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Sammafattning 
En jämförelsestudie har genomförts mellan två värmesystem. Analysen har genomförts med ett 

flerbostadshus som referensfasighet. Fastigheten är lokaliserad i Södertälje kommun. Analysen går ut 

på att bestämma vilket värmesystem som är fördelaktigt vid renovering av äldre flerbostadshus med 

avseende på energi och kostnad. De systemen som har behandlats är ett centralt värmesystem med 

motströmsvärmeväxlare och ett centralt värmesystem med frånluftsvärmepump.  

Det centrala värmesystemet (Eq aggregat) är ett centralt från- och tilluftssystem med återvinning 

(FTX system). Systemet använder en motströmsvärmeväxlare för överföring av värmeenergi mellan 

från- och tilluften. Det centrala värmesystemet (Energi well) är ett frånluftssystem (FX system) med 

en ny teknisk lösning. Systemet återvinner värme ur frånluften med hjälp av kondenserande 

frånluftsvärmpumpar. Värmepumparna finns i en frånluftskammare på vindsvåningen. Den 

återvunna värmen förs sedan vidare till undercentralen för att värma varmvatten och värmesystem.  

Analysen har genomförts med hjälp av teoretiska energi- och kostnadsberäkningar, intervjuer och 

faktainsamlingar.  Energiberäkningarna har bestått av en energibalansberäkning för att få fram den 

köpta energiförbrukningen. Kostnadsberäkningar har bestått av en livscykelkostnads kalkyl och en 

kostnads beräkning per producerad värmeenergi. De resulterande värdena för båda värmesystemen 

har sedan jämförts med varandra.  

Resultatet visade att värmesystemet Energy well var mest fördelaktig ur både energi och kostnad 

perspektiv. Den årliga köpta energiförbrukningen var      lägre än värmesystemet (Eq aggregat) 

med en motströmsvärmeväxlare. Driftkostnaden var      lägre än Eq aggregat, installations-

kostnaderna var      lägre än Eq aggregat och slutlig var livscykelkostnaden      lägre än värme-

systemet (Eq aggregat) med motströmsvärmeväxlare. Men underhållskostnaden var      högre än 

värmesystemet Eq aggregat.  

Slutsatserna för de teoretiska undersökningarna gav bättre värden för värmesystemet Energy well, 

vilket innebär att Energy well är mest fördelaktig utifrån energi- och kostnads perspektiv. Däremot 

ger värmesystemet med motströmsvärmeväxlare en lägre risk att ett driftfel inträffar i verkligheten. 
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Abstract  
A comparing study between two different heating systems has been accomplished. The analysis has 

been conducted with an apartments building as a reference project. The building is located in the 

municipality of Södertälje. The goal of the analysis is to determine which of the heating system is 

beneficial for older apartment buildings in terms of energy and cost. The systems that have been 

treated are a central heating system with a counterflow heat exchanger and a central heating system 

with an exhaust air heat pump. 

The central heating system (Eq unit) is a central exhaust- and supply air system with heat recovery. 

The system uses a counterflow heat exchanger to transfer the heat energy between the exhaust- and 

supply air. The central heating system (Energy well) is the latest technical solution of a central 

exhaust air system. The system recovers heat from exhaust air by condensing exhaust air heat 

pumps. The heat pumps are in an exhaust air chamber and it´s placed on the attic floor. The 

recovered heat energy is then sent to the mechanical room to heat up the water- and heating 

system. 

The analysis has been accomplished by using theoretical energy- and cost calculations, interviews 

and data collection. The energy calculations are based on an energy balance equation to determine 

the bought energy consumption. The cost calculation is based on a life cycle cost equation and a cost 

equation per produced heat energy. The results of both heating systems have been compared with 

each other. 

The results showed that the heating system Energy well was most beneficial in both energy and cost 

perspective. The annual consumption of bought energy was      lower each year than the heating 

system (Eq unit) with a counterflow heat exchanger. The operating costs of the system were      

lower than for Eq unit, the installation costs were      lower than for Eq unit and final was the life 

cycle cost      less than the heating system (Eq unit) with counterflow heat exchanger. However 

the service cost was      higher than the heating system Eq unit. 

The conclusion of the theoretical investigations gave better values for the heating system Energy 

well. This means than Energy well is most beneficial from the energy and cost perspectives. 

Contrariwise has the heating system with counterflow heat exchanger a lower risk of an operational 

failure to occur in reality. 
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Nomenklatur 
Beteckning   Beskrivning 

AC-motor  Alternating current motor, Växelströmsmotor 

AV  Strypventil 

     Byggnadsdelens uppvärmdyta  [  ] 

        Den uppvärmda golvytan   [  ] 

BBR  Boverkets byggregler  

         Specifik värmekapaciteten för luft  [     ] 

DUC  Data undercentral 

EC-motor  Electronic commutated motor, elektronisk kommuterad motor 

F7  Finfilterklass 7 

F  Filter 

FD  Frånluftsdon 

FF  Frånluftsfläkt 

FTX  Från- och tilluftssystem med återvinning 

FX  Frånluftssystem med återvinning 

IE2  Internationellt elektroteknologisk 2 

LCC  Livscykelkostnad 

LD  Ljuddämpare 

 ̇   Massflöde    [    ] 

OVK  Oblegatorisk ventilations kontroll 

       Värmeöverföringseffekt för medström  [ ] 

       Värmeöverföringseffekt för motström  [ ] 

       Värmeöverföringseffekt för korsström  [ ] 

              Varmvatteneffekt   [ ] 

ROT-arbete  Renoverings och tillbyggnadsarbete 

SP  Spjäll 
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TD  Tilluftsdon 

TF  Tilluftsfläkt 

TH  Takhuv 

       Dimensionerande innetemperatur  [ ] 

        Dimensionerande vinter utetemperatur   [ ] 

KV  Kallvattenflöde 

Kp  Kompressor 

VP  Värmepump 

VV  Varmvattenflöde 

VVC  Varmvattencirkulation 

VVX  Värmeväxlare 

                  Dimensionerande ventilationsflöde  [    ] 

           Läckageflöde    [    ] 

           Specifik värmeförlustfaktor för läckage  [   ] 

              Specifik värmeförlustfaktor för varmvatten  [   ] 

               Specifik värmeförlustfaktor för ventilation  [   ] 

                Specifik värmeförlustfaktor för transmission [   ] 

U-värde  Värmegenomgångskoefficient  

UD  Uteluftsdon 

     U-värde för en byggnadsdel    [     ] 

      Medeltemperaturdifferens   [ ] 

        Temperatur för ett värmeavgivande medium vid inlopp [ ] 

        Temperatur för ett värmeupptagande medium vid utlopp [ ] 

        Temperatur för ett värmeavgivande medium vid inlopp [ ] 

        Temperatur för ett värmeupptagande medium vid utlopp [ ] 

     Temperaturdifferens   [ ] 

        Densitet för luft   [     ]   
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1 Inledning  
I början av 1960-talet var bostadsbristen stor i Sverige, man behövde fler bostäder för befolkningen 

som ville flytta in till städerna därför beslöt riksdagen om att bygga en miljon bostäder under en 

tioårsperiod. 

I dagens samhälle är dessa byggnader inte särskilt energieffektiva. I Stockholm byggdes många fler-

bostadshus under 1960-talet och idag behöver dessa fastigheter renoveras, detta för att kunna ge 

konsumenterna ett mer energieffektiv boende och för att uppnå det europeiska klimatmålet. EU 

kommissionen nämner att det europeiska klimatmålet är att minska energianvändningen med 20 % 

till år 2020 och därefter halveras till 2050, [1].  

Användning av energieffektiva installationer i samband med renovering medför stora kostnader. Den 

stora kostnaden kan kompenseras i form av ett lägre energibehov.  

I ett ROT-projekt går det att förändra allt från en fasadbeklädnad till att ändra en installationslösning. 

Målet med renovering är att få en mer energisnål fastighet eftersom energin står för den större 

delen av den totala fastighetskostnaden. Fastighetens värmesystem bidrar till en stor del av 

energiförbrukning, detta är något man vill effektivisera.  

Bravida är ett ledande företag i Skandinavien inom installation, som jobbar mycket med utvecklings-

processer. De vill hitta ett effektivt värmessystem för att åstadkomma ett steg närmare klimatmålet. 

Idag håller Bravida på med flera ROT-projekt, där dem bland annat byter ut gamla värmessystem i 

äldre flerbostadshus mot moderna system för att kunna uppnå det gemensamma klimatmålet. 

Bravida ville undersöka två värmesystem, ett centralt från- och tilluftssystem med värmeväxlar-

återvinning (FTX system) och ett central frånluftssystem med värmepumpsåtervinning(FX system), 

för att bestämma vilket system som är mest fördelaktigt vid renovering av äldre fastigheter med 

avseende på två faktorer, kostnad och energi. En jämförelsestudie har genomförts på dessa två 

värmessystem. 

I FTX systemet används en värmeväxlare som huvudvärmekälla och i ett FX system används värme-

pumparna som huvudvärmekälla. I båda fallen används fjärrvärme som spetsvärme för att täcka hela 

fastighetens värmebehov. 
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1.1 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att Bravida skall kunna använda resultatet från arbetet som ett underlag 

inför sina framtida kunddiskussioner.  

Målet med projektet är att komma fram till vilken värmesystem som är mest fördelaktigt att använda 

sig av vid renovering av äldre flerbostadshus med avseende på kostnader och energi. Analysen 

kommer att ge en bild över hur energieffektiva de behandlade värmesystemen är vid renovering av 

äldre flerbostadshus.  

Vilket av dessa två värmesystem är mest fördelaktig att använda sig av vid renovering av äldre 

flerbostadshus?  

 

1.2 Avgränsning 
För att hålla sig inom ramen har vissa avgränsningar tillämpats. Endast två värmesystem har 

studerats i detta arbete. Värmesystemen som har studerats är ett centralt från- och tilluftssystem 

med motströmsvärmeväxlare och ett centralt luft-vatten frånluftsvärmepump.  

Mätningar har inte genomförts i detta arbete, på grund av att det är många faktorer som påverkar 

förutsättningarna för energiförbrukningen. Eftersom det är en jämförelsestudie eftersträvas det att 

ha så likartade förutsättningar som möjligt för respektive värmesystem. Bavida hade dessutom svårt 

att hitta två fastigheter med lika förutsättningar. 

En ytterligare avgränsning som har genomförts var att använda ett ventilationsaggregat för varje 

trappuppgång. Fastigheten X är symetrisk och har tre trappuppgångar. Fokusen har då lagts på trapp-

uppgång 1 och tillhörande lägenheter, se figur 1. 

Det har även genomförts avgränsningar i fastigheten, exempelvis alla kök i fastigheten har kolfilter-

kåpor. På entréplan finns ett soprum som ventileras med en enskild frånluftsfläkt och en 

utluftsventil.  

 

1.3 Referens fastighet  
Undersökningarna på respektive värmesystem har utförts på referensobjektet fastighet X som är 

lokaliserad i Södertälje kommun. Fastigheten byggdes år 1972 och består totalt av tre trapphus, 48 

lägenheter, 6 våningsplan ovan mark och 2 uppvärmda källarplan. I fastighetens källarplan finns det 

förråd, cykelrum, tvättstuga, el- och undercentral. På vinden finns det lägenhetsförråd och 

aggregatsrum. På entréplanen finns tre soprum och fördelas med en soprum per trapphus. 

Fastighetens totala uppvärmda yta       är         och det är tempererad golvarea mätt från 

innerväggarnas insida. I figur 1 visas en sektionsbild över referensfastigheten som behandlas i 

arbetet.   
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Figur 1. Sektionsvy över fastigheten X. Den nedersta sektionen är fasad riktad mot nordväst riktning och den översta 
sektionen är fasad riktad mot sydöst riktning. Den röda markeringen visar den delen av fastigheten som fokusen har 
lagts på.   

 

1.4 Bravida Sverige AB 
Projektet kommer att genomföras hos ett företag som heter Bravida Sverige AB vilka är specialister 

inom området.  

Bravida koncernen är skandinaviens främsta totalleverantör av teknisk installations och service-

tjänster för fastigheter. Bravidas vision är att bli ett ledande företag i Norden för tekniska lösningar 

inom installation. Verksamheten består av cirka      medarbetare och finns på     orter i Norge, 

Danmark samt Sverige. Det finns    stycken Bravida verksamheter i Sveriges orter och huvud-

kontoret är placerad i Stockholm. Bravidas är indelad i två olika verksamheter, installation och 

service. Dessa två verksamheter arbetar med hela installationsprocessen. Från projektering av 

installation till service inom de tre olika teknikområdena, el, vs och ventilation. Installations-

verksamheten arbetar med tekniska system i nybyggnation samt ombyggnation för byggnader, 

anläggningar och infrastruktur. De samordnar mellan kunden, tekniker och montörer i de olika 

teknikområdena, samt en partner är ansvarig för att åstadkomma ett effektivt och lönsamt arbete. 

Installationsverksamheten står för cirka      av årsomsättningen. Serviceverksamheten står för drift 

och underhåll, de utgör även ombyggnationer av installationer i byggnader och anläggningar. År 2011 

stod serviceverksamheten för      av årsomsättningen. 

Idag arbetar verksamheten med flera ROT-projekt, där de effektiviserar ventilationssystemen i äldre 

flerbostadshus. En fastighet i Södertälje som var ett planerat projekt har används som referens-

fastighet i detta arbete.  
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1.5 Teori 

1.5.1 Ventilationsluft  

Ventilationsluft är luft som ventilerar bort luftföroreningar för att skapa ett friskare innerklimat. 

Luftföroreningarna skall ventileras bort utan att det sker stora temperaturskillnader i byggnaden. 

Dålig lukt är ett vanligt sätt att upptäcka att det är dåligt ventilation.  

Ren luft tillförs till utrymmen där människan vistas mest, exempelvis sovrum och vardagsrum. 

Förorenad luft sugs ut från våtutrymmen och kök.  

Ventilationsflöde anges i kubikmeter per sekund eller i liter per sekund, men detta kan även anges i 

luftomsättning per timme. Dimensionering av ventilationsflödet sker efter BBRs krav. BBR står för 

Boverkets byggregler och är en myndighet som håller hand om byggregler. Den tillförda luften 

dimensioneras vanligtvis efter            . Men detta kan fördelas till              för sovrum, 

vardagsrum och             för övriga utrymmen. Dimensioneringen av frånluften sker efter valda 

förutsättningar, se tabell 1. 

Tabell 1. BBRs krav för lägsta frånluftsflöde. Den högra kolumnen i tabellen beskriver typ av utrymme och den högra 
kolumnen beskriver den minsta tillåtna frånluftsflöde. Potenssiffran redovisar förutsättningarna för frånluftsflödena. 
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1.5.2 Värmepump 

Värmepump är en värmekälla som används ofta i kombination med ett frånluftssystem för att 

återvinna värmeenergin ur frånluften. Det finns olika typer av värmepumpar som exempelvis berg-

värme, frånluftvärmepump, uteluftvärmepump, ytjordvärmepump, sjövärmepump, grundvatten-

värmepump och bergvärmepump. Värmen upptas i ett medium vid förångaren och avges till ett 

annat medium vid kondensorn, se figur 2. Det värme som utvinns transporteras vidare till 

byggnadens vattensystem.  

Värmepumpen fungerar på följande sätt att ett köldmedium cirkulerar runt i ett slutetsystem. 

Kompressorn(Kp) är komponenten som pumpar köldmediumet runt genom att den komprimerar 

ångan till ett högt tryck, och därmed ökar även ångas temperatur. Sedan förs den varma ångan 

vidare till värmepumpens kondensor.  

I kondensorn kyls den varma ångan ner och börjar kondenseras. Samtidigt som köldmediumet 

kondenseras avger den värmeenergi. När köldmediumet har passerat kondensorn har vätskan 

tillräckligt låg temperatur för att föras vidare till förångaren, men den har fortfarande ett högt tryck. 

Innan vätskan förs vidare till förångaren måste trycket sänkas. 

 

Figur 2. Värmepumpens funktion. Figuren visar hur en värmepump transporterar värme från en sida till en annan. De blå 
pilarna vid förångaren beskriver värmeenergin som tas upp ur en värmekälla. De röda pilarna vid kondensorn beskriver 
värmeenergin som avges till byggnadens vattensystem. Den gröna pilen i mitten visar ett köldmediums 
cirkulationsriktning genom värmepumpssystemet.  

 

Strypventil(AV) som ligger mellan kondensorn och förångaren har till uppgift att reglera mängden av 

köldmedium i kretsen genom att sänka trycket efter förångarens önskan. När tryckregleringen är 

slutförd fortsätter köldmediumet vidare till förångaren.  
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I förångaren har det flytande köldmediumet en låg kokpunkt för att det kan kokas upp och ta upp 

värmeenergi ur frånluften, uteluften, mark, etc. Förångaren är konstruerat av kopparrör och 

aluminiumlameller, [2].  

När köldmediumvätskan tar upp värmeenergin från en värmekälla kommer temperaturen att öka 

därefter kommer köldmediumvätskan att övergå till gasform. Ångan förs vidare tillbaka till 

kompressorn som drivs med el. Efter att köldmediumet har cirkulerat ett varv kan det på nytt 

cirkulera värmepumpssystemet.   

 

1.5.3 Centralt FX system 

Ett centralt FX system är ett frånluftssystem med värmeåtervinning. En frånluftsvärmepump används 

för återvinning av värmeenergin ur frånluften. Frånluftsvärmepumpen kan i sin tur fördelas till två 

grupper, luft-vatten eller luft-luft, [2]. Luft-vatten menas att värmepumpen är ansluten till ett vatten-

buret värmesystem, och på motsvarande sätt menas luft-luft att värmepumpen är ansluten till ett 

luftburet värmesystem.  

Fördelen med ett centralt FX system är att värmepumpen kan stängas av under sommarperioder och 

låta uppvärmningen ske med uteluftstemperaturen, detta ger en lägre energikostnad. Nackdelen är 

att det behövs ett större kölmediumssystem, [3].  

En värmepump täcker sällan en hela byggnadens energibehov. Av denna anledning krävs det 

komplettering med tillsatsvärme som också kallas för spetsvärme. Tillsatsvärme är den energin som 

köps in för att täcka energibehovet, exempelvis fjärrvärme, elbränsle, biobränsle, etc.  

I ett centralt frånluftssystem för en bostad transporteras inte den varma frånluften direkt ut, utan 

luften passerar ett filter som vanligtvis har ett filterklass F7. Det finns olika filterklasser som används 

för föroreningar med olika partikelstorlekar. Föroreningar som består av stora partiklar filtreras med 

grovfilter, även kallad grundfilter. Medan föroreningarna med mindre partiklar krävs det finfilter. 

Grund- och finfilter används vanligtvis i bostäder och lokalbyggnader. I ett flerbostadshus 

frånluftssida används vanligtvis filterklassen F7 för att förhindrar att skadliga partiklar och lukt 

komma åt värmeåtervinnaren, [4]. Ett finfilter består av tunna påsfibrer där partiklarna fastnar. 

Lufthastigheten genom filtret bör inte vara stor, på grund av att partiklarna som har fastnat kan 

ryckas loss och följa med luften genom filtret, [2]. Efter filtret placeras ett kylbatteri som återvinner 

värme ur frånluften. Kylbatteriet och frånluftsvärmepumpen håller tillsammans hand om 

värmeåtervinningen. Efter kylbatteriet placeras en frånluftsfläkt där frånluften passerar och övergår 

till avluft.  

Ett kylbatteri är kopplat till en extern värmepump genom ett brinessystem. Ett brinessystem menas 

ett kretssystem som innehåller frostskyddsmedel blandat med vatten för att undvika att vattnet 

fryser vid låga temperaturen. Kretssystemet kopplas mellan ett kylbatteri och värmepump. Därför 

sker det två värmeväxlingar, först från kylbatteriet till brine och därefter från brine till värmepump. 

De frostskyddsmedlen som vanligtvis används är etanol, propylenglykol och etylenglykol. Etanol är 

miljövänlig frostskyddsmedel och brukar användas vid borrhållsanläggningar. Propylenglykol är mer 

miljövänligt men bygger mer vätsketryckfall i kretsen så att pumpen får jobba hårdare och kräver 

mer el. Nackdelen med frostskyddsmedlen är att den ger en negativ inverkan på verkningsgraden. 
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Brinet består vanligtvis av 70 % vatten och 30 % etylenglykol. Den procentuella glykolmängden kan 

öka ju längre upp i Sverige återvinningen används.  

Den återvunna värmeenergin transporteras till en värmepump som vanligtvis är placerad på 

källarplan, sedan överförs den återvunna värmeenergin till byggnadens värmesystem. Den återvunna 

värmeenergin används sedan för byggnadens uppvärmning eller varmvatten, eller båda.  

 

1.5.3.1 Energy well system 

Energy well ”energibrunn” systemet är en ny teknisk lösning av ett frånluftssystem med återvinning 

och behandlas i detta projekt. Systemet är patenterat av Bertil Forsman från Climate solutions.  

Värmeenergin i frånluft används för att täcka behovet för värme och varmvatten. I detta system kan 

värme utvinnas ur luften ner till      . Frånluftsvärmepumparna i detta system kan återvinna 2-3 

gånger så mycket mer värme än en konventionell värmepump eller värmeväxlare enligt Climate 

solution. Detta sänker både energikostnaden för fastigheten och energiförlusterna från värme-

systemet. Systemet avger ingen överskottsvärme till omgivningen. Användningen av fjärrvärme eller 

olja är liten och detta är en fördel för att bevara miljön.  

Genom att kyla ned frånluften till en väldig lågt temperatur utvinns värmeenergi effektivt ur luften. 

Oftast kan frånluften kylas ned att den blir kallare än uteluften som kommer in via frisklufts-

ventilerna. Detta leder till att byggnaden får ett tillskott av energi, [5].  

Principen fungerar så att frånluftskanalen från varje lägenhet dras in till en frånluftskammare som 

vanligtvis är placerad på vinden. I frånluftskammaren finns det två värmepumpar som återvinner 

värmeenergin ur frånluften, detta innebär att värmepumparna inte är kanalanslutna, [6]. Den 

tillförda elenergin för att driva värmepumparna blir värme som återvinns. Frånluften kan passera 

värmepumpen flera gånger innan den nedkylda luften förs vidare ut som avluft. Värmepumparna står 

mitt i frånluftskammaren, därför sker det en kontinuerlig omblandning av den varma med den kalla 

luften ifrån värmepumparna, se figur 3. När den nedkylda frånluften passerar frånluftsfläkten övergår 

luften till avluft och sedan skickas avluften ut via takhuv.   

Som tidigare nämnt återvinner värmepumparna värmen ur samma luftmängd ett flertal gånger innan 

luften lämnar frånluftskammaren och blir avluft. Av denna anledning är den inkommande frånlufts-

flödet mycket lägre än luftflödet som cirkulerar runt värmepumpen, [6]. Därför är värme-

återvinningen effektiv i detta system.  

 



 

 10 

 

Figur 3. Omblandning av luft för en kondenserande frånluftsvärmepump. Figuren visar hur omblandningen av luften går 
till i en frånluftskammare. Den orangea pilen beskriver den varma frånluften som kommer in i kammaren och vidare in 
till värmepumpen. Den ljudblåa pilen beskriver den nedkylda luften som passerar frånluftfläkten och vidare ut via 
takhuv. Den röda och rödorangea linjen från värmepumpen, är vattenrör som ansluts till byggnadens värmesystem. 
Figuren är tagen från ett dokument för systemets tekniskbeskrivning, skriven av Climate Solutions AB.  

 

Frånluftsvärmepumparna i detta system kallas för kondenserande värmepumpar eftersom den 

producerar kondensvatten med sin värmeåtervinning. Genom att frånluften kyls ned effektivt bildas 

kondensvatten och vattnet leds bort till avloppet. 

De kondenserande värmepumparna står för värmeåtervinningen i systemet. Värmepumpskretsen i 

dessa värmepumpar har en liknande funktion som ett kylbatteri från ett traditionellt frånlufts-

system. Eftersom man kan kyla ner luften till en lägre temperatur tack vare ett effektivt 

avfrostningssystem, så blir värmeåtervinningen effektivare än återvinningen från ett kylbatteri, [2].  
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Figur 4. Förenklat flödesschema för Energy well ur bilaga B. Den röda linjen i figuren beskriver framledningsvattnet och 
den blå linjen beskriver returledningen. Den gröna linjen visar varmvattencirkulationen som är kopplade till varmvatten-
ledningen.  

 

Värmeenergin som återvins ur frånluften används för uppvärmningen av radiatorsystemen och 

tappvarmvattensystemet. Värmepumparna ansluts till vattenrör, och dessa vattenrör kopplas till 

byggnadens värmesystem i undercentralen. Undercentralen finns på källarplan och därför krävs det 

schakt för vattenrören. Dessa rör behövers isoleras på grund av att värme transporteras som 

varmvatten till undercentralen. Den ena värmepumpen(VP1) i frånluftskammaren ger värme till både 

radiator- och tappvattensystemet varvid radiatorsystemet prioriteras. Medan den andra värme-

pumpen(VP2) ger värme enbart till radiatorsystemet, se figur 4.  Värmepumparna är fastighetens 

huvudvärmekälla, när pumparna inte klarar av att täcka fastighetens värmebehov används fjärrvärme 

som spetsning, detta är en sorts tillsatsvärme, [2].  

Styrningen mellan värmepump och fjärrvärme regleras med hjälp av en DUC ”data undercentral” 

som utgår från en reglerkurva på framledningstemperaturen i radiatorsystemet. Värmepump 1 och 

värmepump 2 höjer temperaturen på returledningen i radiatorsystemet så att oftast ingen 

tillskottvärme erfordras.  

När värmepump 1 avger värme till tappvattensystemet, transporteras värmen till en ackumulator-

tank. Ackumulatortanken används för uppvärmning och lagring av värmevatten under olika tids-

perioder, och vanligtvis placerad i undercentralen. Tanken består av 4 stycken inbyggda vattenslingor 

för värmeöverföring av värme till vattnet när den passerar ackumulatortanken. Om temperaturen i 
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ackumulatortanken är lägre än temperaturbehovet för tappvarmvattnet och värmepump 1 inte 

klarar av att tillföra mer värme används spetsning av fjärrvärme, se figur 4. DUC reglerar hur mycket 

tillsatsvärme som ska tillföras utifrån temperaturbehovet.   

För att förhindra isbildningar systemets förångare, finns en behovsstyrd avfrostningsautomatik med 

en tryckgivare som känner av tryckökningen över förångaren och startar en avfrostningscykel med 

reversering av flödet i köldmediekretsen. Avfrostningen stoppas när förångaren har uppnått en 

tillräcklig hög temperatur, [5].  

När detta system används i renoverade fastigheter behövs inte tilluftsschakten beaktas, till skillnad 

från ett FTX system då tillbyggnationer krävs för tilluftskanalerna. Detta om inte något schakt kan 

utnyttjas, exempelvis schakt för sopnedkast. Som tidigare nämnt är detta system miljövänlig 

eftersom det finns ett litet behov av tillsatsvärme.  

Luftkvalitét är bra på grund av ett stort luftutbyte och energiförbrukningen blir låg. Ännu en fördel 

med denna energikälla är att den fungerar bra både vid kalla och varma dagar. Ju kallare uteluften är 

desto mer värme återvinns ur frånluten, dock gäller detta inte när uteluften har en hög 

lufttemperatur. Istället kan värmepumparna stängas av under varma perioder.   

 

1.5.3.1.1 Reglerkurvans funktion 

Reglerkurvan beskriver förhållandet mellan framledningstemperaturet i radiatorsystemet och 

utomhustemperaturen. Om utomhustemperaturen är hög bidrar det till en stor mängd gratisvärme 

och då blir värmbehovet i byggnaden låg. Detta leder även till en låg framledningstemperatur för 

radiatorssystemet.  

Vid användning av en värmepump är det bra om framledningstemperaturen anpassas till en läge 

nivå, bör helst dimensioneras för     . Eftersom kompressorn i värmepumpen slits ut mera vid höga 

temperaturer och genom att minska temperaturen förlängs kompressorns livslängd, [2].  

Om framledningstemperaturen är lägre än värmebehovet och värmepumpen inte kan ge mer värme, 

skickas en digital signal ifrån DUC till en primärventil på fjärrvärmereturen som öppnas. På så sätt 

spetsas värme från fjärrvärme för att täcka byggnadens värmebehov. Sedan överförs värmen från 

fjärrvärmen till radiatorsystemet via en värmeväxlare för radiatorssystemet.  
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1.5.4 Värmeväxlare  

En värmeväxlare tar hand om värmeöverföringsprocessen mellan två medium. Processen sker mellan 

fluider exempelvis mellan luft-luft men också mellan luft-vatten. En värmeväxlare förekommer i flera 

samband där värmeåtervinning utnyttjas.    

Ett luftbehandlingsaggregat för ett från- och tilluftssystem kan kombineras med en öppen- eller 

sluten värmeväxlare. En öppen värmeväxlare är en sorts värmeväxlare där medium strömmar igenom 

och blandas, ett exempel på detta är en roterande värmeväxlare. Medium som strömmar igenom en 

värmeväxlare utan att det blandas kallas för slutna värmeväxlare. I dessa värmeväxlare strömmar 

mediumen genom enskilda ledningar och värmeöverföringen sker mellan metalledningar, ett 

exempel på en sluten värmeväxlare är en plattvärmeväxlare, [7].  

De värmeväxlare som vanligtvis används i ett luftbehandlingsaggregat är en roterande växlare, 

plattvärmeväxlare eller en batterivärmeväxlare, dessa återvinner värmeenergi ur frånluften, [2]. 

Värmeåtervinningseffektivititen är beroende på strömningsförhållande medium har i värme-

växlaren. Därför kan en värmeväxlare dela in i med-, mot- eller korsströmvärmeväxlare, [8].  

Under riktig kalla perioder kan isbildningar uppkomma i värmeväxlaren, vilket påverkar fläktens 

verkningsgrad. En behovsstyrdenhet tar automatisk hand om avfrostningen. Förvärmningsbatteriet 

sätts igång under korta perioder så att avfrostningsprocessen kan ske.  Under cirka -20 °C sänker man 

även farten hos fläkten, [9]. 

  

1.5.4.1 Medströms, motström och korrström 

I en medströmsvärmeväxlare strömmar fluiden parallellt med varandra. Inloppet för det värme-

avgivande mediumet       befinner sig på samma sida som inloppet för det värmeupptagande 

mediumet       , se figur 5. Detta medför att temperaturdifferensen    mellan fluiderna vid inloppet 

”1” är hög, medan temperaturdifferensen    vid utloppet är väldigt låg. Eftersom 

temperaturdifferensen är väldigt hög vid inloppet medför detta en hög värmeöverföringsförmågan. 

Värmeöverföringsförmågan är beroende av medeltemperaturdifferensen över värmeväxlaren. Detta 

leder till att temperaturen för det varma mediumet sjunker fortare och samtidigt ökar temperaturen 

för det kalla mediumet. Under värmeöverföringsprocessen kommer temperaturdifferensen att gå 

mot noll tills att båda fluider uppnår en temperaturbalans. På grund av att 

värmeöverföringsförmågan är hög vid inlopp och låg vid utlopp så leder detta till en lägre 

sluttemperatur i jämförelse med kors- och motströmsvärmeväxlare. När temperaturbalansen 

uppnås, blir temperaturen för respektive fluid konstanta. Detta menas att båda fluider varken 

kommer sjunka eller öka.  Temperaturdifferensen vid inlopp och utlopp för en 

medströmsvärmeväxlare beräknas med hjälp av ekvationerna (1, 2).  

 

                                 (1) 

                                 (2) 
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Figur 5. Temperaturdiagram för med- och motströmsvärmeväxlare. Den röda linjen i diagrammet visar värmeavgivande 
fluiden och i bilden ovanför diagrammet presenteras fluiden med röd pil. På motsvarande sätt visas värmeupptagande 
fluiden med blå färg. Den vertikala axeln i diagrammet beskriver vilken temperatur fluiden har över en viss tid. I bilden 
ovaför diagrammet beskriver vilka riktningsförhållanden fluiderna har när de strömmar igenom värmeväxlaren samt 
visas. värmeöverföringen med svarta pilar.     

 

I en motströmsvärmeväxlare strömmar fluiden mot varandra. Det värmavgivande mediumet       

befinner sig på samma sida som utloppet för det värmeupptagande mediumet      , se figur 5. 

Eftersom den kalla fluiden hinner ta upp värmeenergi vid inloppet kommer temperaturen vara hög 

när den möter den varma inkommande fluiden vid utloppet. På motsvarande sätt kommer 

temperaturen för den varma fluiden vara låg när den möter den inkommande kalla fluiden vid 

utloppet. Temperaturdifferensen vid inloppet    kommer att vara lägre än den från medström och 

detta håller sig konstant genom värmeväxlaren. Av denna anledning är värmeöverföringsförmågan 

konstant över hela värmeväxlaren och kan överföra nästan all värmeenergi. Detta leder till att 

sluttemperatur blir högre än sluttempraturen från medströmsvärmeväxlaren. Eftersom fluiderna 

strömmar mot varandra så är ekvationerna för temperaturdifferensen annorlunda i jämförelse med 

medström, se ekvationerna (3, 4). 

                                 (3) 

                                 (4) 

Värmeöverföringseffekten      för en motström är högre än effekten      för medström om båda 

värmeväxlarna förutsätts med samma överföringsyta. För att medström skall generera lika mycket 

effekt som motström krävs det en högre värmeöverföringsyta. Därför är motström mer effektiv än 

medström. En energibalans (9) över värmeöverföringseffekten går att upprätta, eftersom den 

avgivande effekten för det varma mediet skall vara lika stor som den upptagande effekten för det 

kalla mediumet, [10]. Värmeöverföringseffekten   för luftströmmarna beräknas enligt ekvation (5, 

6). 

   ̇                (                         )   (5) 
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   ̇                (                         )    (6) 

Medeltemperaturdifferensen     är ett medelvärde på temperaturskillnaderna vid in- och utloppet. 

Det kan beräknas antingen aritmetiskt eller logaritmisk, ekvation (7) är en logaritmisk beräkning över 

medeltemperaturdifferensen, [2]. Värmeöverföringsförmågan ökar i samband med ökning av 

medeltemperaturdifferensen. Därför är medeltemperaturdifferensen för motström högre än 

medström när värmeväxlarna jämförs under samma förutsättningar.  

    
      

  (
  
  
)

     (7) 

I en korsströmsvärmeväxlare strömmar fluiden vinkelrät mot varandra. Värmeväxlaren fungerar 

ungefär på liknande sätt som en motströmsvärmeväxlare. Skillnaden är att det varma- och kalla 

mediumet har kontakt med varandra under en kortare period. Detta leder till att värmeöverföringen 

också sker under en kort period och därmed generar korsström en mindre överföringseffekt       än 

motströms. Däremot genererar korsström en högre överföringseffekt än medström om 

värmeväxlarna jämförs under samma förutsättningar. Korsströmmens medeltemperaturdifferens är 

lägre än motström och högre än medström. Eftersom det är medelvärdet av med- och motströmens 

medeltemperaturdifferens, se ekvation (8).  

          
 
 

 
(      

       
)   (8) 

 

1.5.4.2 Motströmsvärmeväxlare 

Motströmsvärmeväxlare är en typ av värmeväxlare som vanligtvis används i ett från- och 

tilluftssystem för att återvinna värmeenergin ur frånluften. En motströmsvärmeväxlare är en sorts 

plattvärmeväxlare som fungerar enligt motströmsprincipen, enligt figur 6.  

Motströmsvärmeväxlaren består av flera lameller än en vanlig plattvärmeväxlare och spalterna som 

lamellerna bildar är väldigt tunna, [2]. Det korta avståndet mellan lamellerna är en av anledningarna 

till värmeväxlaren har en hög verkningsgrad. Luften strömmar igenom värmeväxlaren via spalterna 

utan att det blandas och värmeöverföringen sker genom metallplåtarna eftersom metallen har en 

hög värmeledningsförmåga.  

 

Figur 6. Motströmsvärmeväxlare. Figuren visar funktionen av en motströmsvärmeväxlare. Den blå pilen är uteluften som 
kommer in i växlaren och sedan går den ut som varm tilluft (visas med röd pil). Den gula pilen är frånluft som omvandlas 
till avluft, avluften beskrivs med rödblå pil.  
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Uteluft och frånluft som strömmar in i en värmeväxlare möts under en lång period, under den tiden 

som dem möts sker överföringsprocessen. Sedan förs uteluften vidare ut som tilluft genom att korsa 

över frånluften vid dess inlopp.  Medan frånluften förs vidare ut som avluft vid uteluftens inlopp.  

För att förhindra luftläckage i värmeväxlaren krävs det att ha lika stor tryck i både från- och tillufts-

sidan. Därför eftersträvas att ha ett någorlunda övertryck i tilluftssidan för att kunna återvinna luften 

som läcker in, [2].  

Det är många parametrar som påverkar värmeväxlarens verkningsgrad. Som tidigare nämnt ökar 

verkningsgraden ju tätare lamellerna sitter, och även tryckförlusterna ökar i värmeväxlaren. I 

samband med tryckförlustökningen får fläktarna jobba hårdare och det innebär högre 

energikrävande fläktar för att driva luften genom värmeväxlaren.  En annan parameter som påverkar 

verkningsgraden är ytan för värmeöverföringen, dvs. den ytan i värmeväxlaren där värmeenergin 

återvinns. Verkningsgraden för värmeväxlaren ökar med en större värmeöverföringsyta, [11].  

När den varma frånluften möter den kalla uteluften i värmeväxlaren, finns det risk för isbilningar. 

Eftersom den varma frånluften innehåller vattenmolekyler, när den kyls ned med uteluften så börjar 

vattnet att kondenseras och frysas till is. Den delen i värmeväxlaren där isuppbyggnaden inträffar 

kallas för ”kalla hörnet” och detta sker vid uteluftens inlopp, se figur 6.  

För att avfrosta systemet används växlarens spjäll och det finns två huvudsätt att avfrosta 

motströmsvärmeväxlaren. Den ena sättet kallas för förbigångsavfrostning (By Pass), här öppnas ett 

spjäll för förbigångssektion medan frontspjällen hålls stängda. Görs att uteluften passerar 

värmeväxlaren utan att det sker någon värmeåtervinning. Detta leder till att 

temperaturverkningsgraden sjunker samt får frosten möjlighet att smälta med frånluftens 

temperatur, [9]. Det andra sättet att avfrosta en värmeväxlare kallas för sektionsavfrostning. Vid 

sektionsavfrostning stängs 2-4 spjällblad på värmeväxlaren i sekvens. Samtidigt hålls spjällbladet för 

förbigångssektion öppen tills avfrostningen är klar.  Vilket leder till att temperaturverkningsgraden 

inte sjunker lika mycket, dessutom att det finns möjlighet för värmeåtervinning samtidigt som 

värmeväxlaren avfrostas, [4].  

Fördelen med denna värmeväxlare är att det är minimalt överföring av föroreningar, eftersom 

värmeöverföringen sker utan att luften blandas. Därmed har värmeväxlaren inga rörliga delar som 

kräver el, till skillnad från en roterande värmeväxlare som har ett rotorhjul som kräver energi för att 

rotera. Nackdelen är att från- och tilluftskanalerna måste dras till samma fläktrum.  

 

  



 

 17 

1.5.5 Centralt FTX system, Eq aggregat  

Ett centralt från- och tilluftssystem med återvinning är ett system där värmeenergin återvinns ur 

frånluften, detta system betecknas som centralt FTX system. Ventilationsaggregatet som behandlas i 

detta projekt för FTX systemet kallas för Eq aggregat.  

Uteluften som tas in genom uteluftsintaget skall vara så ren som möjligt, därför rekommenderas ofta 

att uteluftsintaget skall ställas på en hög höjdnivå. I ett luftbehandlingssystem med 

motströmsvärmeväxlare kan inte från- och tilluftskanalen vara i separata fläktrum, utan skall placeras 

i samma fläktrum, [2]. 

Teoretisk består ett från- och tilluftssystem av filter, tilluftsfläkt, frånluftsfläkt, ljudfälla, spjäll och en 

värmeväxlare, se figur 7. Ett värmebatteri kan också användas för att effektivt kunna värma luften 

under kalla vinterperioder.  

 

 

Figur 7. Förenklat flödesschema för FTX systemet med Eq aggregat ur bilaga A. Figuren visar ett flödesschema för ett 
från- och tilluftssystem med motströmsvärmeväxlare. Luftbehandlingsaggregat redovisas med en rödmarkering samt 
dess komponenter. Luften som avges från byggnaden har redovisats med en ifylld pil och grön markering på kanalen. 
Luften som tillförs till byggnaden har markerats med ofylld pil och kanalen markeras med blå färg. Komponenten som 
betecknas med ett öga redovisar systemet inspektionslucka. 

 

Ute- och avluftsspjäll finns i systemet och har vanligtvis tätningsklassen CNB enligt boverkets 

byggregler. Spjällets uppgift är att reglera luftflödet som strömmar in aggregatet. Vid avluftens 

utlopp läggs en avluftsspjäll för att hindra att kall uteluft strömma in i aggregatet, [12]. Ett spjäll kan 

styras manuellt eller med motor, om spjället stryps för kraftigt uppstår en stor risk för ljudproblem. 

Intagsspjällen öppnas när fläktarna från aggregatet är i drift. 

I ett flerbostadsaggregat för detta system används vanligtvis filterklassen F7 i båden från- och 

tilluftssidan. Filtret vid uteluftssidan renar luften som skall in i fastigheten för att få in friskluft i 
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byggnaden medan filtret i frånluftssidans filtrera frånluften innan den passerar aggregatet för att inte 

aggregatet blir nedsmutsad, [4].  

En typ av fläkt som vanligtvis används i ett från- och tilluftssystem i ett flerbostadshus är kammar-

fläkt. En kammarfläkt fungerar ungefär som en radialfläkt eftersom luften som strömmar horisontellt 

in i fläkten och sedan skjuts radialt ut från skovlarna. Skillnaden är att kammarfläkten saknar 

spiralkåpa och är direkt driven till fördel av verkningsgraden. Kammarfläkten drivs vanligtvis av en EC-

motor (elektroniskt kommuterad motor) som är en elektronisk styrd likströmsmotor, och har 

vanligtvis klass IE2 (Internationell elektroteknologisk 2).  Motorn har permanentmagnetfält som 

skapar magnetiska fält i motorn för att skapa rotation. En elektronisk kommutering innebär att 

motorns varvtal kan regleras effektivt.  Eftersom arvtalet hos EC-motorn styrs av hur snabbt 

magnetfältet i motorn växlar som elektroniken skapar kan EC-fläktar drivas med ett varvtal högre än 

det synkrona varvtalet. Det innebär att varvtalet hos EC-motorn är obegränsad. En AC-motor är en 

växelströmsmotor där varvtalet styrs av frekvensen hos strömväxlingar.  Frekvensen tillåter inte att 

det maximala varvtalet bli högre än synkront varvtalet. Detta betyder att AC-motorn är byggd för ett 

visst varvtal, [13]. EC-Fläkten har ett B-hjul och det menas att skovlarna är bakåtböjda. Då har fläkten 

har en större verkningsgrad än en fläkt med framåtböjda skovlar, [9]. Kammarfläkten tar väldigt lite 

plats i aggregatet i jämförelse med en radialfläkt, detta underlättar rengöringen av fläkt. Tilluftfläkten 

placeras längst bak i tilluftssidan för att suga upp luften igenom aggregatet och på motsvarande sätt 

gäller det för frånluftsfläkten.  

I aggregatet finns det rektangulära ljudfällor och har en funktion som ljuddämpande komponenter. 

Ljuddämparna dämpar ljudvibrationerna som luften skapar när det strömmar igenom aggregatet. En 

rektangulär ljuddämpare består av ett hölje av varmförzinkad stålplåt och inbyggda stående bafflar. 

Bafflarnas utformning påverkar tryckfallet i ljuddämparen. Dessa bafflar innehåller isolerings-

material som absorberar ljudvibrationerna, t.ex. stenull eller glasull. Små mängder ljudenergin som 

passerar ljuddämparen omvandlas till värmeenergin i isoleringsmaterialet. I de områdena med fri 

isoleringsmaterial beklädd placeras en fiberduk för att inte isoleringsmaterialet ska ryckas loss. 

Denna matta kan vara våt eller torr, och är avtorkbar, [14]. I kanalerna placeras oftast cirkulära 

ljuddämpare för att minimera ljudvibrationerna i kanalsystemet. Isoleringsmaterialet placeras då 

runt om en inre perforerad stålplåt med ett yttre hölje. Därför är dess yttre diameter större än 

anslutningsdiametern. Även i denna ljuddämpare läggs en fiberduk mellan den perforerade plåten 

och isoleringsmaterialet för att hindra att isoleringsmaterialet rycks loss, [2]. Montaget av en 

ljuddämpare skall vara direktansluten till en annan komponent för att få en jämn lufthastighet vid 

inloppet av ljuddämparen, [9].   

En Luftvärmare är placerad efter värmeåtervinningen på tilluftssidan och används under större delen 

av året. Värmeåtervinning värmer ofta inte upp luften tillräckligt för att den ska uppnå det rums-

temperatur som krävs. Därför används en luftvärmare för att höja den resterande lufttemperaturen. 

Under en kall period kan uteluften värmas från exempelvis från      till     med hjälp av 

värmeåtervinningen, sedan värms luften från     till      med hjälp av luftvärmaren. 
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1.5.6 Tappvatten 

Tappvatten är det vatten som strömmar ut ur alla vattenkranar i fastigheten. BBR har höga krav på 

installationerna av tappvatten, det ska rinna tillräckligt med vatten ur kranarna utan att det 

förkommer buller, vattnet får inte heller ha för hög hastighet så att det uppstår korrison och 

tappvattnet skall vara hälsosamt. Hälsosamt tappvatten menas att installationerna av varm- och 

kallvatten skall ha rätt temperatur för att förhindra att ohälsosamma bakterier såsom legionella ska 

förekomma. Legionellabakterier förekommer oftast i ljummet vatten som har varit stillastående. 

Bakterierna trivs bäst omkring 40 °C, över 50 °C tar det ett par timmar innan alla legionellabakterier 

dör ut, däremot vid 70 °C dör de inom 1 minut, [15], se figur 8. Sedan måste tappkallvattnet uppfylla 

dricksvattenregler, kallvattnet ska inte värmas obehövligt eftersom strax efter vid 20 °C börjar 

legionella tillväxten. Temperaturen för returvattnet är beroende på vilket klimatzon i Sverige man 

befinner sig på, men den genomsnittliga temperaturen för returvattnet uppskattas till 10 °C [16].  

Enlig BBR får temperaturen för tappvarmvatten inte vara mindre än 50 °C vid tappställen. 

Temperaturen som rekommenderas i en genomströmningsberedare är 55 °C och 60°C i vatten-

beredare. Dessa två förrådsberedare är de vanligaste 

sätten att värma tappvatten med en värmepump.  

 

Vatten temperaturen för personlig hygien får inte 

överstiga 65 °C vid tappställen eftersom det finns risk 

för svåra brännskador, se figur 8. Detta kallas för 

skållning. 

I fastigheten X används ett nyckeltal som motsvarar 

                 för att beräkna energibehovet av 

tappvarmvatten. Nyckeltalet tar hänsyn till vattnets 

användnings variationer under året, exempelvis kan 

varmvattenbehovet vintertid vara dubbelt så högt 

som sommartid, [17].  

 

 

 

 

 

Figur 8. Tappvatten vid olika temperaturer. Figuren ovan 
visar en temperaturintervall för skållningsrisker och för 
legionellabakteriers tillväxt och död, figuren är tagen 
från en rapport vid namnet ”Tappvarmvatten i 
flerbostadshus” som är skriven av Daniel Olsson, 2003  
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1.5.7 Spiskåpa, utsugsfläkt och kolfilterfläkt 

Kolfilterfläkt har används som köksfläkt för varje lägenhet i fastigheten X. Det är en avgränsning som 

har genomförts i detta projekt för att underlätta dimensionering av värmesystem.  

För att få bort all os från köket måste det installeras en köksfläkt. De köksfläktar som kan förekomma 

är utsugsfläktar, kolfilterfläktar och spiskåpor. Utsugsfläkten är ansluten till köksventilationskanalen 

och under tidigare studier från Energimyndighetens test laborationer framkom det att fläkten 

reducerade från 90 upptill 99 % av oset. Vilket är fördelaktigt med hänsyn till hälsan, däremot är 

utsugsfläktar inte ekonomisk lönsamma eftersom fläkten kräver separata kanaler till varje lägenhet, 

detta medför en krävande kanalutrymmen. En hel del av det uppvärmda inomhus luften 

transporteras ut samtidigt som all matos och illa luktande partiklar skickas ut.  Skillnaden mellan 

spiskåpor och utsugsfläktar är att spiskåpor har lägre ljudnivå och det krävs en skorsten, [18].  

Kolfilterfläkt är en köksfläkt som renar luften från os och lukt. Fördelen ur energisynpunkt är att den 

renar luften och skickar sedan tillbaka det ut till köket, istället för att dra ut den uppvärmda 

inomhusluften.  Dessa kolfilterfläktar har inget behov av ventilationskanaler, vilket innebär mindre 

schaktutrymmen i fastigheten och detta leder till mindre installationskostnader. Därför har 

kolfilterfläkten inget forceringsbehov. Vanligtvis uppfyller inte kolfilterfläktar BBRs krav eftersom 

dessa kolfilterfläktar får endast bort 45-55 % av oset. Under året 2010 gjordes en undersökning av 

energimyndigheten på Siemens nyutvecklade kolfilterfläkt som kallas för Cleanair module. Testet på 

kolfilterfläkten gav ett resultat med ett osreducering på 93 %, det var ett utmärktbart resultat för 

Energimyndigheten. Vilket innebär att det kan få bort ungefär lika mycket os som en spiskåpa och 

utsugsfläkt, [19]. Kålfilterfläkten är flexibel och kan placeras fritt i köket.  
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2 Metod 
Ett antal metoder har tillämpats i projektet för att få ett slutligt resultat. Metoderna som har stolpats 

upp för att kunna jämföra värmesystemen bestod av teoretiska beräkningar, undersökningar och 

andra aktiviteter.  

 Undersökningen har baserats på faktainsamlingar.  

 Studiebesök på befintliga fastigheter med respektive värmesystem är en aktivitet som har 

genomförts för att se hur ett kanalsystem kan vara uppbyggt.   

 Personliga intervjuer är en ytterligare aktivitet som har genomförts i detta arbete.  

 Teoretiska energiberäkningar för respektive system har utförts med fastigheten X som 

underlag. Eftersom det krävs att båda system dimensioneras under samma förutsättningar 

för att bli jämförbara.  

Teoretiska beräkningar är en metod som har bestått av beräkning av energibalans, kostnad per 

producerad värmeenergi och livcykelkostnadskalkylering. Efter resulterande analys har båda 

systemen jämförts med varandra.  

 

2.1 Intervjuer med leverantör 
Fyra intervjuer med olika leverantörer har genomförts under vecka 15 och 19, de är kompetenta 

leverantörer som både utvecklar och tillverkar ventilationsprodukter. Intervjuerna har utförts för att 

få en djupare kunskap och förståelse över värmesystemen ur konsulternas perspektiv. De 

leverantörer som har ställt upp för intervjun är Fläkt Woods, Systemair, Swegon och IV Produkt, se 

tabell 2.  

Intervjuerna har bestått av följande. 

 Presentation – Leverantörer presenterar respektive luftbehandlingsaggregat och berättar en 

kort bakgrund om dem. 

 Intervjufrågor – Teoretiska frågor har ställts till leverantören.  

 Tekniska lösningar – Leverantör har redovisat olika tekniska lösningar som går att tillämpa, så 

att ett luftbehandlingsaggregat kan fungera bättre.  

Respektive leverantör har erbjudit deras webbaserade beräkningsprogram för val av aggregat, se 

tabell 2. Beräkningsprogrammet tar fram energiberäkningar, ett schematiskt flödesschema och väljer 

ett lämpligt aggregat under valda förutsättningar. I arbetet har Fläkt woods egen utvecklade 

beräkningsprogram Acon webversion använts för att få fram en sammanställning på FTX aggregatet. 

 

Tabell 2. Leverantörer som intervjuades. Den vänstra kolumnen visar vilka leverantörer som ställde upp för intervjun och 
i den högra kolumnen presenteras vilka webbaserade beräkningsprogram som erbjöds av respektive leverantör.  

Leverantör Webbaserad beräkningsprogram 

Fläkt Woods Acon Webversion 

Systemair SystemairCAD 

Swegon ProUnit 

IV Produkt IVP Designer 3G 
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För framställningen av FX aggregatet användes inte något program. Istället erbjöd sig Climate 

solution att ta fram ett lämplig FX aggregat för fastigheten X med hjälp av den resulterande energi-

balansen. Samt erbjöds dokumentationen för aggregatets energikyleringen.  

 

2.2 Energi 
Teoretiska energiberäkningar för respektive värmesystem har tillämpats med fastighet X till grund 

och dessa beräkningar har framställts med hjälp av programvaran Microsoft excel. En energibalans 

har utförts på fastigheten X och detta är en metod som har används för att få fram fastighetens årliga 

energiförbrukning. Som tidigare nämnt har Fläkt Woods egen utvecklade programvara Acon 

webversion används för framställning av Eq aggregatet för FTX systemet och Climate Solution har 

bidragit med att framställa Energy well för FX systemet. 

Teoretiska energiberäkningar för respektive värmesystem har tillämpats med fastighet X till grund 

 

2.2.1 Energibalans 

En energibalansberäkning har utförts på fastigheten X för att bestämma den årliga 

energianvändningen för fastigheten. Fastighetens årliga energianvändning anges i kWh och består av 

köpt energi för uppvärmning, fastighetsel, gratisenergi och övrigt energi som produceras aktivt eller 

passivt. Principen för metoden är att upprätta en energibalans över fastigheten. All energi som 

strömmar ut skall vara lika stor som energin som strömmar in i byggnaden, se ekvation (9).  

∑    ∑       (9) 

    = Det är energin som strömmar in i byggnaden. 

    = Det är energin som strömmar ut från byggnaden.  

Om energibalansen fördelas i tre delar, tillförd energi, använd energi och bortförd energi. Så skall den 

tillförda energi vara lika stor som den använda energi och lika stor som den bortförda energin, enligt 

ekvation (10).  

 ∑                 ∑               ∑                   (10) 

 

Energitillförseln i byggnaden kan delas in i fyra grupper, dessa grupper är passivuppvärmning, 

fastighetsel, energi för uppvärmning och internvärme, se figur 9.  

Passivuppvärmning är värmeenergin som tillförs i byggnaden på grund av människor och sol-

instrålning. När det finns en hög aktivitet i byggnaden under en varm sommardag, så kommer 

människan av ge ifrån sig en stor mängd av värmeenergi.  

Fastighetsel är den energin som tillförs till byggnaden för att få igång uppvärmningen. Det kan vara 

den tillförda elen för fläktar, pumpar, etc. Fastighetselen är en sorts köpt energi.  
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Energi för uppvärmning är den energin som köps in för att värma upp byggnaden. Intervärme som 

också kallas för gratisvärme är den värmeenergin som avges från människor och hushållsapparater, 

[20]. 

Energin för uppvärmning kan sedan delas in i tre grupper, energi för uppvärmning av radiatorer, 

energi för uppvärmning av ventilationen och energi för uppvärmning av varmvatten. Dessa grupper 

kan ytterligare delas in i två undergrupper, återvunnen energi och köpte energi. Den återvunna 

energin är den energin som återvinns ur den bortförda energin och används igen som tillförd energi. 

Köpt energi är den energin som köps in för att värma upp fastigheten, det är tillsatsvärme exempelvis 

olja eller fjärrvärme.  

De bortförda energierna är byggnadens energiförluster och kan också delas in i fyra grupper, dessa 

grupper är ventilationsförluster, läckageförluster, transmittionsförluster och avloppsförluster.  

Ventilationsförluster             är sådana förluster som bygganden förlorar genom ventilations-

luften. Förlusten beräknas fram med hjälp av byggnadens dimensionerande ventilationsflöde och 

anges i watt per grad, se ekvation (11). 

                                                 (11) 

 

Läckageförluster          är sådana förluster som byggnaden förlorar genom läckning, exempelvis 

fönsterkarmar, otätheter, etc. Läckageflödet är det parametern som behövs för att beräkna fram 

byggnadens läckageförlust, se ekvation (12). 

                                     (12) 

 

Transmissionsförluster               är sådana förluster som byggnaden förlorar genom golv, väggar, 

tak, fönster, etc. Även köldbryggor som finns i byggnaden bidrar till transmissionsförluster. De 

parametrar som behövs för att räkna fram transmissionsförlusterna är konstruktions ytan som ligger 

inom samma klimatskal och U-värdet för varje konstruktionsdel, [2], se ekvation (13).  

              ∑           (13) 

Avloppsförluster är de förluster som byggnadens förlorar genom tappvarmvattnet, exempelvis vid 

dåligt rörisolering, etc. Effekten för varmvattnet är en parameter som behövs för att beräkna fram 

byggnadens varmvattenförluster. Varmvattenförlusten beräknas enligt ekvation (14).  

 
          

 
           

(          )
       (14) 
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Figur 9. Principen för energibalans. Pilarna som strömmar in bidrar till ett värmeöverskott i huset. Medan pilarna som 
strömmar ut bidrar till husets förluster.  Den köpta energin används för vattensystemen och ventilationssystemet. 
Ventilationssystemet återvinner värmeergin från frånluften.  

 

2.2.1.1 Tillämpning av energibalans för FTX systemet  

Den tillförda energin för FTX system skall vara lika stor som den bortförda energin och energi-

balansen har beräknads enligt ekvation (10). 

En fastighet som använder ett FTX system bidrar till ventilationsförluster, läckageförluster, 

transmissionsförluster och varmvattenförluster. I detta system återvinns all ventilationsförluster. 

Återvinningen sker beroende på vilken återvinningsgrad motströmsvärmeväxlaren erhåller.  

Eftersom båda ventilationssystemen dimensioneras under samma förutsättningar kommer 

transmissionsförlusterna att vara konstanta. Transmissionsförlusten beräknades med hjälp av 

ekvation (13). Läckage flödes valdes till ett schablonvärde vilket gav samma läckageförlust för 

respektive system, detta beräknades med hjälp av ekvation (12).  

Som tidigare nämnt återvinns energin ur frånluftsförlusten i systemet. Den återvunna energin 

hamnar igen som tillförd energi och då blir spetsbehovet lägre för ventilationen, se figur 10.  

Den återvunna energin är beroende av återvinningsgraden i systemet men också av andra faktorer. 

Ventilationsflödet kan skilja mycket beroende på vilken sorts spiskåpa som är installerad i 

byggnaden. I arbetet används kolfilterkåpa som köksfläkt i byggnaden, eftersom forcering behöver 

inte beaktas på så sätt underlättas dimensioneringen av ventilationsflödet. En flödesdimensionering 
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har utförts på fastigheten X för att bestämma ventilationsflödet. Dimensioneringen för från- och 

tilluftsflödet utfördes efter kravet som BBR ställer, se tabell 1. 

FTX systemet som behandlas i arbetet återvinner inte någon energi ur varmvattnet eftersom det inte 

har någon avloppsvärmeväxlare. Därför är det       köpt energi för att värma upp varmvattnet.  

I figur 10 redovisas en figur över energiprocessen från en fastighet med FTX system. Den tillförda 

energin är uppdelad i grupper och dessa grupper är ytterligare uppdelad i undergrupper. Som 

tidigare nämnt består undergruppen av köpt- och återvunnen energi. Summan av den köpta- och 

återvunna energin är lika stor som dess huvudgrupp.  

 

 

Figur 10. Energibalans för en fastighet med FTX system. Figuren visar en schematisk bild över hur energiprocessen funkar 
i en fastighet med FTX system. Processen är uppdelad i tre steg, tillförd energi, använd energi och bortförd energi. Den 
tillförda energin är det energi som fastigheten får in för uppvärmning. I fastigheten används energin för uppvärmning 
och för att driva systemet som bidrar till uppvärmningen. I steg tre bortförs förlorad energin från fastigheten i form av 
ventilationsförluster, läckageförluster, transmissionsförluster och varmvattenförluster. Den lila pilen visar den återvunna 
energin som överförs till steg 1, motsvarar tillförd energi. De gröna pilarna i steg 1 är den återvunna energin medan de 
röda är de energi som bör köpas in, kallas också för köpt fjärrvärme.   
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2.2.1.2 Tillämpning av energibalans för FX system  

För Energy well skall den tillförda energin också vara lika stor som den bortförda energin, enligt 

ekvation (10).  

Den bortförda energin för en fastighet med FX system består också av ventilationsförluster, 

läckageförluster, transmissionsförluster och varmvattenförluster. I systemet återvinns energi ur 

frånluftsförlusten och hamnar som tillförd energi. Skillnaden är att den återvunna energin fördelas 

och återvinner värme för uppvärmning och varmvatten. Energiåtervinnings effektivitet är beroende 

av systemets återvinningsgrad.  

Som nämndes tidigare har läckageflödet valts till ett schablon värde och detta gav samma 

läckageförlust för respektive system. Även i detta system var transmissionsförlusten konstant. 

Varmvattenbehovet för fastigheten dimensionerades för 13 lägenheter. Den resulterande varm-

vatteneffekten omvandlades till vattnets specifika värmekapacitet enligt ekvation (14). Den specifika 

värmekapaciteten omvandlades ytterligare till ett mätbart tal som subtraherades med nyckeltalet 

                , se avsnitt för nomenklatur. Nyckeltalet tar hänsyn till det förbrukade vattnet 

och reducerar varmvattenbehovet till      av hela energibehovet för uppvärmning och varmvatten.  

I figur 11 redovisas en figur över energiprocessen från en fastighet med FX system. Även i detta 

system är summan av den köpta- och återvunna energin är lika stor som dess huvudgrupp.  

 

Figur 11. Energibalans för en fastighet med FX system. Figuren visar en schematisk bild över hur energiproessen funkar i 
en fastighet med FX system. Även i denna bild är processen uppdelad i tre steg, steg 1 är den tillförda energin, steg 2 är 
den energin som används och steg 3 är den bortförda energin. Undergrupperna är uppdelade till köpt energi (röd pil) och 
återvunnen energi (grön pil). Den lila pilen visar den återvunna energin som blir tillförd energi.  
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2.3 Ekonomi 
Kostnadsberäkningarna har framställts med hjälp av programvaran Excel. Olika metoder har 

tillämpats för att få produkterna jämförbara ur kostnads perspektiv.  

 

2.3.1 Kostnad per produceras värmeenergi 

För att få en ytterligare jämförbar driftkostnad har metoden för kostnad per producerat värmeenergi 

framställts. Metoden innebär att beräkna kostnaden för varje producerad enhet till värmesystemet, 

se ekvation (15, 16). 

 

Ekvationen gäller för ett FTX system. 

(            ) (                    )

                                  
 

                   [  ]

                            [   ]
 [      ]   (15) 

Ekvationen gäller för ett FX system. 

(            ) (                    )

                     
 

                   [  ]

                            [   ]
 [      ]   (16) 

 

När energibalansberäkningarna var slutförda, hade respektive system framställts med hjälp av 

leverantörernas kunskap och resurser. En sammanställning för systemen framställdes och användes 

för avläsningen av värdet på producerad värmeenergin för respektive värmesystem.   

För ett FTX systemet multiplicerades elförbrukningen för ventilationsaggregatet med elkostnaden 

och fjärvärmeförbrukningen multiplicerades med fjärrvärmekostnaden. Summan av dessa två 

multiplikationer blev den totala driftkostnaden i kronor. Sedan summerades den energin som 

fjärrvärmen och ventilationsaggregatet producerar för att få fram den totala 

värmeenergianvändningen i kilowattimmar. Därefter dividerades den totala driftkostnaden med den 

totala värmeenergianvändningen för att få kostnaden för varje producerad värmeenergi i ett FTX 

system.  

För ett FX system multiplicerades elförbrukning för värmepumparna med elkostnaden och fjärr-

värmeförbrukningen multiplicerades med fjärrvärmekostnaden, detta för att få fram den totala drift-

kostnaden för ett FX system. Den totala värmeenergianvändningen tas fram på liknande sätt som i 

FTX systemet, detta genom att summera energin som fjärrvärmen och värmepumparna producerar. 

På motsvarande sätt fås kostnaden för varje producerad värmeenergi i ett FX system. Kostnaden per 

enhet elförbrukning och kostnaden per enhet fjärrvärmeförbrukning är samma för respektive 

system.  
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2.3.2 Livskostnadskalkyl 

En livcykelkostnads(LCC) analys har utförts för att undersöka vilken investering som ger en 

ekonomisk lönsamhet. LLC kalkylering utfördes under vecka 19 med Bravidas handledning. Kostnads-

kalkylering framställdes med hjälp av Excel och metoden har utgått från sammanställda investerings-

kostnader, driftkostnader och underhållskostnader. 

Grundinvestering består av aggregat kostnad och installationskostnader, se tabell 3. Investeringar 

fördelas sedan i material- och montagekostnader. Både material- och montagekostnaderna har 

framtagits av Bravida. Materialkostnaden är kostnaden för material eller produkt, och 

montagekostnaden är arbetskostnaden för att montera materialet. I tabellen nedan visas vilka 

material som ingick i grundinvesteringen. Den resulterande grundinvesteringen blir produktens 

anskaffningskostnad.  

Tabell 3. Material för grundinvestering. Den vänstra kolumnen visar materialkostnaden för ett FTX system och den högra 
kolumnen visar materialkostnaden för ett FX system. De översta raderna visar materialkostnaden för installationerna i 
varje lägenhet. De nedre raderna visar övriga materialkostnader för installationerna i byggnaden. Se förklaringen till 
beteckningarna på nomenklaturen.  

FTX SYSTEM FX SYSTEM 

Material per lägenhet Material per lägenhet 

Kanaler + TD FD 

LD Kålfilterkåpa 

SP Uteluftsdon (UD) 

Backströmningsspjäll   

FD    

Kålfilterkåpa   

Kanal schakt   

Isol trapphus   

Övrigt material Övrigt material 

Aggregat Aggregat 

Demontering Demontering 

Rengöring Rengöring 

TH  TH  

Kanaler vind Kanaler vind 

Isolering Isolering 

Injustering Injustering 

OVK  OVK  

Kranbil Kranbil 

Samlingslådor Samlingslådor 

LD aggregat LD aggregat 

SP aggregat SP aggregat 

Projektledning Projektledning 

Projektering Projektering 

Rör kostnader Rör kostnader  

Byggkostnader Byggkostnader 

Elkostnader Elkostnader 
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Driftkostnaderna består av kostnaden för den köpta energin samt kostnader för den tillförda elen för 

att driva systemen. Den totala driftkostnaden beräknas med avseende på kalkylräntan och systemens 

livslängd. Driftkostnaderna blir ett nuvärde som summeras med underhållskostnadens nuvärde.  

Underhållskostnaden består bland annat av filter byten, som sker två gånger om åren. I ett FX system 

sker det även byten av värmepumpar efter ett antal år. Eftersom en värmepumps livslängd håller 

sällan genom systemets livslängd och bör därför bytas under systemanvändningens livslängd. Excell 

mallen som användes för livscykelkostnadsberäkningen visas i tabell 4.    

 

Tabell 4. Mall för LCC beräkning. Tabellen visar förutsättningar, grundinvesteringen, drift- och underhållskostnaderna och 
restvärdet för respektive system.  Raden längst ner ger den totala livscykelkostnaden för systemen. 
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3 Resultat 

3.1 Energi 
I energiberäkningarna förutsätts att fastigheten befinner sig i Stockholm, den dimensionerande 

vinter utetemperaturen(DVUT) är       och innertemperaturen(DIT) är      . Gradtimmarna för 

respektive system är beräknad till              . FTX systemets återvinningsgrad är beräknad till 

     och FX systemet till     .  

Resultatet av energiberäkningarna redovisar hur mycket köpt energi som behöver tillföras för 

respektive ventilationssystem. Enligt diagram 1 tillförs            tillsatsvärme till radiatorerna för 

FTX systemet och           för FX systemet, detta motsvarar            och ger FX systemet 

       lägre fjärrvärmebehov än FTX systemet. Den köpta energin för uppvärmningen av 

ventilationen i ett FTX system är beräknad till           och för ett FX system          . FTX 

systemet har ett lägre värmebehov för ventilation än FX systemet, motsvarande      lägre än FTX 

systemet.  

Eftersom FX systemet återvinner värme från varmvattnet har därför den ett lägre fjärrvärmebehov 

för varmvatten än FTX systemet.   Den köpta energin för varmvatten i FTX systemet är beräknad till 

           och för ett FX system          , detta ger FX systemet ett lägre fjärrvärmebehov som 

motsvarar      lägre än FTX systemet.  

Den köpta energin för fastighetselen i ett FTX system är beräknad till            och för ett FX 

system är det beräknad till           . Den köpta fastighetselen för FTX systemet är      lägre än 

för FX systemet, se diagram 1.  

 

Diagram 1. Köpt energi varje år. Diagrammet visar procentuellt den årliga köpta energin som tillförs till fastigheten. De 
mörkröda staplarna visar den köpta energin för fastigheten med ett FTX system. På motsvarande sätt visar de ljusröda 
staplarna den köpta energin för fastigheten med ett FX system. Den horisontella axeln visar de olika typer av energin 
som tillförs till fastigheten.   
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Enligt diagram 2 sker det ingen återvinning för fastighetselen för FTX- och FX systemet. I fastighetsel 

ingår energin för att driva fläktar, värmepumpar och övrigt fastighetsel. I ett FTX system sker det 

ingen återvinning för varmvatten medan FX systemet återvinner            varmvatten, detta 

motsvarar      återvinning i jämförelse med FTX systemet. På motsvarande sätt gäller 

återvinningen av värmeenergin till radiatorerna. FX systemet återvinner            energi till 

radiatorerna och detta motsvarar      återvinning i jämförelse med FTX systemet. 

Den återvunna värmeenergin för ventilationen i ett FTX system är beräknad till            och för 

FX systemet är den beräknad till           . FTX systemet överför       mer värme till 

ventilationen än FX systemet, se diagram 2.   

 

 

Diagram 2. Återvunnen energi varje år. Diagrammet visar procentuellt den återvunna energin per år. De mörkblå 
staplarna redovisar den återvunna energin för fastigheten med ett FTX system. På motsvarande sätt visar de ljusblå 
staplarna dem återvunna energierna för fastigheten med FX system. Den horisontella axeln visar de olika typer av 
energin som återvinns ur fastighetens förluster.  

 

Den köpta värmeenergin är den energinbehovet för uppvärmning av fastigheten, och fjärrvärme-

behovet består av varmvatten, ventilation och radiatorer. Det totala fjärrvärmebehovet för FTX 

systemet är beräknad till             och för FX systemet är           , det innebär att FX 

systemet har      lägre fjärrvärmebehov för uppvärmning, se diagram 3.  
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Diagram 3. Köpt värmeenergi varje år för uppvärmning.  Diagrammet visar procentuellt den köpta värmeenergin som 
behövs varje år för uppvärmning. Den vänstra stapeln visar den tillförda värmeenergin för FTX systemet och den högra 
stapeln visar den tillförda värmeenergin för FX systemet. Den tillförda värmeenergin värmer varmvatten, ventilation och 
radiatorerna. Den horisontella axeln visar fastigheten med hänsyn till de olika systemen.  

 

Den totala energianvändningen varje år för FTX- och FX systemet ser ut enligt diagram 4. FX systemet 

total energianvändning är beräknad till            och för FTX systemet till            . FX 

systemet har           lägre energianvändning en FTX systemet och detta motsvarar        .  

 

 

Diagram 4. Den årliga energianvändningen av köpt energi. Diagrammen visar den årliga köpta energin som fastigheten 
brukar. Det högra diagrammet visar den totala köpta energin i fastigheten och den vänstra diagrammet visar den köpta 
energiförbrukningen per uppvärmd yta      , se förklaring till beteckningen på nomenklaturen. Den vänstra stapeln 

visar energianvändningen för fastigheten med ett FTX system. Den högra stapeln visar energianvändning för en fastighet 
med FX system.  
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3.2 Ekonomi 

3.2.1 Kostnad per producerad värmeenergi 

Resultatet för kostnaden per producerad värmeenergi enligt formel (14, 15) visade att FTX systemet 

har en lägre kostnad per producerad värmeenergi än FX systemet. Den genomsnittliga kostnaden per 

producerad värmeenergi för FTX systemet är beräknad till             och för FX systemet är den 

beräknad till            . Detta gav FX systemet en lägra kostnad per producerad värmeenergi på 

            och motsvarar      lägre kostnad, se diagram 5.  

  

 

Diagram 5. Kostnad per producerad värmeenergi. Diagrammet visar procentuell kostnaden per producerad värmeenergi 
för respektive system. Den röda stapeln redovisar kostnaden i ett FX system och den blå stapeln visar kostnaden i ett FX 
system.  

 

3.2.2 Livscykelkostnad 

I livscykelkostnadskalkylen förutsätts att användningstiden för respektive system är 20 år med en 

räntekalkyl på       och arbetskostnaden har förutsatts till         . Beräkningskalkylen har 

beräknads för exklusive moms.  

FTX systemet har ett lägre aggregat kostnad än FX systemet. FTX aggregatet ”Eq” har en beräknad 

kostnad på            medan FX aggregatet ”Energy well” är kostnaden beräknad till           . 

Kostnadsskillnaden är beräknad till          , och det betyder att FTX systemet har       lägre 

aggregatkostnad än FX aggregatet, i jämförelse med totala livskostnaden.  Gällande installations-

kostnaderna är kostnaderna för FTX systemet beräknad till              och installations-

kostnaderna för FX systemet är           . Skillnaden för installationskostnaderna är beräknad till 

          . Det ger FX systemet en lägre installationskostnad på        i jämförelse med totala 

livscykelkostnaden.  
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I dessa grundinvesteringskostnader fördelas i material- och montagekostnader. Material- och 

montagekostnaden för FTX systemet är beräknad till              respektive           . Material- 

och montagekostanden för FX systemet är beräknad till            respektive          . Det 

resulterar att FX systemet har            lägre i grundinvesteringskostnad, detta motsvarar      

lägre grundinvesteringskostnad än FTX systemet. Varav materialkostnad för FX systemet är beräknad 

till      lägre och montagekostnaden är beräknad till      lägre än FTX systemet, se diagram 6. 

 

 

Diagram 6. Den procentuella grundinvesteringskostnaden för respektive system. De vänstra spalterna visar 
materialkostnaden för investeringen och de högra spalterna visar montagekostnaderna för investeringen. De röda 
spalterna redovisar investeringskostnaderna för FX systemet och de blå spalterna redovisar investeringskostnaderna för 
FTX systemet.  

 

Driftkostnaderna för FTX systemet är högre än driftkostnaderna för FX systemet. De totala drift-

kostnaderna för FTX systemet är beräknad till              och kostnaderna för FX systemet är 

beräknad till             . Driftkostnaderna skiljer sig med           , vilket ger FX systemet en 

högre total driftkostnad med     . I driftkostnaderna ingår kostnaderna för elförbrukningen och 

kostnaderna för fjärrvärmeförbrukning. Kostnaden för den köpta energin som används i denna kalkyl 

är            för fastighetselen och            för spetsvärme(fjärrvärme).  
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I diagrammet för drift- och underhållkostnader beskriver att FTX systemet brukar mindre el än FX 

systemet under hela användningstiden. Men däremot har FTX systemet ett större behov av 

spetsvärme än FX systemet. Elkostnaden för FTX systemet är beräknad till            och för FX 

systemet är det beräknad till           . Detta ger FTX systemet en lägre elkostnad för på 

           och motsvarar     . Fjärrvärmekostnaden är högre i FXT systemet och är beräknad till 

            . Fjärrvärmekostnaden för FX systemet är beräknad till            och skiljer sig från 

FTX systemet med           . Detta leder till att FX systemet har      lägre fjärrvärmekostnad än 

FTX systemet, se diagram 7.  

Under systemens livslängd är underhållskostnaderna för FX systemet högre än för FTX systemet. 

Underhållskostanden för FTX systemet är beräknad till            och för FX systemet är kostnaden 

beräknad till           . Kostnadsskillnaderna mellan systemen är beräknad till           under 

hela livslängden, detta ger FTX systemet       lägre underhållskostnad än FX systemet med 

avseende på hela drift- och underhållskostnadssumman, se diagram 7.  

 

 

Diagram 7. Drift- och underhållskostnaden för systemen under användningstiden. Diagrammet redovisar procentuellt 
kostnaderna för den köpta energin och underhållen under 20 år. Den horisontella axeln visar fördelningen av 
driftkostnaderna i elkostnader, fjärrvärmekostnader samt underhållskostnader.  De mörkorangea spalterna visar 
kostnaderna för FTX systemet och de ljusorangea spalterna visar kostnaderna för FX systemet.  
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Resultat av livscykelkostnadsberäkningen redovisar att FX systemet har en lägre livscykelkostnad än 

FTX systemet. Livcykelkostnaden för FTX systemet blev              och denna kostnad gäller för 

hela systemets investering, drift och underhåll under 20 år. Livscykelkostnaden för FX systemet är 

beräknad till             . Detta ger en skillnad på            i kostnad mellan systemens 

livscykelkostnader och motsvarar en procentuell summa på      lägre än FX systemet, se tabell 5. 

 

Tabell 5. Resulterande livscykelkostnaden. De ofyllda raderna med fet stil i tabellen visar beräkningens huvudrubriker. 
Följande huvudrubriker är förutsättningar, produkt, drift, underhåll, övriga kostnader och restvärde. De ifyllda raderna 
visar resulterande kostnader för varje huvudrubrik. Raderna längst ned beskriver båda systemens livscykelkostnad.   
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4 Diskussion 
Resulterande energinstatistiken för fastigheten X redovisar att den köpta energin blev större vid 

användning av ett FTX system än i ett FX system. Ett FTX system återvinner värmenergi ur frånluften 

till ventilationsluften, värmessystemet består av en motströmsvärmeväxlare vilket används som 

värmekälla. Medan FX systemet som behandlas i arbetet består av två stycken luft-vatten 

uteluftsvärmepumpar, dessa värmepumpar används som värmekällor för dess system. Värme-

pumparna är placerade i en frånluftskammare och återvinner värme ur frånluften till undercentralen. 

Den totala återvunna värmeenergin i ett FTX system används enbart för uppvärmning av tilluften via 

ventilation. Medan den återvunna värmeenergin i ett FX system fördelas och används för 

uppvärmning av både radiatorer och värmevattnet. Därför anses FTX systemet ha ett större behov av 

köpt värmeenergi för att täcka fastighetens totala värmebehov(    ). Däremot en mindre behov av 

köpt värme för enbart uppvärmning av ventilationen än FX systemet(    ). Den köpta 

fastighetselen blev större i ett FX system än i FTX system(    ). För att ett FX systemet består av 

mer energikrävande komponenter som exempelvis värmepumpar medan FTX systemet består av 

mindre energikrävande komponenter som exempelvis fläktar. 

Summerande energiresultat visar att förbrukningen av tillsatsenergi för ett FTX systemet är högre än 

i ett FX systemet(    ). Vilket även medför att den totala driftkostnaden blir större för FTX system 

än i ett FX system.  

Grundinvesteringskostnaden resulterade blir större i FTX systemet med     . På grund av att FTX- 

systemet består av tilluftskanaler och komponenter som ger en ökning av installationskostnaden. Till 

följd ökar även systemets materialkostnad.  Eftersom FX systemet inte har någon tilluftssida så 

undkommer dessa tilläggskostnader i investeringskalkylen. 

FTX systemets livscykelkostnad var      dyrare än FX systemet. Resultatet redovisar att FTX- 

systemet ger sämre värden än FX systemet ur både energi- och kostnadsanalyserna.  

Ur komfort synpunkt har forskning visat att båda systemen kan vara fördelaktiga beroende på hur 

systemen underhålls. Några intervjuare som tidigare har bott i lägenheter med både FTX- och FX 

system har tilldelats en frågeställning angående komforten, dessa intervjuare anser att komforten i 

lägenheten är mycket bättre när det används ett FTX system.  

En fördel är att tilluften i FTX systemet är förvärmd vilket ger en behaglig upplevelse. Men om 

tilluftskanalerna är smutsiga så upplevs det som dålig komfort. Tilluftskanalerna rengörs av en person 

som är behörig till att rengöra kanaler och det utförs sällan, detta menas om någon brukare upplever 

dåligt komfort på grund av smutsiga tilluftkanaler så kan personen inte göra något åt situationen. I 

ett FX system är inte tilluften förvärmd men brukarna kan själv rengöra friskluftsventilerna om de 

upplever att komfortet i rummet är dåligt.  

Därför anses att väldig få intervjuare har besvarat på frågeställningen för att kunna säkerhetsställa 

att FTX systemet ger en bättre komfort. 

Om det sker ett driftstopp i ett av systemen så blir det mer märktbart i ett FTX system ur komfort 

perspektivet. När värmeåtervinningen stoppas strömmar kall uteluft in i fastigheten, på grund av att 

luftvärmaren som är placerad efter återvinningen inte är tillräcklig dimensionerad för att värma upp 

uteluften till rumstemperatur. Ur energi perspektiv blir FX systemet mer märkbart när en drift-
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störning inträffar. Eftersom fjärrvärmebehovet för uppvärmningen ökar och tillföljd ökar även 

driftkostnaden. 

Teoretiskt sätt klarar en värmepump av att jobba utan några större komplikationer under en 

tjugoårsperiod, om inte någon driftstörning inträffar. Däremot i praktiken är det sällan att den klarar 

av jobba under dessa år enligt en intervjuare hos Bravida.  

Som tidigare nämnt består ett FX system av störningskänsligare komponenter som leder till en högre 

riskfaktor. Detta innebär att sannolikheten att ett fel inträffar på grund av den mänskliga- eller 

tekniska faktorn är stor för FX systemet.  

Sammanställningen visar att de valda metoderna har givit FX systemet en lägre livscykelkostnad än 

FTX systemet. Men resultatet från de valde metodera är framtagen teoretisk vilket innebär att det 

inte tas hänsyn till den mänskliga- och tekniska felen som kan uppstå under praktiken. FTX systemet 

gav en högre drift- och underhållskostnad, men eftersom FX systemet har en högre riskfaktor så kan 

detta leda till att drift- och underhållskostnaden för FX systemet ökar i praktiken.  

Arbetet har jämförts med ett tidigare arbete där två olika lösningar i ett FX system behandlades.  I 

det tidigare arbetet utfördes mätningar istället för teoretiska beräkningar. Mätningar är en bra 

metod att tillämpa för att kunna kontrollera energiberäkningarna för systemen. Författarna anser att 

en fortsatt studie bör utföras med denna metod för att undersöka hur mycket teorin skiljer sig från 

praktiken. 

 

5 Rekommendationer  
Rekommendationer för optimering av FTX systemet Eq aggregat 

Välplacerade tilluftsdon är en optimering som går att tillämpa för att få en bättre komfort i en 

fastighet med ett FTX system. Tilluftsdonen i sovrummen bör placeras ovanför sänggaveln där 

människans huvud befinner sig under donet. Eftersom det fås ett jämnt fall på tilluften över rummet 

och människan upplever detta som ett välbehag. På motsvarande sätt bör frånluftsdonet placera där 

den momentana luftföroreningen är störst. I ett badrum bör den placeras mellan dusch och toalett.  

Aggregatyta har en stor betydelse för elkostnader, på en liten aggregatyta får man plats med en 

mindre aggregat och ger ett större SFP värde. Detta påverkar tryckfallet negativit, eftersom man får 

ett större tryckfall som leder till högre elkostnader. Förutom att den lilla aggregatyta ger högre el-

kostnader påverkas även arbetsmiljön i aggregat förrådet. Av anledningen till att det inte är säker och 

hälsosam för en tekniker att jobba i trånga utrymmen.     

I en motströmsvärmeväxlare förekommer det “kalla hörnet” när den fuktiga frånluften möter den 

kalla uteluften. För att hindra att det kalla hörnet ska uppstå rekommenderas att en givare installeras 

för att mäta luftens relativa fuktighet. Denna givare bör placeras i aggregatets frånluftssida mellan 

filtret och värmeväxlaren. För att givare inte ska bli nedsmutsad av luftföroreningen som 

lägenheterna avger och samtidigt mäta den relativa fuktigheten i luften som strömmar in i 

värmåtervinnaren.  
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Äldre fastigheter brukar ofta ha ett schakt som användes för sopnedkast, fastigheten X är ett 

exempel på en fastighet med ett sopnedkast. I en fastighet med ett FTX system bör dessa schakt 

utnyttjas för dragningar av tilluftskanaler och på så sätt spara på utbyggnationskostnader.   

Rekommendationer för optimering av FX systemet Enery well 

Värmepump som är monterad i fastigheten X är placerad på golvytan i frånluftskammaren. Den Kalla 

luften blåses ut och är riktad mot golvytan vilket ger ett kallt innertak för lägenheten som befinner 

sig under frånluftkammaren. Detta kan upplevas obehagligt och kallt för människorna som vistas i 

den specifika lägenheten. Därför bör värmepumpen placeras på en högre nivå för att minimera 

nedkylda effekten som når golvytan. Till flöjd blir värmeåtervinning i frånluftskammaren effektivare 

eftersom den varma luften stiger upp mot frånluftskammarens tak. 

Uteluftsventiler bör placeras direkt bakom radiatorer. Uteluften som strömmar in värms upp med 

hjälp av radiatorns avgivande effekt. Om friskluftsventilen är placerad direkt bakom radiatorn sker 

det en direktuppvärmning och avges sedan som konvektion. Detta kan medföra ett mindre dragrisk i 

rummet. Placeringen av frånluftsdonen i detta system bör också placeras på liknande sätt som i FTX 

systemet. 

 

6 Slutsatser  
Slutsatserna för analysen gav att värmesystemet Energy well var mest fördelaktigt att använda i äldre 

flerbostadshus. Eftersom systemet gav bäst resultat från de flesta metoderna som tillämpades i 

arbetet.  

Energy well är en ny utvecklad FX system som återvinner värme med hjälp av två uteluftsvärme-

pumpar. På grund av att systemet är nyutvecklad anser författarna att det bör utföras en fortsatt 

studie på undersökningar av systemets egenskaper, prestationer och eventuella förbättringar. 

Systemet återvinner värme ur frånluften för att försörja uppvärmningen i fastigheten. När den 

tillförda värmen från värmepumparna inte räcker så spetsas värme med fjärrvärme. 

FTX systemet är systemet som har givit sämre värden ur energi- och kostnadsperspektiv. Däremot 

har andra fördelar visats i systemet, exempelvis en lägre riskfaktor som påverkar drift- och 

underhållkostnaden. Sammanfattningsvis anser författarna att ett FTX system inte bör vara en sämre 

lösning i äldre fastigheter i jämförelse med FX systemet. Eftersom systemet har mer hållbara 

komponenter och detta anses vara en viktig parameter. 
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Bilaga A 
   Flödesschema över FTX systemet med motströmsvärmeväxlare 

 

Figur 12. Flödesschema över FTX system med motströmsvärmeväxlare. Värmesystemet är ritad av Fläkt woods AB. 
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Bilaga B 
    Principflödesschema över FX systemet Energy well 

 

Figur 13. Principflödesschema för FX systemet Energy well. Värmesystemet är ritad av Climate Solution AB. 
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