluften till önskad temperatur i R2 
Comfort än i W3 Smart. För att ta reda på orsaken till resultatet har telefonkontakt förts med 
Swegon. Den troliga anledningen är att vid små flöden finns det ingen större vinst i att välja 
ett aggregat med roterande värmeväxlare istället för en plattvärmeväxlare för att erhålla en 
bättre verkningsgrad på aggregatet. I den här studien valdes dock R2 Comfort på grund av att 
den har en längre beräknad livslängd än W3 Smart vilket resulterade i en mer lönsam 
investering. Det har dock gjorts en övergripande beräkning för om det skulle köpas in sex 
lägenhetsaggregat istället. Den befintliga lägenheten i fastigheten har ett ospecifikt 
luftbehandlingssystem där det förmodligen är utformat med självdrag- eller frånluftssystem. 
Det kommer inte att ske någon ombyggnad av den befintliga lägenheten förrän det är dags för 
ägarbyte. Därför har studien fokuserat på de nya lägenheterna. Vid en övergripande beräkning 
av sex lägenhetsaggregat istället för fem blir investeringen av W3 Smart-aggregaten mer 
lönsam än R2 Comfort trots kortare livslängd. Dock är det oklart när ägarbyte kommer att ske 
och därför har studien fokuserat på investeringen av fem nya lägenhetsaggregat. 

Enligt leverantörer går trenden för lägenhetsaggregat upp och ner med ett visst intervall. Det 
finns många praktiska nackdelar med att utforma fastigheter med lägenhetsaggregat. 
Framförallt handlar det om att det bildas ett stort antal servicepunkter vilket försvårar 
servicetillfällena av aggregaten Dock ger lägenhetsaggregat chansen till mer lönsamma 
investeringar vid mindre flerbostadshus. Anledningen till att det centrala aggregatet inte var 
optimalt för den aktuella byggnaden var framförallt för att det krävdes en tillbyggnad på vind 
för att få plats med aggregatet. En annan orsak var också att fastigheten var så pass liten att 
investeringskostnaden för ett centralt aggregat blev mycket större än för lägenhetsaggregaten. 
Även om det inte hade krävts en tillbyggnad på vinden hade det centrala aggregat gett en 
större årlig kostnad än lägenhetsaggregaten.  

Resultatet från VIP-Energy samt lönsamhetskalkylerna för värmepumparna var intressanta. 
Vid kontakt med säljare från CTC anmärktes att de tyckte att EcoPart 414 som har en 
märkeffekt på 14 kW var för liten för den aktuella fastigheten. Vid diskussioner med personer 
i branschen uppmärksammas att ofta överdimensioneras värmepumpar för att försäkra sig om 
att de klarar effektbehovet vid låga utomhustemperaturer. Detta val av överdimensionering 
kan ge mindre lönsamma invetseringar än om en mindre värmepump installeras. Resultatet 
från studien påvisar att den mindre bergvärmepumpen ger den mest lönsamma investeringen. 
Detta trots att installationen kräver en extra elpatron för att klara effektbehovet vid låga 
utomhustemperaturer. I resultaten från VIP-Energy visas att EcoPart 414 kräver mer 
tillsatsenergi än EcoPart 417 och F1145-17. Anledningen till att EcoPart 414 är mer gynnsam 
är dess låga drivenergi. Resultatet säger att för att få en så lönsam investering som möjligt är 
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det inte bara mängden tillsatsenergi till systemet som påverkar. Även värmepumpens 
drivenergi kan ha en avgörande roll. Skillnaden i drivenergi mellan EcoPart 414 och Nibe 
F1145-17 är drygt 2 000 kWh/år. Anledningen till det är att en större värmepump kräver mer 
drivenergi så länge den inte är varvtalsstyrd. Varvtalsstyrningen gör att drivenergin minskas 
avsevärt. Det visas framförallt vid studiens jämförelse av luft/vatten-värmepumparna. Nibes 
F2300-20 med en märkeffekt på 20 kW är inte varvtalsstyrd medan CTC EcoAir 520M är 
varvtalsstyrd. Skillnaden i drivenergi är cirka 7 000 kWh/år. Dock krävde EcoAir 520M 
mycket mer tillsatsenergi men helthetsbilden visar ändå att den varvtalsstyrda värmepumpen 
är den mest kostnadseffektiva av de två luft/vatten-värmepumparna. Sedan jämfördes den 
valda bergvärmepumpen CTC EcoPart 414 med den utvalda luft/vatten-värmepumpen CTC 
EcoAir 520M. Detta resulterade i att bergvärmepumpen är den mest effektiva och lönsamma 
systemlösningen för den aktuella byggnaden.  

Studiens resultat anses vara rimliga. Resultatet visar att en bergvärmepumpsinstallation är en 
energi- och kostnadseffektiv investering vid större byggnader. En luft/vatten-värmepump ger 
ett bättre resultat vid mindre fastigheter. Även resultatet vad gäller luftbehandlingssystemet 
anses vara trovärdigt då ett flerbostadshus med få lägenheter gör att ett luftbehandlingssystem 
med lägenhetsaggregat är mer fördelaktigt än ett centralt aggregat. 

5.2 Metodgranskning 

Studien är utformad som en komparativ studie där olika värme- och luftbehandlingssystem 
jämförs mot varandra. Metoden som används i studien anses vara framgångsrik för att utreda 
vilka systemlösningar som är mest optimal för den aktuella byggnaden. Studiens utformning 
handlar om att först bygga upp en teknisk förståelse kring de systemen som jämförs i 
utförandet. Denna teknikstudie anses ge en grundläggande kunskap för att kunna göra 
slutsatser senare i studien. De system som ingår i jämförelse valdes ut genom diskussion med 
handledare på företaget samt beställaren av projektet. Det innebär att det kan finnas andra 
typer av system som passar den aktuella byggnaden bättre. För att få ett ännu bättre resultat i 
studien borde därför fler systemlösningar ha utretts. På grund av tidsbrist samt önskemål från 
berörda parter avgränsas rapporten av de systemlösningar som redovisats i studien. 

5.3 Felkällor 

Delar av studien bygger på antaganden som diskuterats fram med handledare från skolan50 
och företaget51. De antaganden som använts i studien anses vara rimliga och resultatet bör 
spegla verkligheten. Antaganden är dock alltid en form av felkälla och bör därför nämnas i 
rapporten. Exempel på antaganden där resultatet kan diskuteras är det beräknade U-värdet för 
byggnadens klimatskal. Det beräknade U-värdet är 0,423 W/m2·K vilket anses högt. U-värdet 
klarar inte kravet enligt BBR 22 som innebär att klimatskalets U-värde bör vara 0,40 W/m2·K. 
Via besök på plats kunde klimatskalets uppbyggnad antas men det uppstod svårigheter att anta 
grunden samt källarväggens utformning. Dessa U-värden är väl tilltagna och resulterar i att 
det totala U-värdet blir högt. Dessutom kan köldbryggor beräknas med VIP-Energy men på 
grund av tidsbrist gjordes ett påslag med 20 % på transmissionsförlusterna vilket även det kan 
ge en viss felmarginal. Vid lönsamhetskalkylerna användes liknande värden på nominell 
ränta, inflation och energiprisökningen som har använts tidigare under studietiden på Borås 

                                                 
50 Per Andersson, Högskolan i Borås. 
51 Morgan Fransson, Entreprenadplanering AB. 
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Högskola. Samma antaganden användes vid samtliga lönsamhetskalkyler, vilket bör resultera 
i att felmarginalen blir liten. 

6. Slutsats 

Syftet med examensarbetet är att utreda vilket värme- och luftbehandlingssystem som ger den 
mest kostnads- och energieffektiva installationen för den aktuella byggnaden. Vidare är syftet 
med studien att ta fram principschema för valt värmesystem samt redovisa principiell 
kanaldragning för det valda luftbehandlingssystemet. Efter utredningen och de resultat som 
har beräknats och diskuterats fram anses syftet med studien vara uppfyllt.  Målet med 
undersökningen är även att erhålla erfarenhet och skapa en större förståelse kring hur 
systemutredningar kan gå till. Erfarenheten och förståelse kring systemutredningar anses ha 
tillhandahållits.  

Studien resulterade i att de mest lönsamma systemlösningarna har tagits fram. Det 
värmesystem som anses vara mest optimalt för den aktuella byggnaden är en bergvärmepump 
från CTC vars benämning är EcoPart 414. EcoPart 414 har en märkeffekt på 14 kW och 
arbetar med fast varvtal. Installationen av en CTC EcoPart 414 innebär två borrhål för 
energibrunnar där det totala borrhålsdjupet är 282 m. Förslag på placering av borrhålen har 
redovisats tidigare i studien52. Tillhörande komponenter som krävs för installationen är 
systemtanken EcoZenith i550 Pro som producerar både värme till värmesystemet och 
tappvarmvatten. Systemtanken gör att värmepumpen arbetar mot en större vattenvolym vilket 
ger värmepumpen en smidigare drift. På principschemat redovisas hur installationen kan se 
ut53. 

För luftbehandlingssystemet blev lägenhetsaggregat mer lönsamt än ett centralt aggregat på 
vind. Av de två typer av lägenhetsaggregat som jämfördes var Swegons R2 Comfort det 
aggregat som var mest gynnsamt för fastigheten. Förslaget på luftbehandlingssystemet är då 
ett aggregat i varje ny lägenhet. I den befintliga lägenheten sker inga nyinstallationer förrän 
ägarbyte sker. I källaren installeras ett eget frånluftsystem där luften förs ut via 
ytterväggsgaller och en frånluftsfläkt. Det innebär att installationen innefattar fem nya 
lägenhetsaggregat samt ytterväggsgaller med frånluftsfläkt i källaren. Eftersom den aktuella 
fastigheten är utformat med enbart ett våningsplan kan kanaldragningen för varje lägenhet ske 
på vinden. Det ger en smidig och modern installation där den estetiska frågan angående 
kanaldragning i takvinkel vid lägenhetsaggregat försvinner. Via upprättad ritning där 
principiell kanaldragning för det valda luftbehandlingssystemet redovisas kan en större 
förståelse kring installationens utbredning erhållas54. 

Dessa systemförslag kommer att presenteras för beställaren och ett beslut angående om 
installationen kommer att genomföras eller inte kommer senare att tas. 

 

 

                                                 
52 Se Figur 7 VA-nätet. 
53 Se bilaga 6 Gemensamt principschema CTC. 
54 Se bilaga 3 Principiell kanaldragning lägenhetsaggregat. 
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Bilaga 1 

Aggregatkörning för Swegon R2 Comfort: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Aggregatkörning för Swegon W3 Smart: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Principiell kanaldragning vid lägenhetsaggregat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Aggregatkörning för IV Produkter Envistar Flex Home: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 

Principiell kanaldragning vid central aggregat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6  

Principiella sektioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 7 

Resultat från beräkningar i VIP-Energy innan värmepumpinstallation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 8 

Bergvärmepumpskörning för CTC EcoPart 414: 

 

 

 



 

 

Bilaga 9 

Bergvärmepumpskörning för CTC EcoPart 417: 

 



 

 

Bilaga 10 

Bergvärmepumpskörning för Nibe F1145-17: 

 



 

 

Bilaga 11 

Gemensamt principschema för CTC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 12 

Principschema för Nibe F1145-17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 13 

Resultat från beräkning i VIP-Energy för CTC EcoPart 414: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 14 

Resultat från beräkning i VIP-Energy för CTC EcoPart 417: 



 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 15 

Resultat från beräkning i VIP-Energy för Nibe F1145-17: 

 

 

 



 

 

Bilaga 16 

Principschema för Nibe F2300-20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 17 

Resultat från beräkningar i VIP-Energy för Nibe F2300-20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 18 

Resultat från beräkningar i VIP-Energy för CTC EcoAir 520M: 
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