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Sammanfattning 

Idag är det vanligt för fjärrvärmebolagen att basera sin taxa på effektbehovet för fastigheten. 
Effekttaxeringsmetod skiljer sig mellan olika fjärrvärmeleverantörer. Dock är toppeffektbehoven 
för fastigheterna en gemensam nämnare för bolagen när debiteringsunderlag beslutas.  

I Sverige finns det idag befintlig teknik som sänker effektbehovet genom förvärmning av uteluft, 
vilket reducerar frostbildning i värmeväxlaren och förbättras dess verkningsgrad. Denna teknik 
utnyttjar geoenergi som värmekälla med hjälp av borrhål med ett djup upp till 230 meter. Teknik 
kallas för HSB-FTX och är en passiv förvärmning av tilluften.  

Denna rapport syftar till att undersöka möjligheten av effektbehovssänkning och förbyggande av 
kondensbildning under de kallaste vinterdagar genom förvärmning av tilluften med återvunnen 
värme från lagrat spillvatten. I projektet har en standard FTX-system jämförts med ett 
kompletterande system till ett befintligt FTX-system som i huvudsak baseras på en 
mikrovärmepump som återvinner värmeenergi från lagrat spillvatten. Jämförelsen har simulerats i 
programmet IDA ICE (Indoor Climate Energy) och simuleringsperioden var från december 2016 
till mars 2017.  

Simuleringarna har visat att det blir en reducering av energianvändningen och effekttopparna under 
de kallaste månaderna. I Stockholm blir det en effekttoppsänkning på ca 10.9 kW och i Malmö blir 
den en effekttoppsänkning på 4,5 kW.  Energianvändningen minskar med 14 000 kWh i Stockholm 
och 11 000 kWh i Malmö. Detta leder till en kostnadsbesparing av den installerade effekten på 5 
500 kr/år och energibesparing på 10 000 kr/år. Vilket visade vara lönsamt. Kostnadskalkylen 
gjordes endast för Stockholm och visade att reducering av energianvändningen och effekttopparna 
var tillräcklig för att den skulle vara lönsam.  
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Abstract 

Today, it is common for district heating companies to base their taxi on the power requirement of 
the property. Power taxation method differs between different district heating suppliers. However, 
the top performance requirements for the properties are a common denominator for the 
companies when debit documentation is decided. 

In Sweden, there is existing technology that reduces the power requirement by preheating outdoor 
air, which reduces frost formation in the heat exchanger and improves its efficiency. This technique 
uses geothermal energy as a source of heat using boreholes with a depth of up to 230 meters. 
Technology is called HSB-FTX and is a passive preheating of the supply air. 

This report aims at investigating the possibility of power reduction and condensation reduction 
during the coldest winter days by preheating the supply air with recycled heat from stored waste 
water. In the project, a standard FTX system has been matched with a complementary system to 
an existing FTX system, which is basically based on a micro-heat pump that recovers heat energy 
from stored waste water. The comparison has been simulated in the IDA ICE (Indoor Climate 
Energy) program and the simulation period was from December 2016 to March 2017. 

The simulations have shown that there will be a reduction in energy use and peak loads during the 
coldest months. In Stockholm, peak loads are reduced by 10,9 kW and in Malmö by 4,5 kW. The 
energy use decreases by 14 000 kWh in Stockholm and in Malmö by 11 000 kWh. This result shows 
cost saving of the installed power of approximately 5 500 kr/year and the energy saving by 10 000 
kr/year, which proved to be profitable. The cost estimate was made for Stockholm and showed 
that reduction of energy use and efficiency was sufficient to make it profitable. 
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Förord 

Denna studie är resultatet av vårt examensarbete inom programmet Byggteknik och design med 
inriktning Fastighetsutveckling och Installationssamordning på KTH, Stockholm. Arbetet har 
genomförts under vårterminen 2017. 

Vi vill börja med att tacka Adnan Ploskic och Qian Wang för att ha bidragit med handledning och 
kompetens inom området från både den akademiska och industriella(Uponor) synvinkeln.  Vi vill 
även tacka för det stöd och rådgivning som har fått oss att kunna fokusera på kärnan av arbetet. 
Vidare vill vi ge ett stort tack till Cong Wang som har hjälpt oss genom hela processen med IDA 
ICE.  Sven Dahlström förtjänar ett tack för hjälpen inom den ekonomiska delen av projektet. 

Alla inblandade i projekt har visat ett stort engagemang och tillgänglighet under projektets gång. 
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1 Bakgrund 

Fjärrvärme är en viktig del av det svenska energisystemet och det vanligaste uppvärmningssättet 
för flerbostadshus i Sverige. Energianvändningen av fjärrvärme i hela landet ligger på 13 procent 
[1] och ca 90 procent av flerbostadshus är uppvärmda med fjärrvärme [2][3]. 

Fjärrvärme är ett energieffektivt system som tar tillvara på resurser i form av restprodukter som till 
exempel rester från skogsavverkning, biobränslen, avfall och överskottsvärme från industrin. 
Istället för att varje fastighet har en egen värmepanna, har värmeproduktionen flyttats till en central 
anläggning för fjärrvärme. I anläggningen, som även kallas för fjärrvärmeverk, kokas vattnet med 
bränsle och distribueras till kunden med hjälp av pumpar genom välisolerade rörsystem [2][3]. 

Ökning av fjärrvärmeanvändningen och byggandet av lågenergihus har lett till att 
fjärrvärmeleverantörerna idag även baserar taxan på effektbehovet. Detta leder till att kunden får 
en ökad effektkostnad och höjning av marginalpriset under de kallaste vinterdagarna. Det 
gemensamma maxeffektbehovet från kunderna bestämmer kostnaden för produktion- och 
distributionsanläggningarna från fjärrvärmeleverantörerna. Begränsningen av maxeffektbehovet 
kan effektivisera fjärrvärmeleverantörernas produktion- och distributionsanläggningarna och fler 
kunder kan ansluta sig till de befintliga fjärrvärmeverken. Detta resulterar i att effektkostnaden 
sänks för kunderna [2]. 

Uppkomsten av effekttoppar varierar beroende på det geografiska läget, årstid, 
installationssystemen och brukarnas beteende. För att kunna effektivisera 
kostnadsbesparingsåtgärderna för effekt- och värmebesparing måste driftstrategierna omprövas för 
att få största nytta av varje tillförd kWh. De åtgärder som enklast sänker värmebehovet är 
anpassning av ventilationen efter verksamhetens faktiska behov, minskning av ventilationsflöden 
och förbättring av ventilationens värmeåtervinningsfunktion. Värmeåtervinningsfunktion kan 
förbättras genom reducering av kondensbildning och minskad användning av 
avfrostningsfunktionen i värmeväxlaren under de kallaste vinterdagarna [4]. 

Idag finns det teknik som sänker effektbehovet genom förvärmning av uteluft, vilket reducerar 
möjligheten till frostbildning i värmeväxlaren. Denna teknik utnyttjar geoenergi som värmekälla 
med hjälp av borrhål med ett djup på upp till 230 meter. Inga värmepumpar behövs för att pumpa 
värmeenergin, dock behövs en cirkulationspump mellan borrhålen och förvärmningsbatterierna. 
Tekniken kallas för HSB-FTX och är en passiv förvärmning av tilluften [5].  

En alternativ värmekälla istället för geoenergi kan vara värmeåtervinning från lagrat spillvatten med 
hjälp av en mikrovärmepump. Tekniken har likadan funktion som HSB-FTX och är testad i andra 
länder såsom Tyskland och USA. 
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2 Inledning  

2.1 Problemformulering 

Fjärrvärmebolagens prissättning för abonnerad värmeeffekt påverkas minimalt av byggnadens 
energibesparingsåtgärder. Det blir aktuellt för kunden att se över effektbehovssänkningsåtgärderna. 
Detta då prissättningen av effekttaxa från fjärrvärmeleverantörerna baseras på kundernas 
gemensamma maxeffektbehov blir det viktigt att sänka maxeffektbehovet. Ett sätt att göra det är 
att minska topplasterna från ventilationssystemet under de kalla vinterdagarna då effekttopparna 
förekommer oftare och mera frekvent. [5] 

Ett från-och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX-system) bidrar till energibesparing genom 
värmeväxling från den varma utgående luften till den kallare ingående luften. Värmeåtervinningen 
i värmeväxlaren blir problematisk vid låga utetemperaturer, vilket kan leda till kondensbildning i 
aggregatets frånluftssida. Skulle ytan där kondensen har bildats sjunka till noll grader eller kallare, 
kan vattnet frysa och detta försämrar ventilationssystemets värmeåtervinningsgrad på grund av 
avfrostningsfunktionen i ventilationssystemet. 

En alternativ lösning för att förebygga problemet med kondensbildning i värmeväxlaren är att 
förvärma inkommande uteluften och därmed minska effekttoppar och förhindra eventuell 
tillfrysning under de kallaste månaderna [5]. Tekniken riktar sig mot lågenergi flerbostadshus. 

2.2 Syfte 

Studiens syfte är att utföra en modellering av ett kompletterande system till ett befintligt FTX-
system som i huvudsak baseras på en mikrovärmepump för att återvinna värmeenergi från lagrat 
spillvatten. Den återvunna värmeenergin från spillvattnet ska förvärma uteluften innan den 
strömmar genom värmeåtervinningsaggregatet. Med den tekniken kan kondensbildning i 
värmeväxlaren och ventilationens toppeffektbehov reduceras. 

I studien ska följande frågeställningar behandlas: 

• I vilken utsträckning kan kondensbildning och tillfrysning av kondens förebyggas i 
värmeväxlaren under vintertid? 

• Hur stor reducering av effektbehovet kan det nya systemet uppnå? 

• Möjlighet för ekonomiska vinster i form av minskad effekttaxa från fjärrvärme? 

2.3 Mål   

Målet är att undersöka ett alternativ från- och tilluftssystem som kompletteras med en 
mikrovärmepump, där mikrovärmepumpen återvinner värme från lagrat spillvatten. Studien ska 
undersöka om det finns möjlighet att minska byggnadens effektbehov för ventilation och 
kondensbildning i aggregatets frånluftsida med återvunnen värme från lagrat spillvatten. 

Vidare ska en ekonomisk analys beräknas som baseras på resultaten från simuleringen samt 
kostnaderna för systemet. Analysen kommer förhoppningsvis visa att det finns potential för 
minskning av effektkostnad från fjärrvärmebolagen och resultera i ekonomisk lönsamhet för både 
kunden och leverantören. 

2.4 Metod  

Effekt- och energiberäkningarna utförs genom simulering i programmet IDA ICE (Indoor Climate 
Energy). Beräkningarna baseras på en virtuell modell av ett flerbostadshus med passivhusstandard. 
Simuleringarna kommer jämföra värdena mellan ett vanligt FTX-system och ett FTX-system som 
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är kompletterad med en mikrovärmepump som förvärmer inkommande uteluft med återvunnen 
värme från lagrat spillvatten. Simuleringen löper under vintertid då byggnaden har högst 
fjärrvärmebehov. 

Energianvändning och effektbehovet kommer jämföras och utvärderas mellan de två olika 
systemen. Utvärderingen av beräkningarna kommer att utgöra underlag för en ekonomisk analys. 
I analysen tas hänsyn till energibolagens debiteringssystem för energianvändning och den fasta 
avgiften för anslutningseffekt för fjärrvärme. 

Litteraturstudierna kommer användas i form av gamla examensarbeten och böcker som berör 
ämnet.  

2.5 Avgränsningar  

Projektet begränsar sig kring ett befintligt FTX-system i ett passivhus av typen flerbostadshus i 
Stockholm.  

2.5.1 Simulering 

Simuleringen kommer enbart att genomföras i programmet IDA ICE version 4.7 från EQUA. 
Undersökningen är avgränsad till att endast beräkna energianvändningen och effektbehov för 
uppvärmning av byggnaden. Simulationen kommer inte att omfatta komfortkyla i 
luftbehandlingsaggregatet samt vara begränsad till de kallaste månaderna för beräkning av 
effekttopparna.  

Byggnadsmodellen i IDA ICE kommer att vara begränsad på så vis att varje våning i byggnaden 
skapas som en egen zon. Detta för att korta ner simuleringstiden. 

Simuleringarna kommer enbart genomföras i ett jämförande syfte mellan de olika teknikerna i olika 
utetemperaturer. Klimatfil från ASHRAE Fundamentals 2013 används som uteklimatet.  

2.5.2 Ekonomisk analys 

Ekonomiska analysen genomförs enligt Life Cycle Cost (LCC) modellen. Kostnaderna för tjänster 
och produkter är marknadsbaserade och inte specifika. Livslängden avgränsas för 20 år då 
räntetabellen är beräknad för 20 år.  

I projektet tas det inte hänsyn för kostnad för svart- och gråvattenseparator och rör. Därför blir 
det en förenklad ekonomiskanalys av arbetet. 
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3 Studier 

3.1 IDA ICE 

IDA ICE (Indoor Climate and Energy) utvecklades av Bristdata (numera Eque) och kom till 
marknaden år 1988. Utvecklingen av IDA ICE finansierades av staten och 30 bygg- och 
konsultbolag i Sverige. Idag används programmet globalt och är anpassat för utvalda 
marknader och språk. Programmet tar hänsyn till den lokala marknadens klimatdata, standarder, 
systemlösningar, materialdata och rapportering [6].  
 
IDA ICE är ett generellt simuleringsprogram, med huvudsaklig beräkning av energi-och 
effektbehov. Programmet kan även ta fram data för termiskt inomhusklimat, CO2-halter, 
fuktbalansen i rumsluft och beräkna värme- och masstransport mellan flera zoner. 
Användningsområden för simuleringsprogrammet är främst inom ny- eller ombyggnationer av 
kommersiella byggnader, men är även ett verktyg för forskning och utveckling inom företag och 
akademiska studier [6]. 

3.2 Spillvatten 

I ett avloppssystem ingår dagvatten och spillvatten. Dagvattnet består av regn och smält snö, medan 
spillvattnet kommer från det förbrukade tappvattnet i fastigheter. I ett avloppsrör för spillvatten 
ingår det vatten från toaletter, dusch, bad, disk och tvätt. Den totala vattenanvändningen är ca 180 
liter per person och dygn [7].  

Tappvarmvatten har en medeltemperatur på 50 °C och den temperaturen rekommenderas för att 
undvika bakterietillväxten i ledningarna. Tappvarmvattenförbrukningen motsvarar ca 35 % av den 
totala vattenförbrukningen och står för ungefär 15 - 20 % av den totala energianvändningen i 
bostäderna. Angivna andelar kan dock skilja sig beroende på typ av fastighet och teknik. Enligt en 
rapport från Boverket använder en person i snitt 50 - 70 liter varmvatten per dygn. Det motsvarar 
ca 18 - 25 m3

 per person/år och en energianvändning på ca 800–1400 kWh per person under ett år. 
Med energi- och vattensnål teknik kan den siffran minskas med ca 20 %.  Vilket innebär att 
passivhus har en varmvattenanvändning på ca 15 m3 per person och år [8]. 

Det finns potential för värmeåtervinning från spillvatten då spillvattnet är ca 20 °C när den lämnar 
ett flerbostadshus. Användningsområden för återvinning av spillvärme kan vara förvärmning av 
kalltappvarmvatten eller förvärmning av uteluften i ventilationssystem med FTX-aggregat. 

3.3 FTX-ventilation med värmeåtervinning 

FTX är en teknik som utnyttjar värme från frånluften och värmer den kalla tilluften. Den tekniken 
sparar energi genom återvinning av värme. Verkningsgraden av värmeåtervinningen beror på vilken 
typ av värmeväxlare som används, utetemperaturen och luftflödet. Det finns tre olika värmeväxlare; 
plattvärmeväxlare, roterande värmeväxlare och vätskekopplad värmeåtervinning. I projektet 
kommer roterande värmeväxlare att användas. 

Den roterande värmeväxlaren består av hjul tillverkade av aluminiumprofiler som är i en cirkulär 
rörelse där den kalla tilluften värms upp av rotorn som blir uppvärmd av den varma frånluften. I 
jämförelse med andra lösningar tillför detta systemet många fördelar. Trots detta kommer 
korsströmsvärmeväxlaren oftare i bruk på grund av att den roterande VVX har en större 
överläckning av förorenad frånluft till luftbehandlingsaggregatets tilluftssida. Den roterande 
värmeväxlaren anses ha låga tryckfall som vanligtvis resulterar lågt fläkteffektbehov och därmed 
låg energianvändning i fläktarbetet. Dock tenderar den ha 80 % verkningsgrad, vilket anses vara 
högt [9]. 
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Figur 1 FTX-system med värmeåtervinning skiss från autoCAD. 

3.4 Kondens 

Risk för kondens i flerbostadshus är större än konter och lokaler, detta beror på att 
vattenanvändning för personligbruk är större i flerbostadshus än kontor och lokaler. 
Uppfuktningen för flerbostadshus varierar mellan 1,5–4 g/kg och ett medelvärde ligger på 2,5 g/kg 
[5]. 

Kondensbildning beror på luftens relativa fuktighet (RF) och temperatur. Luftens temperatur har 
en betydande roll i hur mycket vattenånga den kan bära och kondensering sker när luften har 
uppnått sin maximala ånghalt(mättnadsånghalten). Denna punkt kallas för ”daggpunkt” och 
motsvarar att den relativa fuktigheten är 100 %. 

Varm luft har en större förmåga att bära vattenånga än kall luft, vilket resulterar i att varm luft har 
högre daggpunkt. Det innebär att om en viss lufttemperatur sänks utan att sänka vattenmängden i 
luften kan kondens uppstå om den varma luften har ett aktuellt vatteninnehåll som är större än den 
kalla luftens maximala vatteninnehåll [Bilaga 1]. 

Kondensering i flerbostadshus kan förekomma i flera områden, som t.ex. i ett från- och 
tilluftsventilation med återvinning (FTX). Detta beror på att när frånluften passerar värmeväxlaren 
(VVX) för uppvärmning av tilluften, sjunker frånluftstemperaturen. Om frånluftens aktuella 
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vatteninnehåll innan den passerar VVX är större än den avluftens maximala vatteninnehåll uppstår 
kondens, d.v.s. att avluften uppnår sin daggpunktstemperatur. Detta kan bli problematiskt under 

kalla vinterdagar då avluften kan få en temperatur som är under 0⁰C och det sker en isbildning i 
ventilationssystemet, vilket måste åtgärdas med avfrostningsfunktionen som det aktuella 
ventilationssystemet har [5]. 

3.5 Avfrostningsfunktion 

För att undvika isbildning i värmeväxlaren finns det huvudsakligen två avfrostningsfunktioner 
beroende komplexitetsgrad och kostnad. En metod är att koppla på ett värmebatteri på tilluftsidan 
och därmed styra tilluftsflödet från värmeväxlaren, vilket gör att tilluften blir uppvärmd endast med 
ett värmebatteri under den perioden det krävs för att isbildningen skall försvinna. Det andra sättet 
är att varva ner eller helt stänga av tilluftsfläkten under en viss tid. Värmeväxlarens nedkylda 
avluftsida blir uppvärmd och smälter isen eller hindrar en eventuell isbildning. 

Nackdelen med en avfrostningsfunktion under de kalla vinterdagarna är att ett värmebatteri 
behöver energi i form av elektricitet och nedvarvning eller avstängning av tilluftsfläkten gör att 
tilluften tränger sig genom klimatskalet, vilket ökar värme från radiatorn. Avfrostningsfunktionen 
begränsar värmeåtervinningen, kostar värmeenergi och ökar den installerade värmeeffekten för att 
kompensera för den lägre återvinningsgraden [10]. 

3.6 Förvärmning med borrhålsvatten - HSB-FTX Geoenergi utan 
värmepump 

HSB Stockholm har byggt två flerbostadshus i Finnboda och använd sig av HSB Bostad som 
entreprenörer. Fastigheterna ligger i Nacka, öster om Stockholm och består av 41 lägenheter. HSB 
har sänkt toppeffektbehovet för fastigheterna med förvärmning av tilluften genom att utnyttja 
geoenergi som värmekälla med hjälp av borrhål med ett djup upp till 230 meter. Inga värmepumpar 
behövs för att pumpa värmeenergin, dock behövs en cirkulationspump mellan borrhålen och 
förvärmningsbatterierna. Teknik kallas för HSB-FTX och är en passiv förvärmning av tilluften. 

Mättningarna har gjort under de kallaste månaderna i Finnboda då spetseffekten från fjärrvärme 
förekommer som mest.  

Resultaten har visat en förvärmning av uteluften med 5 - 10 °C. Storleken på 
uppvärmningstemperaturen beror på utetemperaturen. Ju kallare det är ute desto större relativa 
uppvärmning av den inkommande luften. Mätningarna har även visat en effektbesparing på 20 - 
25 kW i fjärrvärmeeffekt och en energibesparing på samt 5–8 kWh/kvm, år. Värdesiffrorna för 
effekt- och energibesparingarna är beroende på avfrostningsfunktionen för de olika systemen som 
har jämförts. 

Slutsatsen från projektet har varit att tekniken visar en mycket god funktion gällande 
värmeåtervinning under de kalla månaderna, dock behöver flera undersökningar göras, då det inte 
har varit lika kallt som förväntat [5].  

3.7 LCC-analys 

Som nämndes tidigare ett LCC analys, som står för Life Cycle Cost, har gjorts för att beräkna den 
ekonomiska delen av rapporten och syftar på de kostnaderna en produkt eller installation har under 
hela livslängden. Det används vid val av olika metoder samt val av olika produkter för att kunna 
beräkna lönsamheten.  
I LCC-kalkyl kan definieras enligt nedan [11]. 

Livscykelkostad(LCC) = Grundinvestering + LCCunderhåll + LCCenergi – Restvärde 
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• Grundinvestering - är en summa av all inköpskostnad för produkten samt installation av 
produkten. 

• LCCunderhåll - alla kostnader som uppstår vid underhåll som en åtgärd för 

produkten/installationen under alla år omräknat till nuvärdet. 

• LCCenergi - all energikostnad under förbrukningsåren, det vill säga all köpt energi omräknat 

till nuvärdet.  
• Restvärde - den totala livscykelkostnaden reduceras med installationen restvärdet av 

installationen av installationen/produkten.  

3.8 Fjärrvärmetaxor 

Effekttaxeringsmetoden skiljer sig mellan olika fjärrvärmeleverantörer. Fjärrvärmeleverantörer styr 
kunden till att se efter sina ekonomiska intressen genom att definiera abonnemangs- eller 
effektkostnad efter effektbegreppen timmedeleffekt, dygnsmedeleffekt, vintermedeleffekt, 
årsmedeleffekt och avtalad effekt.  

• Fortum värme i Stockholm bestämmer effekttaxan utifrån årseffekten (kW), som baseras 
på de uppmätta timvärdena(kWh/h) under perioden oktober-april. Ett medelvärde av de 
fem högsta mätvärden från de föregående åren utgör värdet för årseffekten. sedan avrundas 
den beräknade årseffekten nedåt till närmaste heltalmaximal timmdeleffekten (kWh/h) och 
den redovisas den 1 januari varje år. 

• Fjärrvärmeleveranstaxa från Vattenfall varierar från ort till ort beroende på vilken 
prismodell som har införts. I de orter där Vattenfall har infört effektbaserad prismodell där 
modellen fördelas i en effekt- och energidel. Effekttaxa bestäms av den högsta 
dygnsmedeleffekt under januari. 

• E.ON tillämpar begreppet debiteringseffekten (E) och beräknas som medelvärdet av de 
senaste två årens normalårskorrigerad värmeanvändning i kWh dividerat med ett 
kategorital., vilket redovisas första januari varje år och avrundas till närmaste heltal. 
Debiteringseffekten definieras som en medelförbrukning och inte Effekt [12]. 

3.9 Trettondagen 1 - Referensbyggnad 

Trettondagen 1 är ett av Stockholmshems projekt där strävan var att huset skulle klara kraven för 
ett passivhus. Byggnaden har byggts med en välisolerad och lufttät klimatskärm. Efter att 
byggnaden var färdiga anlitades Bebostad för att följa upp byggnadstekniken och energiberäkning 
för byggnaden. Byggnadens uppvärmda yta är 2295 m2[13].  
Konstruktionens U-värde enligt Bebostads rapport: 

Tak: 0,1 W/(m2·K) 
Yttervägg: 0,12 W/(m2·K) 
Fönster: 0,9 W/(m2·K) 
Källaryttervägg: 0,19 W/(m2·K) 
Källargolv: 0,1 W/(m2·K) 
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Dessa värden är tagen från Bebostadsundersökning där värdarna är beräknats 2012-10-10. 
Tabell 1 Beräkningsresultat för olika poster för byggnaden [13] 

Beräkningspost  
 

kWh  kWh/m2Atemp  

Värme  32 392  14,1  

Distributionsförlängning  3 239  1,4  

Tappvarmvatten   54 599  23,8  

VVC-förluster  9 180  4,0  

Fastighetsel  19 150  8,3  

Vädringspåslag  6 885  3,0  

Solavdrag  – 17 000  – 7,4  

Markkanal  – 2 295  – 1,0  

Summa  106 150  46,3  

3.9.1 Krav för passivhus  

Passivhus är ett begrepp för en byggnad där det ställs ett antal grundläggande krav som byggnaden 
ska uppfylla. Kraven för ett passivhus är att kunna minimera effektbehovet för uppvärmning med 
en termisk komfort och med detta har det blivit som marknadsföring och kommunikation inom 
byggprocessen och förvaltningsprocessen.  

Sverige har uppdelats i zoner och kraven kan variera beroende på de olika zonerna. 

Energikraven omfattar byggnadens energianvändning vilket är varmvatten, värme, drift-el samt 
fastighetsel enligt FEBY-12 [14]. 

Krav på Byggnad som fördelar sig enligt nedan: 

• Elevererad- Energianvändning för värme och varmvatten för icke elvärmda enligt 

klimatzoner, Klimatzon I = 58 kWh/m2 Atemp, klimatzon II = 54 kWh/m2 Atemp och 
klimatzon III= 50 kWh/m2 Atemp. Dessa värden gäller per år. 

• Luftläckning – Det får vara maximalt 0,3 l/s m2 vid tryck på +/- 50 Pa. 
• Varmvatten – Energianvändningen för varmvatten får max vara EVV=25 kWh/m2 Atemp. 
• Fönster – U-värdet av fönstren får inte överskrida 0,8 W/ m2K 
• Innemiljö – Termisk Komfort där tilluftstemperatur efter eftervärmare får högst vara 52 

grader. Minst ljudklass B ska ventilationssystemet klara i sovrum [14]. 

 

3.9.2 Resultat för undersökning av Trettondagen 1 

Enligt beräkningarna som Bebostad gjorde klarar Trettondagen 1 kravet för passivhusstandard. 
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4 Genomförande 

4.1 Spillvattenmängd 

I fastigheten bor 56 personer och bidrar med ca 180 liter spillvatten per person och dag. Spillvatten 
delas i två kategorier, grå- och svartvatten. Bad-, dusch-, disk- och tvättvatten klassas som gråvatten 
och WC-spolning som innehåller urin och fekalier klassas som svartvatten. 

Fördelningen av den genomsnittliga vattenanvändningen per person under ett dygn enligt Svensk 
Vatten: 

• 10 liter för dryck och mat 
• 35 liter för WC-spolning 

• 35 liter för disk 

• 25 liter för tvätt 
• 65 liter för personlig hygien 

• 10 liter för övrig användning. 

 
En separator delar på grå- och svartvatten innan vattnet strömmar in i spillvattentanken för 
värmeåtervinning. Den mängden svartvatten som separeras från spillvattnet är ca 35 liter per 
person/dag och resulterar i att ca 8000 liter spillvatten lagras i spillvattentanken varje dag [7]. 

4.2 Spillvattentank 

Spillvattentanken dimensioneras efter spillvattenförbrukningen under en dag.  Volymen som 
tanken skall klara av och lagra är 8000 liter. En vattennivåsensor installeras in i tanken som känner 
av när vattennivån närmar sig sin maximala lagringskapacitet. När den maximala nivån är nådd 
kommer sensor skicka en signal till den utgående öppning och det nedkylda spillvattnet kommer 
strömma ut och ge plats för det nya varma spillvattnet.  

För bästa möjliga värmeåtervinning från spillvattnet skall in- och utströmning av spillvattnet ha ett 
flöde på (8000/24*60*60) ca 0.09 l/s. Det innebär att nytt varmt spillvatten kommer konstant att 
flöda in i tanken vilket leder till att 70 % av den lagrade spillvattnet räknat från toppen kommer 
hålla en jämn temperatur 
på ca 20 °C. Resterande 
30 % kommer ha en 
temperatur på 8 °C[22].  

Figur 2 Temperaturfördelning, spillvattentank, ritats i AutoCAD. 
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4.2.1 Skisstankkonstruktion 

 

Figur 3 Spillvattentank, toppen-vy, ritats i autoCAD. 

 

Figur 4 Spillvattentank, botten-vy, ritats i autoCAD. 

 

Figur 5 Spillvattentank, sido-vy, ritats i autoCAD. 
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4.3 Beräkning av effektbehov och energianvändning 

Beräkningarna utförde genom simulering i programmet IDA ICE. Beräkningarna baseras på ett 
passivhus av typen flerbostadshus. Syftet med simuleringarna är att jämföra värdena mellan en 
standard FTX-system och ett FTX-system med förvärmning av tilluften. Simuleringen löper under 
ett helt år för att kunna beräkna de kallaste månaderna. Därefter utförs simulering på de kallaste 
månaderna för att kunna identifiera effekttopparna. Simuleringen görs även på andra klimatzoner 
för att kunna jämföra systemen i olika varierande utetemperaturer.  
 

4.4 Byggnadsmodellen i IDA ICE 

Byggnaden består av källarplan, entréplan, tre ovanliggande våningar samt en takvåning. Entréplan 
och de tre ovanliggande våningar har samma planlösning. Källarplan ligger tre meter under marken 
enligt referensbyggnaden. Entréplan och upp till våning tre har samma planlösning och höjd. 
Takvåningen har räknats som en zon då lägenheter har byggts där.  Takvåningen är asymmetrisk 
och det har resulterat i att zonen har förenklats genom att en rak linje har dragits. 

Byggnadsmodellen i IDA ICE skissades på en ungefärlig nivå jämfört med referensbyggnaden dock 
delades varje våning till en zon för att minska simuleringstiden. Längd på byggnaden är 27 m samt 
bredden är 15 m och fastigheten har en totalarea på 2 555,7 m2. Arean blev större med 260 m2 i 
IDA ICE eftersom takvåningen var mindre i referensbyggnaden Trettondagen 1 jämfört mot 
byggnadsmodellen i IDA ICE.  

Sammanlagt har 24 fönster adderats från entréplan till våning tre samt fyra fönster på takvåningen 
och då enligt referensbyggnaden. Det gav totalt 100 fönster i hela byggnaden. Utöver det har 
radiatorer installerats under varje fönster förutom på takvåningen där även radiatorer installerades 
på väggarna. Denna zon krävde mer uppvärmning än övriga våningar. Total installerade radiatorer 
var 110 st.    

U-värden för byggnadsmodellen i IDA ICE är på en ungefärlig nivå jämfört med 
referensbyggnaden. U-värden är inlagt i programmet enligt nedan: 

Källargolv: 0,9931 W/(m2·K) 
Taket: 0,1007 W/(m2·K) 
Källaryttervägg: 0,1898 W/(m2·K) 
Yttervägg: 0,12 W/(m2·K) 
Fönster: 0,9 W/(m2·K) 

Lufttäthet inlagd i IDA ICE på 0,3 l/sm2 omslutningsarea vid 50 Pa tryckskillnad.  

Frånlufts-och tilluftsflödet har räknats enligt kraven från BBR, vilket är 0,35 l/sm2. 
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Figur 6 Byggnadsmodellen från IDA ICE 

4.5 Uppvärmningsmetod i IDA ICE 

I simuleringsprogrammet IDA ICE modulerades två ventilationssystem som skall klara av 
uppvärmning av fastigheten med minimal användning från radiatorerna. Ena systemet är standard 
FTX och skall klara av att tillföra en tilluftstemperatur på ca 16 °C och sedan kompletteras med 
uppvärmning från radiatorn.  

Det andra systemet har samma egenskaper, dock förvärms uteluften med 5–10°C innan den 
strömmar genom VVX. Energikällan för radiatorerna är fjärrvärme och har en 
framledningstemperatur på 55°C och en returledningstemperatur på 45°C.  

Förvärmning av tilluften skulle ske genom värmeåtervinning från lagrat spillvatten med hjälp med 
en mikrovärmepump. Detta kunde inte moduleras på IDA ICE, istället installerades ett 
värmebatteri som skulle simulera hela processen av förvärmning av tilluft.  
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Figur 7 Skiss över det alternativa systemet ritat från autoCAD. 

4.6 Klimatdata  

Klimatdata i simuleringsprogrammet är anpassat för dimensionerande dagar från 6443 platser över 
hela världen. Databasen kallas ASHRAE Fundamentals 2013 och erbjuder dimensionerande 
utetemperaturer för extremt varma och kalla dagar på året. Avsaknad klimatdata från önskad 
geografisk plats kan laddas ner och installeras från IDA ICE [15]. 

4.7 Simulationer 

4.7.1 Testsimulation 

En testsimulation gjordes för ett år i Stockholm-Bromma för att kunna se de kallaste månaderna 
på året. Denna simulation gjordes även för byggnadens energianvändning och effektbehovet för 
att göra byggnaden så lik den referensbyggnaden.  

4.7.2 Simulationsfall 1–2 

I simulationsfall 1 och 2 användes en standard FTX-system och referensbyggnadsmodellen se 
bilaga 10. Simulationerna gjordes i syfte att ta fram modellens energi-och effektbehov i olika 
geografiska lägen, för att sedan kunna jämföra med alternativa systemet.  

I fall 1 befinner sig byggnaden i Stockholm-Bromma enligt installerade klimatfilen och i fall 2 
befinner sig byggnaden i Malmö. 
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4.7.3 Simulationsfall 3–4 

I simulationsfall 3 och 4 användes en standard FTX-system som arbetar med en mikrovärmepump 
som återvinner värme från lagrat spillvatten för att förvärma tilluften och samma 
referensbyggnadsmodell. Simulationerna gjordes i syfte att ta fram modellens energi-och 
effektbehov i olika geografiska lägen, för att sedan kunna jämföra med en standard FTX-system.  

Mikrovärmepump som ska återvinna värme från spillvatten kunde inte moduleras på IDA ICE, 
istället modulerades ett värmebatteri som skulle simulera hela processen av förvärmning av tilluft. 
Med hjälp av detta kunde tilluften förvärmas se bilaga 11.  

I fall 3 befinner sig byggnaden i Stockholm-Bromma enligt installerade klimatfilen och i fall 4 
befinner sig byggnaden i Malmö. 
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5 Resultat & analys 

5.1 Resultat i testsimulation 

I testsimulation beräknades totalenergianvändningen under ett år och visar även de kallaste 
månaderna under året för Stockholm-Bromma.  
 
Tabell 2 Energianvändningen från fjärrvärme och ventilationssystemet under ett år i Stockholm-
Bromma från testsimulation för en standard FTX-system. 

 Total, kWh kWh/m2 Effekttoppen, kW 

Fastighetsel 19 100 7,50 5,20 

HVAC aux 12 800 5,00 1,70 

Fjärrvärme 92 400 36,17 127 

Total 124 300 48,77 133,9 

Tappvarmvatten 57 200 22,400  

För en mer detaljerad tabell se bilaga 2 
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Figur 8 Visar ute temperaturen i Stockholm-Bromma under ett år i IDA ICE efter simulationen. 

5.1.1 Analys av testsimulation 

Testsimulationen visade att byggnadsmodellen i IDA ICE ha en totalenergianvändning på 48,7 
kWh/m2 där tappvarmvattnet har en energianvändning på 22,4 kWh/m2 och fastighetsel har 7,5 
kWh/m2, vilket klarar kravet för ett passivhus. Dessa värden är ungefär lika stora som 
referensbyggnaden Trettondagen 1 som har en totalenergianvändning på 46,3 kWh/m2, 
tappvarmvattenanvändning på 23,8 kWh/m2 och fastighetsel 8,3 kWh/m2. 
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I testsimulation visade även de kallaste månaderna på året vilket var viktigt för att beräkna 
energianvändningen, effektbehovet och effekttoppen. Dessa månader var januari, februari, mars 
och december. 

5.2 Resultat i simulation 1–2 

I resultat 1-2 har det beräknats energianvändningen från ventilationssystemet och 
fjärrvärmebehovet där den även har räknat effekttopparna för de valda städerna.  

Resultatet för simulation 1 enligt tabellen nedan: 

Tabell 3 Resultat av simulation 1, period 2016-12-01 till 2017-03-31 för Stockholm-Bromma 

 Total, kWh kWh/m2 Effekttoppen, kW 

HVAC aux 4 200 1,66 1,7 

Fjärrvärme 47 400 18,54 127 

Total 51 600 20,20 128.7 

Tappvarmvatten  19 330 7,56  

För en mer detaljerad tabell se bilaga 3 

Resultat för simulation 2 enligt tabellen nedan: 

Tabell 4 Resultat av simulation 2, period 2016-12-01 till 2017-03-31 för Malmö 

 Total, kWh kWh/m2 Effekttoppen, kW 

HVAC aux 4 200 1,66 1,6 

Fjärrvärme 44 000 17,20 102 

Total 48 200 18,87 103,6 

Tappvarmvatten  19 330 7,56  

För en mer detaljerad tabell se bilaga 4 

5.3 Simulation 3-4 

Tabell 5 Resultat av simulation 3, period 2016-12-01 till 2017-03-31 för Stockholm-Bromma 

 Total, kWh kWh/m2 Effekttoppen, kW 

HVAC aux 3 100 1,21 1,3 

Fjärrvärme 34 500 13,50 116 

Total 37 600 14,70 117,3 

Tappvarmvatten  18 700 7,34  

För en mer detaljerad tabell se bilaga 5 

Tabell 6 Resultat av simulation 4, period 2016-12-01 till 2017-03-31 för Malmö 

 Total, kWh kWh/m2 Effekttoppen, kW 

HVAC aux 3 100 1,22 1,2 

Fjärrvärme 34 000 13,28 98 

Total 37 100 14,50 99,2 

Tappvarmvatten  18 900 7,39  

För en mer detaljerad tabell se bilaga 6 
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5.4 Analys av Simulationer  

Det som vi har fokuserat på är simulationerna för Stockholm-Bromma, då referensbyggnaden 
Trettondagen 1 är byggd i Stockholm. Jämförelsen som har gjort med Malmö är att vi ville 
kontrollera systemet i ett mildare klimat. 

Generellt har simulationerna varit förenklande och begränsade till endast energianvändning och 
effekttoppar. Hänsyn har inte tagits till termisk komfort, så som nedkylning av rumstemperaturer 
som överstiger 22 °C. Detta med anledning till att simuleringen görs under de kallaste månader och 
rumstemperaturen går inte över 22 °C.  

Simuleringen som gjordes i Stockholm-Bromma hade högra energianvändning och effektbehov i 
jämförelse med Malmö. Detta beror på att Malmö ligger mer söderut och har högre DVUT 
(dimensionerande vinterutetemperatur).  

5.4.1 Jämförelse mellan simulation 1 och 2  

Den totala energianvändningen under simuleringsperioden Dec-Mars för Stockholm-Bromma var 
51,6 MWh och för Malmö 48,2 MWh. Den är en skillnad på 3,4 MWh, vilket vi inte anser vara 
stort. Det som är intressant är skillnaden på de totala effekttopparna mellan Stockholm-Bromma 
och Malmö, där de totala effekttopparna för Stockholm-Bromma var 128,6 kW och Malmö var 
103,7 kW. Effekttoppskillnaden blir 24,9 kW och 19,3 % skillnad. Detta anser vi vara högt, både 
från den tekniska och ekonomiska synvinkeln. 

 

Figur 9 Jämför energianvändningen för standard FTX-system i Stockholm-Bromma och Malmö. 
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Figur 10 Visar jämför effekttopp för standard FTX-system i Stockholm-Bromma och Malmö från 
beräkningar i IDA ICE. 
 

5.4.2 Jämförelse mellan simulation 3 och 4 

Förvärmning av tilluften har lett till sänkning av energianvändning och effekttoppar, vilket vi 
förväntade oss. Den totala energianvändningen under simuleringsperioden Dec-Mars för 
Stockholm-Bromma var 37,6 MWh och för Malmö 37,1 MWh. Den är en skillnad på 0,5 MWh, 
vilket vi inte anser vara stort. De totala effekttopparna för Stockholm-Bromma var 117,7 kW och 
Malmö var 99,2 kW. Effekttoppskillnaden blir 18,5 kW och 15,7 % skillnad. Detta anser vi vara 
högt, både från den tekniska och ekonomiska synvinkeln.  

Det alternativa systemet sänkte den totala energianvändningen och toppeffekt för både områdena. 

 

Figur 11 Jämför energianvändningen för alternativa systemet i Stockholm-Bromma och Malmö 
från simuleringarna i IDA ICE. 
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Figur 12 Visar jämför effekttopp för alternativa system i Stockholm-Bromma och Malmö från 
simuleringarna i IDA ICE. 

5.4.3 Jämförelse mellan 1 och 3  

Den alternativa FTX-system i Stockholm-Bromma har visat goda funktioner gällande sänkning av 
effektbehov och energianvändning.  

Den totala energianvändningen sänktes med ca 27 % och det anser vi är mycket högt. Den siffran 
är möjlig om hela värmeåtervinningspotentialen från lagrat spillvatten används. Detta beror på att 
varmvatten användning står för ca 20 % av energianvändningen och ca 35 % av vattenanvändning 
är tappvarmvatten. 

Effektbehovet sänktes med 10,9 kW med det alternativa systemet, vilket motsvarar 8,4 % av den 
totala toppeffekten. Resultatet visar att systemet kan fungera i verklighet med rätt teknik och 
förutsättningar. En förutsättning som vi anser måste uppfyllas är att det måste finnas en tillräckligt 
stor volym spillvatten. En annan förutsättning kan vara att spillvattentanken skall kunna bevara en 
jämn temperatur på minst 20 grader.  
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Figur 13 Jämför energianvändningen för alternativa systemet med standard FTX-system i 
Stockholm-Bromma från simuleringarna i IDA ICE. 
 

 
Figur 14 Visar jämför effekttopp mellan alternativa system och standard FTX-system i Stockholm-
Bromma från simuleringarna i IDA ICE. 

5.5 Analys av kondens  

Kondensbildning och tillfrysning av kondens har vi inte kunnat få ett svar på eftersom IDA ICE 
inte har någon funktion som beräknar detta. Dock är det teoretiskt möjligt av kondensminskning i 
VVX då tilluften blir förvärmd och får ökad temperatur. 

Nedkylning av frånluften sker i två delar. I första delen sker en torr kylning av frånluftsflödet, vilket 
innebär att den endast kyls ned utan att förlora vattenmängd och får en ökad RF (relativ fuktighet). 
Kylningen i denna del begränsas då av så kallad kondenseringsgräns (RF = 100 %). Det andra delen 
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kallas för våt kylning och sker utmed kondenseringskurvan fram till önskad sluttemperatur. 
Sluttemperaturen i vårt fall sattes till 1 °C för att undvika tillfrysningen i aggregatet.  

I figuren nedan används en frånluftstemperatur på 21°C och RF är 50 %. Temperaturen torr kyls 
tills den når kondensringgränsen vilket sker vid 10 °C och RF blir 100 %. Sedan våt kyls luften från 

10 °C till 1 °C.  Den vattenmängden som kondenseras blir 7,6 – 3,9 = 3,7 g/kgtorr luft.  

Förvärmning av tilluften med 10 °C kan minska risken för kondensbildning och isbildning i 
aggregaten. Sluttemperaturen begränsas av själva valet, luftflödet och 
värmeåtervinningseffektiviteten hos aggregatet. 

 

Figur 15 kondens beräkning av Molliersdiagram 

5.6 Ekonomiskt resultat 

Priserna för kostnadskalkylen är baserade på marknaden efter liknade produkter och tjänster. Alltså 
är siffrorna från kostnadskalkylen antagande och inte verkliga för specifika produkter i marknaden. 
Jämförelsen i den ekonomiska analysen är endast för området Stockholm-Bromma.  

5.6.1 Spillvattentank 

Tankleverantören är företaget BAGA och levererar egentligen endast slutna tankar. Dock kan de 
utforma tankar enligt kundens önskemål. Tanken som skall användas för projektet har en volym 
på 8 m3. Den tanken BAGA erbjuder har en volym på 9 m3 och kostar 45 295 kr. Uppskattningsvis, 
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om BAGA designar en tank enligt projektets önskemål kommer det kosta ca 40 000 kr, då volymen 
är en kubikmeter mindre [16].  

Installationskostnad för spillvattentank delas i två delar där ena delen är för grävarbeten och den 
andra delen är för rörarbetet. Kostnad för en grävare med grävmaskin kostar ca 800 kr/timmen 
och arbetskostnad för rördragning och koppling uppgår mot ca 450 kr/timmen inklusive 
arbetsgivaravgift. Gräv- och rörarbetet tar två dygn vardera. Hela arbetet kommer kosta ca 20 000 
kr [17]. 

Underhållsarbeten på tanken görs en gång per år och kostar ca 1 500 kr [18].  

5.6.2 Mikrovärmepump 

Värmepumpskostnad är baserad på en luft/vatten värmepump och kostar mellan 30 000 – 50 000 
kr. För projektet behövs en mikrovärmepump av typen vatten/luft. Eftersom en vanlig 
värmepump är större och behöver flera komponenter och material för att byggas, uppskattas 
mikrovärmepumpen att vara billigare. Det uppskattade priset för mikrovärmepump blir ca 20 000 
och baseras även på mikrovärmepumpar som används i stålindustrin m.m. [20]. 

Installationskostnader för mikrovärmepumpen baseras på marknadspriset för installation av 
luft/vatten värmepump. Priset blir ca 17 150 kr [19]. 

För att värmepumpen skall behålla sin verkningsgrad och goda funktion behöver den rengöras en 
gång per år och marknadspris för rengöring av värmepumpar är ca 1 500 kr [20]. 

Elpris för mikrovärmepump som har effekten 2500 W och kostnaden hos Fortum är 504 kr/kW, 
år vilket totalkostnaden blir per år ca 1260 kr [21]. 

5.6.3 Investeringskostnad 

Tabell 6 Produkt och tjänst priser. 

Produkter Kostnad(kr) Livslängd 

Spillvattentank 40 000: - 50 år 

Installation av spillvattentank 20 000: - Engångskostnad 

Underhåll Spillvattentank 1 500: - Per år 

Mikrovärmepump 20 000: - 30 år 

Installation av mikrovärmepump 17 150: - Engångskostnad 

Underhåll mikrovärmepump 1 500: - Per år  

Elpris för mikrovärmepump 1 260: - Per år  

Summa  101 410: -  
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5.7 Ekonomiskanalys 

Den ekonomiska analysen gjordes för Stockholm-Bromma där byggnaden befinner sig.   

Den totala minskningen av effekttoppar är 11 kW. Vilket motsvarar ca 5 500 kr per år och 
energianvändningen minskar med 14 000 kWh vilket leder till en energibesparing på ca 10 000 
kr/år. 

Det visar att den alternativa system är lönsamt. Tabellen nedan visar en kalkyl på 20 år där 
kostnadsbesparingar för den alternativa system är ca 211 000 kr och den totala 
investeringskostnaden är ca 155 000 kr.  

Tabell 7 beräkningar för de två olika systemen 
FÖRUTSÄTTNINGAR    

Antal st 1 1 

Antal användningsår år 20 20 

Kalkylränta % 4 4 

PRODUKT  Investeringskostnad Kostnadsbesparing 
INVESTERINGAR    

Inköpspris per st. kr/st 60 000,00  
Total installationskostnad kr 37 150,00  
ANSKAFFNINGSKOSTNAD 
PER STYCK  97 150,00 kr 0,00 kr 

DRIFT    
Total driftkostnad per år kr/st ,år 1 260,00 15 498,89 
UNDERHÅLL    
Total underhållskostnad per år kr/st, år 3 000,00  
DRIFT- o 
UNDERHÅLLSKOST. PER 
STYCK NUVÄRDE  57 894,79 kr 210 635,01 kr 

Restvärde kr/st   

TOTAL LCC 155 000 kr 211 000 kr 

 
Återbetalningstiden beräknas vara 11 år enligt tabellen och diagram nedan. 
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Figur 16 Tabell över återbetalningstiden. 
 

 
Figur 17 Diagram för återbetalningstiden. 
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6 Slutsats 

Resultaten av arbetet har visat att förvärmning av tilluft från återvunnen värme kan förbättra 
energianvändningen och minska effekttopparna i ett passivhus av typen flerbostadshus. 
Undersökningen visar att systemet funkar bättre i kallare klimat. Vilket vi tror att det finns stor 
potential för systemet i norra delen av landet. 

Det finns potential för minskning av kondens och tillfrysning av kondens. Dock har vi inte kunnat 
få några verkliga resultat från IDA ICE då programmet saknar funktionen. Detta har beräknats 
teoretiskt med hjälp av Molliersdiagram. Det finns även möjlighet att minska kondens ännu mer 
genom att installera en frånluftsvärmepump som sänker frånluftens relativa fuktighet. 

Ekonomiska kalkylen visar att det är lönsamt att investera i värmeåtervinning från lagrat spillvatten 
för förvärmning av tilluften. Detta eftersom energin från spillvattnet redan är betald.  
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Framtida undersökningar 

Arbetet har visat att det finns potential för sänkning av effekttopparna under de kallaste 
vinterdagarna. Begränsningarna och förenklingarna på simuleringar och byggnadsmodellen gör att 
undersökningen inte kan ge exakta resultat. Det finns utrymmen för vidarearbete, dock ska 
byggnadsmodellen ha fler zoner och mer detaljerad zonbeskrivning. Ett kompletterande system 
som simulerar mikrovärmepump och spillvattentank bör programmeras i IDA ICE för precisa 
resultat. Vi rekommenderar även att hänsyn tas för termisk komfort, skuggning och solstrålning 
under ett helt år.  

För att få en verklig investeringskostnad för det alternativa systemet skall hänsyn tas till separering 
av grå- och svartvatten, rördragning, rör, verkliga kostnader och livslängd för produkter och 
tjänster. Vidare skall det göras en detaljerad analys av energi- och effektkostnad under ett helt år.    



 

27 

 

7 Referenser: 

[1] E. Myndigheten, "www.energimyndigheten.se”, Energimyndigheten, 2016-11-17. [Format] 
Tillgänglig:https://www.energimyndigheten.se/statistik/el-och-fjarrvarme/?currentTab=0 
[Hämtad: 2017-04-10]. 
 
[2] A. Sjöström, "www.svenskfjärrvarme.se”, Svensk Fjärrvärme. [Format] Tillgänglig: 
http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/vanliga-fragor/ [Hämtad: 2017-04-09]. 
 
[3] A. Sjöström, "www.svenskfjärrvarme.se”, Svensk Fjärrvärme. [Format] Tillgänglig: 
http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/. [Hämtad: 2017-04-09]. 
 
[4] A. Linden, K. Eriksson, B. Sjöholm, "Metoder att sänka effektbehovet”, Svensk Fjärrvärme, vol. 
2009, nr 41, sida 43, 
Tillgänglig:http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/FJ%C3%84RRSYN/Rapporter%20och%20
resultatblad/Rapporter%20teknik/2009/Metoder%20att%20s%C3%A4nka%20effektbehovet.pd
f [Hämtad:2017-04-15].  
 
[5] P. Kempe, R. Jonsson, "www.bebostad.se," Nybyggt flerbostadshus med förvärmning med 
borrhålsvatten - HSB-FTX geoenergi utan värmepump, 2015-Juni. Sida 7 och 30, Tillgänglig: 
http://www.bebostad.se/wp-content/uploads/2015/10/2014-09-Utvaerdering-nyb-FBH-m-
HSB-FTX-rev-2.pdf [Hämtad: 2017-04-08]. 
 
[6] B. Bergsten, "www.sp.se," RISE-Research Institutes of Sweden, 2001-06-14. 
Tillgänglig:https://www.sp.se/sv/index/research/effektiv/publikationer/Documents/Projektra
pporter/Rapport%2001-03.pdf, Sida 11 [Hämtad: 2017-04-08]. 
 
[7] C. Hellberg, "vattenanvändningen i hushåll”, Energimyndigheterna., Stockholm., Sverige, 2017-
januari, sida 13. 
 
[8] C. Hellberg, "vattenanvändningen i hushåll”, Energimyndigheterna., Stockholm., Sverige, 2017-
januari, sida 9. 
 
[9] S. Ventilation, "http://www.svenskventilation.se”, Svensk Ventilation Bransch i medverkan, 
Publiceringstid för webbsidan. 
Tillgänglig:http://www.svenskventilation.se/ventilation/varmevaxlare/. [Hämtad: 2017-04-02]. 
 
[10] Å. Wahlström, B. Bergqvist, B. Wikensten, "www.bebostad.se,"mätning och utvärdering av 
värmeåtervinningsaggregat i befintliga flerbostadshus, 2015-Septemper. Sida 4, Tillgänglig: 
http://www.bebostad.se/wp-content/uploads/2016/12/2016-Bebo-FTX-maetningar.pdf 
[Hämtad: 2017-04-08]. 
 
[11]F. Kjellström, J. Appelgren, “LCC-ANALYS AV FTX-SYSTEM”, examensarbete. Institution 
för geovetenskaper, sida 7, Byggteknik, Uppsala Universitet, Uppsala, 2011. 
 
[12] A. Linden, K. Eriksson, B. Sjöholm, "Metoder att sänka effektbehovet”, Svensk Fjärrvärme, 
vol. 2009, nr 41, sida 16-17, 
Tillgänglig:http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/FJ%C3%84RRSYN/Rapporter%20och%20
resultatblad/Rapporter%20teknik/2009/Metoder%20att%20s%C3%A4nka%20effektbehovet.pd
f [Hämtad:2017-04-15].  
 

https://www.energimyndigheten.se/statistik/el-och-fjarrvarme/?currentTab=0
http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/vanliga-fragor/
http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/
http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/FJ%C3%84RRSYN/Rapporter%20och%20resultatblad/Rapporter%20teknik/2009/Metoder%20att%20s%C3%A4nka%20effektbehovet.pdf
http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/FJ%C3%84RRSYN/Rapporter%20och%20resultatblad/Rapporter%20teknik/2009/Metoder%20att%20s%C3%A4nka%20effektbehovet.pdf
http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/FJ%C3%84RRSYN/Rapporter%20och%20resultatblad/Rapporter%20teknik/2009/Metoder%20att%20s%C3%A4nka%20effektbehovet.pdf
http://www.bebostad.se/
http://www.bebostad.se/wp-content/uploads/2015/10/2014-09-Utvaerdering-nyb-FBH-m-HSB-FTX-rev-2.pdf
http://www.bebostad.se/wp-content/uploads/2015/10/2014-09-Utvaerdering-nyb-FBH-m-HSB-FTX-rev-2.pdf
http://www.sp.se/
https://www.sp.se/sv/index/research/effektiv/publikationer/Documents/Projektrapporter/Rapport%2001-03.pdf
https://www.sp.se/sv/index/research/effektiv/publikationer/Documents/Projektrapporter/Rapport%2001-03.pdf
http://www.svenskventilation.se/ventilation/varmevaxlare/
http://www.bebostad.se/
http://www.bebostad.se/wp-content/uploads/2016/12/2016-Bebo-FTX-maetningar.pdf
http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/FJ%C3%84RRSYN/Rapporter%20och%20resultatblad/Rapporter%20teknik/2009/Metoder%20att%20s%C3%A4nka%20effektbehovet.pdf
http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/FJ%C3%84RRSYN/Rapporter%20och%20resultatblad/Rapporter%20teknik/2009/Metoder%20att%20s%C3%A4nka%20effektbehovet.pdf
http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/FJ%C3%84RRSYN/Rapporter%20och%20resultatblad/Rapporter%20teknik/2009/Metoder%20att%20s%C3%A4nka%20effektbehovet.pdf


 

28 

 

 
[13] P. Levin, T. Kumlin, "www.bebostad.se," Kv Trettondagen 1 – Uppföljning av 
byggnadsteknik och energianvändning, 2015-December. Sida 8-12, Tillgänglig: 
http://www.bebostad.se/wp-content/uploads/2016/02/x-2011-05-Trettondagen-BeBo-rapport-
160205.pdf [Hämtad: 2017-04-08]. 
 
[14] M. Erlandsson, E. Sandberg, H. Eek, M. Wall, S. Ruud, Å. Wahlström, 
"www.ebd.lth.se,"Energi och byggnadsdesign - lunds tekniska högskola, 2008. Sida 4-7, 
Tillgänglig:http://www.ebd.lth.se/fileadmin/energi_byggnadsdesign/images/Publikationer/Krav
spec_foer_Passivhus_i_Sverige_-_bostaeder_EBD-R--08-21.pdf[Hämtad: 2017-04-05]. 
 
[15] EQUA, "www.equa.se”, Tillgänglig: http://www.equa.se/en/ida-ice/what-is-
new/highlights-in-4-7 [Hämtad: 2017-05-09]. 
 
[16] Avloppscenter, "www.avloppscenter.se”, Tillgänglig: 
https://www.avloppscenter.se/sv/vara-produkter/slutna-tankar/sluten-tank-6000/under-
jord/vpi-9-m3-sluten-tank.html [Hämtad: 2017-05-09]. 
 
[17] Kostnadsguiden "www.kostnadsguiden.se”, Tillgänglig: http://kostnadsguiden.se/hyra-
gravare-gravmaskin-kostnad-och-tips/[Hämtad: 2017-05-09]. 
 
[18] Fastighetstjänst "www.fastighetstjänst.se”, Tillgänglig: http://xn--fastighetstjnst-clb.se/  
 [Hämtad: 2017-05-7]. 
 
[19] Kostnadsguiden "www.kostnadsguiden.se”, 
Tillgänglig:http://kostnadsguiden.se/varmepump-kostnad-tips-och-pris-for-installation/ 
[Hämtad: 2017-05-08]. 
 
[20] AKONO "www.akono.se”, Tillgänglig: http://www.akono.se/dags-att-serva-
%20luftvarmepumpen/?gclid=CjwKEAjwxurIBRDnt7P7rODiq0USJADwjt5DkQlkolr8EkAUr
wtcIwjFUMIR00nAVrYr8j-pz58ELhoCW_jw_wcB[Hämtad: 2017-05-06]. 
 
[21] Fortum "www.akono.se”, Tillgänglig: 
https://www.fortum.com/countries/se/SiteCollectionDocuments/prislista-varme-trygg-2017-
160907.pdf [Hämtad: 2017-05-15] 
 
[22] J. Fan and S. Furbo, “Thermal stratification in a hot water tank established by heat loss from 
the tank,” Sol. Energy, vol. 86, no. 11, pp. 3460–3469, 2012

http://www.bebostad.se/
http://www.bebostad.se/wp-content/uploads/2016/02/x-2011-05-Trettondagen-BeBo-rapport-160205.pdf
http://www.bebostad.se/wp-content/uploads/2016/02/x-2011-05-Trettondagen-BeBo-rapport-160205.pdf
http://www.ebd.lth.se/fileadmin/energi_byggnadsdesign/images/Publikationer/Kravspec_foer_Passivhus_i_Sverige_-_bostaeder_EBD-R--08-21.pdf
http://www.ebd.lth.se/fileadmin/energi_byggnadsdesign/images/Publikationer/Kravspec_foer_Passivhus_i_Sverige_-_bostaeder_EBD-R--08-21.pdf
http://www.equa.se/en/ida-ice/what-is-new/highlights-in-4-7
http://www.equa.se/en/ida-ice/what-is-new/highlights-in-4-7
https://www.avloppscenter.se/sv/vara-produkter/slutna-tankar/sluten-tank-6000/under-jord/vpi-9-m3-sluten-tank.html
https://www.avloppscenter.se/sv/vara-produkter/slutna-tankar/sluten-tank-6000/under-jord/vpi-9-m3-sluten-tank.html
http://kostnadsguiden.se/hyra-gravare-gravmaskin-kostnad-och-tips/
http://kostnadsguiden.se/hyra-gravare-gravmaskin-kostnad-och-tips/
http://fastighetstjänst.se/
http://kostnadsguiden.se/varmepump-kostnad-tips-och-pris-for-installation/
http://www.akono.se/dags-att-serva-%20luftvarmepumpen/?gclid=CjwKEAjwxurIBRDnt7P7rODiq0USJADwjt5DkQlkolr8EkAUrwtcIwjFUMIR00nAVrYr8j-pz58ELhoCW_jw_wcB
http://www.akono.se/dags-att-serva-%20luftvarmepumpen/?gclid=CjwKEAjwxurIBRDnt7P7rODiq0USJADwjt5DkQlkolr8EkAUrwtcIwjFUMIR00nAVrYr8j-pz58ELhoCW_jw_wcB
http://www.akono.se/dags-att-serva-%20luftvarmepumpen/?gclid=CjwKEAjwxurIBRDnt7P7rODiq0USJADwjt5DkQlkolr8EkAUrwtcIwjFUMIR00nAVrYr8j-pz58ELhoCW_jw_wcB


 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Moillersdiagram  
Bilaga 2 Detaljerad simulationsresultat för testsimulation.  
Bilaga 3 Detaljerad simulationsresultat för simulation 1. 
Bilaga 4 Detaljerad simulationsresultat för simulation 2. 
Bilaga 5 Detaljerad simulationsresultat för simulation 3. 
Bilaga 6 Detaljerad simulationsresultat för simulation 4. 
Bilaga 7 Utetemperatur för Stockholm-Bromma under december, januari, februari och mars 
Bilaga 8 Utetemperatur för Malmö under december, januari, februari och mars. 
Bilaga 9 Diagram för kostnadsbesparing och inversteringskalkylen. 
Bilaga 10 FTX-system modulerades i IDA ICE 
Bilaga 11 FTX-system med värmebatteri som förvärmer tilluft.  



 

 

 

Bilaga 1 

 
  



 

 

 

Bilaga 2 

  



 

 

 

Bilaga 3 



 

 

 

Bilaga 4 

  



 

 

 

Bilaga 5  



 

 

 

Bilaga 6 

  



 

 

 

Bilaga 7 

  



 

 

 

Bilaga 8 

  



 

 

 

Bilaga 9 

Bilaga 10 



 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 11 

 


	Sammanfattning
	Abstract
	Förord
	1 Bakgrund
	2 Inledning
	2.1 Problemformulering
	2.2 Syfte
	2.3 Mål
	2.4 Metod
	2.5 Avgränsningar
	2.5.1 Simulering
	2.5.2 Ekonomisk analys


	3 Studier
	3.1 IDA ICE
	3.2 Spillvatten
	3.3 FTX-ventilation med värmeåtervinning
	3.4 Kondens
	3.5 Avfrostningsfunktion
	3.6 Förvärmning med borrhålsvatten - HSB-FTX Geoenergi utan värmepump
	3.7 LCC-analys
	3.8 Fjärrvärmetaxor
	3.9 Trettondagen 1 - Referensbyggnad
	3.9.1 Krav för passivhus
	3.9.2 Resultat för undersökning av Trettondagen 1


	4 Genomförande
	4.1 Spillvattenmängd
	4.2 Spillvattentank
	4.2.1 Skisstankkonstruktion

	4.3 Beräkning av effektbehov och energianvändning
	4.4 Byggnadsmodellen i IDA ICE
	4.5 Uppvärmningsmetod i IDA ICE
	4.6 Klimatdata
	4.7 Simulationer
	4.7.1 Testsimulation
	4.7.2 Simulationsfall 1–2
	4.7.3 Simulationsfall 3–4


	5 Resultat & analys
	5.1 Resultat i testsimulation
	5.1.1 Analys av testsimulation

	5.2 Resultat i simulation 1–2
	5.3 Simulation 3-4
	5.4 Analys av Simulationer
	5.4.1 Jämförelse mellan simulation 1 och 2
	5.4.2 Jämförelse mellan simulation 3 och 4
	5.4.3 Jämförelse mellan 1 och 3

	5.5 Analys av kondens
	5.6 Ekonomiskt resultat
	5.6.1 Spillvattentank
	5.6.2 Mikrovärmepump
	5.6.3 Investeringskostnad

	5.7 Ekonomiskanalys

	6 Slutsats
	Framtida undersökningar

	7 Referenser:
	Bilagor
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4
	Bilaga 5
	Bilaga 6
	Bilaga 7
	Bilaga 8
	Bilaga 9
	Bilaga 10
	Bilaga 11


