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I 
 

Sammanfattning 
 
För att tillgodose den studerande KTH byggnadens framtida krav kommer det befintliga 
ventilationssystemet att bytas ut. Två olika möjliga värmeåtervinningssystem har jämförts ur 
fjärrvärmebehovssynpunkt. Det befintliga systemet med vattenburen batterivärmeväxlare har 
en låg värmeåtervinningsgrad och Akademiska Hus önskar system med högre 
värmeåtervinning. I byggnaden har roterande värmeväxlare och frånluftsvärmepump för 
uppvärmning av tilluften jämförts. Då värmeåtervinning från dessa system inte är tillräckligt 
kommer fjärrvärme att används.  

I beräkningarna jämförs fem roterande värmeväxlare mot varierande antal 
frånluftsvärmepumpen. Genom detta fås varierande resultat och fjärrvärmebehovet 
ökar/minskar ju färre/fler värmepumpar som tas med i beräkningarna. 
Frånluftsvärmepumparna antas både vara konstanta och ”nedtrappande”.  

Vid de konstanta antal frånluftsvärmepumparna visar resultaten att, vid maximal 
personbelastning, är fjärrvärmebehovet för fem roterande värmeväxlare lägre än vid 
användning av fem (eller färre) frånluftsvärmepumpar. Vid sannolik personbelastning är 
fjärrvärmebehovet för fem roterande värmeväxlare lägre än vid användning av två (eller färre) 
frånluftsvärmepumpar.  

Vid de ”nedtrappande” antalen frånluftsvärmepumpar är fjärrvärmebehovet med roterande 
värmeväxlare lägre både vid maximal och också sannolik personnärvaro.  

Vid val av system har aggregat för fastighets- och lokalbyggnader jämförts då flödena är 
höga. I slutssats kan val av tillverkare för respektive system påverka fjärrvärmebehovet. 
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Abstract 
 
To meet the renovated KTH building’s future requirements, the existing ventilation system 
will be replaced. Two different possible heat recovery systems have been compared in regards 
of district heating. The existing system of water coil heat exchanger has low heat recovery 
efficiency and Akademiska Hus wishes for a system with higher heat recovery. A rotating 
heat exchanger and exhaust air heat pump have been compared in regards of heating the 
supply air. At times when heat recoveries from these systems are not sufficient, the district 
heating will be in use.  

In the calculations five rotating heat exchangers and varying number of exhaust air heat 
pumps have been compared. Through this varying results will occur and the district heating 
demand will increase/decrease the fewer/more pumps that are taken into account. The exhaust 
air heat pumps are assumed to be both constant and down going.  

At the constant use of exhaust air heat pumps the results show that (when in maximum 
occupancy) the district heating demand with five rotating heat exchangers is lower than when 
using the five (or fewer) exhaust air heat pumps. During probable occupancy the district 
heating demand with five rotating heat exchangers is lower than when using two (or fewer) 
exhaust air heat pumps.  

The district heating demand is lower when using rotating heat exchangers than the “down 
going” numbers of exhaust air heat pumps.  

Only office- and apartment building acquired heating systems have been compared due to the 
high air flows. The selection of manufacturer of these systems may affect the district heating 
demand 
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Förord 
 

Ett stort tack till Hans Nilsson på Akademiska Hus för handledning.  
Dessutom vill jag tacka Sture Holmberg, handledare och examinator på KTH för all tid, hjälp 
och vägledning.   
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1. Inledning 
 

1.1    Bakgrund  
EU:s energisystem uppskattas till 80 % drivas av fossila bränslen.1 Genom förbränning av 
olja, kol och naturgas frigörs stora mängder koldioxid, en växthusgas som medverkar till den 
globala uppvärmningen. 2Globala uppvärmningen och dess miljöeffekter är just som namnet 
tyder, en global fråga och genom direktiv från EU har olika nationella mål satts upp för att 
minska energianvändningen. För Sveriges del innebär detta att år 2020 ska 
energiförbrukningen minskas med 20 % jämfört med referensåret 2008, dessutom ska andelen 
förnybarenergi uppnå 50 % samma år. 335-40 % av den totala energianvändningen i Sverige 
kan direkt eller indirekt kopplas till byggnadsindustrin. 4Genom att minska energiförbrukning 
för uppvärmningen i en byggnad kan energinanvändningen markant minska då uppvärmning 
står för det dominerande energibehovet.5 

1.2    Syfte 
I samband med nybyggnationen inne på KTH Campus vill man studera möjligheterna att 
energieffektivisera den befintliga byggnaden (43:10). Det befintliga ventilationssystemet 
består utav vätskekopplade värmeväxlare. Genom att göra en jämförelse ur energisynpunkt 
mellan roterande värmeväxlare och frånluftsvärmepump ska det mest passande systemet för 
byggnaden erhållas. Genom att se över dessa alternativa system ska fås en inblick i hur 
mycket fjärrvärme som behövs för värmning av tilluften.  

1.3     Målformulering 
Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på hur energieffektivisering på 
ventilationssystem kan ske i offentliga byggnader. Hur ett ventilationssystem, som redan 
tillämpar värmeåtervinningsprincipen med vätskekopplad värmeväxlare, kan effektiviseras 
genom byte till roterande värmeväxlare eller frånluftsvärmepump. Med detta följer också 
vilka faktorer som påverkar ett ventilationssystems effektivitet.  

1.4     Avgränsningar 
Genom att avgränsa projektet till värmebehovet av ett luftbehandlingsaggregat så utesluts 
kylbehovet. Dessutom tas ingen hänsyn till värmealstringen i byggnaden. Tilluften i 
byggnaden är konstant året runt och fjärrvärmebehovet för systemen (roterande värmeväxlare, 
frånluftsvärmepump) dimensioneras efter det. För beräkning av fjärrvärmebehovet med 
hänsyn till byggnadstekniska faktorer krävs en djupare analys.  

                                                           
1 http://www.energimyndigheten.se/sv/Offentlig-sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-energianvandning-i-
Sverige-och-EU/ 
2 http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffekt-och-vaexthusgaser-vad-aer-det-egentligen 
3 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Energieffektivisering/Energiintensitet/ 
4 http://www.energimyndigheten.se/PageFiles/110/Nul%C3%A4gesanalys.pdf 
5 Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 4:14 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Offentlig-sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-energianvandning-i-Sverige-och-EU/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Offentlig-sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-energianvandning-i-Sverige-och-EU/
http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffekt-och-vaexthusgaser-vad-aer-det-egentligen
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Energieffektivisering/Energiintensitet/
http://www.energimyndigheten.se/PageFiles/110/Nul%C3%A4gesanalys.pdf
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1.5    Energibehov 
Som man kan se i figuren nedan så är det uppvärmning som står för det största energibehovet. 
Genom att effektivisera uppvärmningssystem kan byggnadens totala energiförbrukning 
minskas markant. I äldre byggnader är energibehovet för uppvärmnings högre än dagens 
välisolerade och värmeåtervinnande byggnader.  

 

Figur 1. Fördelning av en konstorbyggnads ungefärliga energibehov.  

Med uppvärmning menas den energin som krävs för uppvärmning av luft i ett 
luftbehandlingsystem samt uppvärmning av värmesystemet. I fastighetsel ingår elen som 
behövs för byggnadens drift, med drift menas fläktar, pumpar, belysningen i de allmänna 
utrymmena, hissar etc. Verksamhetselen står vanligtvis för runt en tredjedel av energibehovet 
i en kontorsbyggnad och med det menas elen som används till belysning, kontorsapparater 
och vitvaror, dock är gränsen mellan vad som är verksamhetsel samt fastighetsel i en 
lokalbyggnad oklar då separata elmätare inte existerar. Energin som krävs för 
varmvattenberedningen beror av många faktorer så som mängden varmvatten som förbrukas, 
hur kallt det inkommande vattnet är och de värmeförluster som uppstår på vägen. Komfortkyla 
står för en ganska så liten del av det totala energibehovet, men storleken varierar kraftigt 
beroende på behovet och dessutom ursprung, om det är fjärrkyla eller kylmaskin som 
används. 6 

1.5.1     Energibalans i byggnader 
Värmeförlusterna som uppstår i en byggnad måste kompenseras genom samma mängd tillförd 
energi och gratisvärme. 

                                                           
6 Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 4:14 
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Tillförd Energi 
 

• Internt genererad energi 

(Människor, apparater) 

• Solinstrålning 

• Köpt energi, ex fjärrvärme 

Bortförd Energi 
 

• Transmission 

• Ventilation(frivillig, ofrivillig) 

• Varmvatten 

Figur 2. Energibalans i en byggnad, med till- och bortförd energi  

Gratisenergin och den tillförda energin ska täcka byggnadens transmissionsförluster, 
varmvattenförluster och ventilationsförluster. Med transmissionsförluster menas den värme 
som ”slinker” ut från byggnadens klimatskal. Tunga, täta byggnader håller kvar mer energi än 
lätta, otäta byggnader. Byggnadens specifika värmeförlustfaktor för transmission, Qt, 
beräknas genom denna formel (1.0)   

𝑄𝑣 = 𝑄𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟 +  𝛴 · 𝑈𝑗 · 𝐴𝑗  (W/°C)  (1) 

              Qköldbryggor =  Förlustfaktor för köldbryggor (W/°C) 
              Uj = U-värde för ytaj (W/°Cm²) 
             Aj = Area för ytaj (m²) 
 

Uppvärmning av ventilationsluften kan ske genom olika rumsvärmare, så som radiatorer och 
konvektorer. Dessa rumsvärmare värmer den inkommande uteluften och en termisk stigkraft 
uppstår och rumsluften värms genom detta sätt. Värmarna dimensioneras så att den 
inkommande uteluften ska kunna värmas upp till behagligt innetemperatur. Ett annat sätt att 
värma upp inkommande uteluft sker genom luftbehandlingsaggregat. Ventilationsluften värms 
upp till +17, +18 °C genom värmebatteriet i aggregatet samt återvinningsaggregatet. 
Byggnadens specifika värmeförlustfaktor för ventilation, Qv, beräknas genom formel (2)  

𝑄𝑡𝑜𝑡 =  𝜌 · 𝑐𝑝  · 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  · (1 − 𝜈) · 𝑑 +  𝜌 · 𝑐 · 𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒  (W/°C) (2) 

                 ρ = luftens densitet, 1,2 kg/m3  

                        cp =  luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kg°C 
                qventilation =  styrt ventilationsflöde (m3/s)  
                ν=  verkningsgrad för ventilationens värmeåtervinning, - 
               d=   relativ drifttid för ventilationsaggregat, -  
              qläckage= läckageluftflöde, m³/s  
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Gratisvärmtillskottet i en byggnad ”hjälper” till att sänka gränstemperaturen, Tg. En lägre Tg 

innebär en välisolerat och hög gratisvärmetillskottet i byggnaden. Normalt hamnar denna på 
runt + 17°C. Från + 17 °C upp till komforttemperaturen, ca + 21°C, behövs ingen köpt energi 
utan gratisenergin klarar av att värme byggnaden upp till denna komforttemperatur. 
Beräkning utav Tg visas med formel (3)7 

𝑇𝑔 = 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 −
𝑃𝑔
𝑄𝑡𝑜𝑡

   (°C)   (3) 

 

         Tinne =  Komforttemperaturen, °C 
         Pg =  Värmeeffekten, W 
         Qtot =  Den totala specifika värmeförlustfaktorn, W/°C 
 
 

 

Figur 3. I ett varaktighetsdiagram visas Tute, Tinne och Tgräns. Det markerade området visar behovet av köpt energi för 
uppvärmning.  

Gradtimmar, Gt, behövs vid beräkning utav värmeenergibehovet för en byggnad. I figuren 
ovan är det markerade området antalet gradtimmar, alltså det specifika värmeenergibehovet. 
Se formel (4.0)  

𝐺𝑡 = 𝛴 �𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡𝑒� · 𝛥𝑡   (°Ch/år)   (4) 

         Tg     =  Gränstemperatur, °C 
         Tute   =  Utetemperatur, °C 
         Δt     =  Antal timmar/år, h/år 
 
 
För att beräkna energibehovet i en byggnad används formel (5.0) 
 
𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 · 𝐺𝑡  (Wh/år)   (5) 

                                                           
7 Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 4:8-4:22 
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Formel (5.0) redovisar det generella energibehovet för byggnaden och gör ingen skillnad på 
energibehovet för uppvärmning av luften genom rumsvärmare och luftbehandlingssystem. 
När det gäller värmebehovsberäkningar för enbart luftbehandlingsaggregat måste man utgå 
från andra metoder. I figuren nedan visas en principiell bild över ett luftbehandlingsaggregat 
och dess olika komponenter.  

 

Figur 4. Ett luftbehandlingsaggregat med dess olika komponenter och temperaturer efter/innan. 8 

Tu = Temperaturen på uteluft 

Tå = Temperaturen på luften då den lämnat återvinnaren 

Tt = Temperaturen på luften då den passerat efterbatteriet (Temperaturen på tilluften i salen) 

Ti = Temperaturen inne i lokalen  

Tf = Temperaturen på frånluften som lämnar salen 

Ta = Temperaturen på avluften som lämnar byggnaden 

Vid energiberäkningar för endast värmning av luften i ett luftbehandlingsaggregat är det 
viktigt att hålla reda på de olika energimängderna. Olika exempel innebär olika mängder 
energi.  

• Sammanlagda energin som måste köpas (ex. fjärrvärme) för att värma tilluften då det 
finns värmeåtervinnare i systemet 

• Sammanlagda energin som krävs för att kyla uteluften till en behaglig 
tilluftstemperatur då värmeåtervinnaren inte är i bruk 

• Sammanlagda energin som kan återvinnas på frånluftstemperaturen är lägre än 
utetemperaturen då värmeåtervinnaren är i bruk. Genom detta behövs ingen köpt 
kylenergi (ex. fjärrkyla)  

Luftvärmarens effektbehov beräknas genom formel 6.0 

 𝑃𝑣,𝐿𝑉 = 𝑄𝑉  · (𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇å)  (W)  (6) 

        Qv = Specifik effekt för värmning av luft, (W/°C) 
                                                           
8 http://www.lth.se/fileadmin/hvac/files/varmebeh.pdf 

http://www.lth.se/fileadmin/hvac/files/varmebeh.pdf
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        Ttill = Tilluftens temperatur, (°C) 
        Tå = Luftens temperatur efter värmeåtervinningen 

Tå är beroende utav värmeåtervinnarens temperaturverkningsgrad, η, som definieras genom 
formel 7.0  

𝜂 = (𝑇å−𝑇𝑢𝑡𝑒)
(𝑇𝑓𝑟å𝑛 ─ 𝑇𝑢𝑡𝑒)

   (─)  (7) 

Genom temperaturverkningsgraden kan olika Tå fås fram. Tute varierar mellan olika årstider, 
dock kan man räkna med att Tfrån är konstant hela året, vanligtvis +25°C. I och med att Tute är 
varierande kommer Pv, Lv också att variera mellan olika månader och energibehovet för 
luftvärmaren kommer därigenom också att variera.. Under sommarhalvåret finns det inget 
behov av luftvärmaren i luftaggregatet. Temperaturen utomhus kan falla under 
komforttemperaturen men genom all gratisvärme som alstras kommer inomhustemperaturen 
att höjas och  värmesystem är inte nödvändigt. I formel 2.0 redovisas Qv då den används för 
att beräkna byggnadens totala värmeförbrukning, inklusive läckage. För beräkning av 
luftvärmaren beräknas Qv genom formel 8.0 

𝑄𝑣 = 𝜌 · 𝑐𝑝 · 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑡𝑖𝑜𝑛    (W/°C)   (8) 

Energibehovet/månad för luftvärmaren beräknas genom att multiplicera effektbehovet med 
tidsdifferensen i timmar över en månad, Δt. Om luftflödena i lokalerna varierar över dygnet 
skall drifttidsfaktorn tas till hänsyn vid beräkning av energibehovet. Dessutom ska hänsyn till 
helger också tas med i drifttidsfaktorn.  

𝐸𝑣,𝐿𝑣𝑣 = 𝑃𝑣,𝐿𝑣,𝐿𝑣  ·  𝛥𝑡 · 𝑑    (Wh)   (9)  

1.6     Ventilation  
Människan spenderar uppskattningsvis 90 % av sin tid inomhus. 9 Frisk lufttillförsel inomhus 
är därför en nödvändighet. Ventilationens främsta uppgift är att transportera bort 
luftföroreningar och fukt som producerats av människan, byggnadsmaterial och inredning och 
tillföra ren, frisk luft. 10 

Enligt Arbetsmiljöverket ska lokalbyggnader, så som skolor, sjukhus, kontor och industrier 
inte ha ett uteluftsflöde understigande 7 l/s, person + 0,35 l/s, m² golvarea i rum där 
människor oavbrutet vistas. 11 Förutom att hålla rumsluften ren ska ventilationen ventilera 
bort värme som produceras från belysning, människor, solinstrålning och apparater. Ibland 
räcker det inte endast med att ventilera bort värmen, kyld tilluft måste ibland tillämpas om 
värmeavgivningen är för hög så att inomhusklimatet blir obehaglig för människorna. 12 

                                                           
9 http://www.fastighetsagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=e5d69047-f45d-42ea-957d-
0506c7a98390&FileName=God_inomhusmiljo_final_w.pdf 
10 http://www.omboende.se/sv/Aga1/Inomhusmiljo/Ventilation-/ 
11 Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 2:7 
12 http://www.av.se/teman/kontorsarbete/ljud_luft/ 

http://www.fastighetsagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=e5d69047-f45d-42ea-957d-0506c7a98390&FileName=God_inomhusmiljo_final_w.pdf
http://www.fastighetsagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=e5d69047-f45d-42ea-957d-0506c7a98390&FileName=God_inomhusmiljo_final_w.pdf
http://www.omboende.se/sv/Aga1/Inomhusmiljo/Ventilation-/
http://www.av.se/teman/kontorsarbete/ljud_luft/
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I takt med de stigande energipriserna och den ökande miljömedvetenheten ersätts de äldre 
ventilationssystemen med nya, moderna, energiåtervinnande FTX-system och FVP-system. 
Energibesparingen som erhålls genom sådana system innebär ett stort kliv framåt för både 
Sverige och Akademiska hus mot realisationen av EU:s energidirektiv.   

1.7     Vätskekopplad värmeväxlare  
En värmeväxlare används för att utnyttja och transportera värmeenergin ifrån frånluften till 
tilluften. Att återvinna den energi som annars skulle ventileras ut minskar 
uppvärmningskostnaderna samtidigt som byggnadens energiförbrukning minskar.  

De vanligaste värmeväxlarna är roterande värmeväxlare, plattvärmeväxlare och 
vätskekopplad värmeväxlare. En vätskekopplad värmeväxlare fungerar genom att två 
luftbatterier sluts samman i ett system med en vätskeslinga. De två batterierna har olika 
syften, den ena batteriet placeras i tilluftskanalen och den andra i frånluftkanalen. För att 
överföra värme från frånluften placeras en krets med vatten som cirkulerar till tilluftskanalen 
där den sedan kyls. För att vattnet ska kunna cirkulera i olika höjder krävs en pump. 
Frostskyddsmedel tillsätts oftast i systemet men detta medför till en minskande 
temperaturverkningsgrad. 

Verkningsgraden är inte hög i ett sådant system då värmen endast överförs genom vatten, 
vilket kan jämföras med en roterande värmeväxlare som har hög verkningsgrad eftersom 
överföringen sker genom en rotor som lokalt överför värme från frånluften till tilluften. 
Temperturverkningsgraden ligger vanligtvis omkring 50 % i en vätskekopplad värmeväxlare. 
Dock kan temperaturverkningsgraden höjas genom att installera en kraftfullare pump (dock 
kommer detta dra mer elenergi, vilket inte heller är gynnsamt).  

Systemet är lämpligt då till-och frånluftsaggregaten kan vara placerade vart som helst i 
byggnaden. I ombyggnationen och tillbyggnationer som tidigare inte haft något FTX-system 
är vätskekopplad värmeväxlare vanligt. Dessutom överförs ingen fukt lukt eller partiklar till 
tilluften från frånluften, endast värmen överförs. I och med att systemet är vätskekopplad kan 
värmen också användas till andra system, exempelvis till radiatorsystemet. 13 

 

                                                           
13 Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 2:57 
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Figur 5. Principiell bild av hur en vätskekopplad värmeväxlare fungerar. Varm frånluft avger värme från ett 
avgivande batteri till den cirkulerande vätskan som avger värmen till tilluften genom ett upptagande batteri.  
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1.8     Akademiska Hus 
Akademiska Hus är ett fastighetsbolag som till 100 % ägs av den svenska staten. 14Med 
hyresintäkter strax över fem miljarder kr (2011) är det landets näst största fastighetsbolag. 
Dessutom är Akademiska Hus ledande hyresvärd för universiteter och högskolor i landet.  
Deras vision är enkel, genom att leverera och förvalta Sveriges akademiska miljöer bidrar de 
till Sveriges framgång som kunskapsnation. 15Med en ISO 14001 certifiering är miljöfrågan 
en stor prioritet för Akademiska Hus. 16ISO 14001 är internationellt gångbar och utgör en 
standard för miljöledningssystem. Genom att vara ISO 14001 certifierad följer man ett antal 
punkter. Genom att upprätta en miljöpolicy, planera verksamheten utifrån miljöaspekter och 
miljömål, genomföra dessa miljömål med bland annat utbilning och kommunikation inom 
företaget och att sedan följa upp och kontrollera arbetet, behövs åtgärder ska dessa åtgärdas 
och ständigt förbättras. Detta är planen, men det är upp till företagen att själva bestämma hur 
det ska göras. Detta system syftar till att miljömedvetenheten och arbetet ständigt ska 
förbättras i företaget. För att få fortsätta vara certifierad ska miljöledningssystemet granskas 
och kontrolleras av en tredje part (oberoende) minst en gång/år. 17Akademiska Hus är sedan 
2004 certifierade. 18 

Organisation är uppdelat i sex olika regioner runt om i landet 

• Akademiska Hus Väst 

• Akademiska Hus Öst  

• Akademiska Hus Syd 

• Akademiska Hus Norr 

• Akademiska Hus Stockholm 

• Akademiska Hus Uppsala 

Tekniska Högskolan tillhör då region Stockholm.  

 

1.9     Norra Djurgården 1:49  
Fasigheten uppfördes 1957 och genomgick en tillbyggnad/renovering 1999. I samband med 
tillbyggnaden installerades byggnadens nuvarande ventilationsaggregat med 
värmeåtervinning. Klimatskalet är inte optimal, dragproblem och kallras är vanliga effekter av 
den låga isoleringsmängden i byggnaden i förhållande till den hög energiförbrukning. 

Totalt består byggnaden utav sex våningar. På plan ett, två och sex finns fläktrummen 
placerade. I de övriga planen finns bland annat kontor, bibliotek, grupprum och salar.  

                                                           
14 http://www.akademiskahus.se/index.php?427 
15 http://www.akademiskahus.se/index.php?id=1050 
16 http://www.akademiskahus.se/index.php?id=955 
17 http://www.sis.se/tema/ISO14001/Vad-ar-ISO-14000/ 
18 http://www.akademiskahus.se/fileadmin/regioner/koncernkontoret/miljo/Certifikat_ISO14001_2010.pdf 

http://www.akademiskahus.se/index.php?427
http://www.akademiskahus.se/index.php?id=1050
http://www.akademiskahus.se/index.php?id=955
http://www.sis.se/tema/ISO14001/Vad-ar-ISO-14000/
http://www.akademiskahus.se/fileadmin/regioner/koncernkontoret/miljo/Certifikat_ISO14001_2010.pdf


10 
 

Tabell 1. En överblickande teknisk beskrivningen utav fastigheten 

Tak Takkonstruktion med takbeklädnad av papp med invändig 
takavvattning 

 
Isolering 

 

Oisolerat massivt tegelmurverk i ytterväggarna, isolering i 
vindsbjälklaget 

 
Stomme 

 

Betong och tegel med partier utav trä 

 
 

                                       

1.9.1 Ventilationssystemet i Norra Djurgården 1:49  
I byggnaden används två ventilationssystem, både F-system och FTX-system. F-systemet 
används i svetshallen på plan två och frånluften leder rakt ut i det fria utan att återvinnas. 
Detta görs för att partiklarna som alstras i svetsrummet inte ska ”störa” FTX-systemet. 
Samma system används i soprummet på plan två. 

FTX-systemet består utav vätskekopplade återvinningsbatterier. På plan ett och två finns 
tilluftsaggregat för LB1101 och LB1201. På plan sex finns både till-och frånluftsaggregaten 
för LB1601 och frånluftsaggregaten för LB1101 och LB1201. Temperaturverkningsgraden 
som erhålls för respektive aggregat är följande: 

LB1101 = 47 %  

LB1201 = 47 %  

LB1601 = 53 % 

Eftersom värmeåtervinningen inte är optimal används fjärrvärme också för värmning av 
tilluften. I undercentralen på plan två finns tre värmeväxlare. En av värmeväxlare används till 
luftbehandling, en annan används till byggnadens radiatorsystem och den tredje till 
tappvarmvatten. Akademiska Hus är kunder till Fortum som levererar fjärrvärme och fjärrkyla 
till dem.  Värmen som behövs från fjärrvärme för att värma upp tilluften uppnår ca 38 % av 
det totala fjärrvärmebehovet, vilket uppnår 387 MWh/år. Fjärrkylanvändningen uppnår 58 
MWh/år, varav 90 % åtgår till komfortkyla, de resterande 10 % går åt till processkyla. Med 
komfortkyla menas den kyla som behövs för att sänka inomhustemperatur för att få ett 
behagligt inomhusklimat. Processkyla är till för kylbehov av olika produktionsprocesser. 
D.v.s. det värmeöverskott som uppstår i t.ex. datorsalar. Vid temperaturer överstigande + 23 
°C startas kyldistributionen i byggnaden och vid temperaturer under 21 °C startas 
uppvärmningen.    
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1.9.2 Uppbyggnad av ventilationssystemet  
 

                                           

Figur 6. Tilluftaggregatet i byggnaden är uppbyggd av dessa komponenter. Detta tilluftsaggregat finns på tre platser i 
byggnaden. De är identiska till uppbyggnad. 

Efter att luften passerat ytterväggsgallret förs den vidare genom en kanal tills den möter 
injusteringsspjäll som har till uppgift att reglera det inkommande flödet rätt. För att rena 
luften tillsätts ett luftfilter efter spjällen. Dels för att få en ren rumsluft men även för att inte 
nedsmutsa övriga efterkommande komponenter i systemet.  I nästa steg finns det möjlighet till 
både kylning och värmning. Tilluftssbatteriet får sin värme från vattnet som värmts upp av 
frånluften i frånluftsbatteriet. I kombination med värmningen finns möjlighet till kylning. 
Kylan kommer från fjärrkyla. Eftersom värmeåtervinningen inte är tillräckligt för värma upp 
luften till ett tillfredsställande inomhusklimat används fjärrvärme som komplement i 
eftervärmebatteriet. Tilluftsfläkten uppgift är att kompensera motståndet de tidigare 
komponenterna orsakar. Fläkten dimensioneras för att klara av att suga in luften i rummen. 
Som ett sista komponent återfinns återigen ett injusteringsspjäll.   

  

                                                      

Figur 7. Frånluftsaggregaten skiljer sig någon från tilluftsaggregaten. Frånluftsaggregaten finns på tre platser i 
byggnaden. De är identiska till uppbyggnad.  

Frånluften passerar injusteringsspjället där ett filter finns, detta är ett måste i system där 
frånluften ska passera värmeåtervinningsaggregat. Damm och andra oönskade partiklar 
filtreras bort annars kan verkningsgraden minska, något väldigt oönskvärt. Filtret måste 
rengöras regelbundet. Förutom det minskade verkningsgraden minskar luftflödet när filtret är 
smutsigt. Kylbatteriet återvinner värmen ur frånluften. Fläkten suger ut frånluften som blir till 
avluft.  

  

UTELUFT TILLUFT 

FRÅNLUFT AVLUFT 
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Figur 8. En principiell utformning över ventilationssystemet med tillhörande komponenter.  

Shuntgruppen som används i byggnaden kallas för en combishut eftersom den innehåller en 
värmeväxlare som används för flera ändamål, både kylning och värmeåtervinning av 
ventilationsluften. Combishunten kallas SRBX-6VÅK. Batteriet i tilluftsaggregatet används 
för kylning då den inte används för värmning, d.v.s., under de varmare tiderna. Genom att 
kombinera dessa två ändamål behövs inte något kylbatteri med en egen separat shuntgrupp 
och rörkrets.  

Vid kylbehov stängs styrventilen SVÅ av pumpen PFL stannas. Man behöver alltså inte 
frånluftsvärme vid kylning, utan pumpen PTL startas och styrventilen SVK öppnas och kylan 
leds till kylbatteri i tilluftsaggregatet och kyler tilluften. Kylan kommer från fjärrkyla. Detta 
sker under sommarfall. På vintern då ett värmebehov finns börjar systemet fungera som ett 
återvinningsbatteri återigen. Nu ska alltså pumpen PTL och PFL vara i drift. Man behöver 
utnyttja frånluftens (FL) värmeinnehåll. SVK ventilen är dessutom stängd. Kyla behövs inte. 
Spetsvärme från fjärrvärme passerar inte combishunten utan leds från värmeväxlare i 
undercentralen genom ett antal två-stegsventiler som endast är kopplad till eftervärmebatteriet 
i tilluftsaggregatet.  Man använder två-stegsventiler istället för tre-stegsventiler eftersom 
returvärmen till fjärrvärmeverket blir lägre på det sättet. Fortum har ett antal distriktområden 
med ett medelvärde för returvärmen. Om Akademiska Hus överstiger detta värde får de en 
straffavgift. Dock har returvärmen inte överstigit medelvärdet så de har inte blivit tvungna att 
betala någon straffavgift.  
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kyldistributionen i byggnaden sker med CAV-kontrollerat (Constant-Air-Volume) och är 
aktiverad mellan 07.00-16.00 på vardagar. Om byggnaden är befolkad på helger kan man 
enkelt aktivera systemet genom ett knapptryck som finns på varje våning. Genom 
fönsterapparater placerade i kontorsgruppen mot syd fasaden kyls dessa rum ner till +21°C då 
temperaturen i rummet överstiger +23°C. Det finns också kyltak eller komfortpaneler som de 
också kallas i terminssalarna på plan tre och fyra. Nattkyla sker på utetemperaturen har 
kylvärde. Ventilationssystemets kylbatteri och värmebatteri är stängda och endast den svala 
uteluften kyler lokalerna.  

 

 

Figur 9. Funktionsöversikts figur över systemet med innehållande komponenter. Combishunten fungerar för både 
återvinning och kylning med fjärrkyla. Fjärrvärmen passerar inte combishunten utan når värmebatteriet genom ett 
separat ventilsystem.  

1.9.3 Ombyggnationen  
I och med byggnaden är byggnadsminne förklarat blir ombyggnationer på fasaden och 
därigenom tilläggsisoleringen begränsad. När en byggnad blivit byggnadsminne finns 
särskilda föreskrifter för att skydda byggnaden mot alltför stora förändringar. 
Fastighetsägaren, Akademiska Hus, har ansvar att se till att byggnadsminnet sköts på ett sätt 
så att byggnadens kulturhistoriska värde bevaras.  

PTL PFL 
SVK 

SVÅ 
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I ombyggnationen ska byggnadens installationer bytas ut. Ventilationssystemet och 
värmesystemet (radiatorerna) skall utredas och nya effektivare system ska användas. Dock är 
byggnadens klimatskal begränsad för förändringar. Tilläggsisoleringar är begränsade i och 
med att fasaden skall bevaras från ombyggnationen. Ytterväggarna har ett ungefärligt U-värde 
på 1.3 W/m²K. Genom tilläggsisolering skulle U-värdet kunna minskas och 
transmissionsförluster genom ytterväggarna minskas, dock är fönsterna utbytbara. Med ett U-
värde på 2.8 W/m²K är dessa två-glas fönster väldigt föråldrade. För byggprojekt inom 
Akademiska Hus är önskade U-värden på fönster (Inkl. karmar) < 0.9 W/m²K.   

I en energideklaratioen utfört av VVS-konsult företaget Bengt Dahlgren påvisar brister i det 
befintliga ventilationssystemet med batterivärmeväxlare. Genom energibestiktningen har 
vissa åtgärdsförslag tagits fram för att minska byggnadens energiförbrukning.  

Förslag nr 1.  
 

 

”Byt ut batteridelen i de kombinerade återvinnings- och kylbatterierna, byt ut 

glykolblandningen och renovera/rengöra shuntgruppen i ett försök att få förbättrad 

återvinning. En höjning på temperaturverkningsgraden till 55 % ” - Detta skulle ge en 

energibesparing på 46 000 kWh/år. 

 
 
 
Förslag nr 2.  
 

 

I och med att ett nytt FTX-system med roterande värmeväxlare ska installeras i byggnaden 
(Totalt fem aggregat på vindsplan) ska alla ventilationskanaler bytas ut och dimensioneras om 
för att anpassas till den nya verksamheten. Ventilationssystemet kommer att vara ett VAV-
system. ( Variable- Air- Volume) med både koldioxidsensor och temperatursensor. 
Ventilationsflödet kommer alltså att vara behovsstyrd. Även om ventilationsflödet ökas för att 
tillgodose byggnadens framtida ändamål kommer energiförbrukningen troligen att minskas i 
och med den ökade verkningsgraden och VAV-systemet.  

  

 

”I samband med byte av shuntgrupp installeras pumpar med förbättrad verkningsgrad. Antag 

en förbättring om 40 % ” – Detta skulle ge en energibesparing på 1025 kWh/år. 



15 
 

2. Metod 
 

För att kunna jämföra de olika möjliga ventilationssystemen (frånluftsvärmepump, roterande 
värmeväxlarna) har ett antal olika metoder använts. Genom dessa hjälpmedel fullbordades 
examensarbetet 

• Litteraturstudier,  
• Energideklaration för byggnaden, driftdata för värme/kyla, systemritningar, 

planritningar   
• Samtal med konsultbolaget Incoord samt erhållda dokument och planritningar.  
• Egna beräkningar uppbyggda i Excel 
• Möte med Hans Nilsson och insamlad information från honom (handledare från 

Akademiska Hus)  

För att göra en energijämförelse mellan frånluftsvärmepump och roteranade värmeväxlare har 
en energideklaration för den befintliga byggnaden använts för att få inblick över 
energiprestanda över byggnaden, priser för inköpt fjärrvärme samt allmän 
byggnadsbeskrivning. Med dessa data samt planritningar (efter ombyggnationen), luftflöden 
(sannolika) samt personnärvaron i de olika rummen har Excel beräkningar genomförts. Det 
styrda ventilationsflödet kommer att variera mellan de olika salarna i byggnaden. Eftersom 
systemet ska vara variabelt luftflöde som styrs av koldioxidhalten och temperaturen i rummen 
har varje sal i byggnaden utvärderats var för sig. Genom att utvärdera personnärvaron i 
salarna har sannolika drifttider samt tilluftsflöden tagits fram. Detta gjordes genom de nya 
planlösningarna över byggnaden samt personnärvaron i olika salstyperna. Genom olika areor 
tilluftsflödena också tagits fram i rum med konstant flöde.  

     

2.1     Planeringsunderlag- uppbyggnad, flöden, personnärvaro, drifttider 
Akademiska Hus har en fast tilluftstemperatur på +18°C året runt. Då temperaturen utomhus 
understiger +18°C kommer uppvärmning utav utomhusluften att behövas. Antingen genom 
komplettering med tillsatsvärme och värmeåtervinning eller enbart värmeåtervinning. 
Värmeutvecklingen som sker då uteluften passerar fläkten tas inte med i beräkningarna, utan 
det är den direkta utomhusluften som tilluften dimensioneras efter.     

De variabla flödena i kommer salarna att ha ett flöde på 8 l/s, person för att säkerställa god 
luftkvalité. Ventilationssystemet kommer att vara igång mellan 08.00-17.00 på vardagar i alla 
salar, med vissa avikelser, som exempelvis datorsalarna som kommer att vara i drift till 23. 
Eftersom arean i salarna inte är relevant så finns de inte med i tabellen.   

Utöver de variabla flödena kommer salarna att ha ett grundflöde (konstanta flödena) på 0,35 
l/s, m² för att säkerställa god luftkvalité. Detta grundflöde kommer att vara i konstant drift 
mellan 08.00-17.00 oavsett personbelastningen. I tabellerna visas grundflödena. Eftersom 
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personnärvaron inte är relevant vid dessa flöden finns de inte med i tabellen.  Se tillägget för 
tabellerna.  Nedan visas ett utdrag av vad som tas till hänsyn.  

2.2 Energibehov med Roterande värmeväxlare 
I och med att drifttiderna och personnärvaron (därigenom flödena) är så olika i de olika 
salarna är byggnaden indelat i ett antal ”zoner” med likartade drifttider. Efter ombyggnationen 
kommer de fem luftaggregaten att tillsammans ta hand om byggnadens ventilering. Det 
rimliga vore att anta att byggnaden delas upp i fem zoner varav varje aggregatsystem tar hand 
om en egen ”zon”. Nedan visas zonindelningen efter drifttid. För fullständig information on 
zonerna, se tillägget.  

 

Tabell 2. Tabellen Visar vilka salar/rum som finns i de olika zonerna. Zonerna indelas efter likartade drifttider. 

ZON 1 Grupprum typ 1, Grupprum typ 2  

ZON 2 Studiematsal 

ZON 3 Lärosal typ 1, Lärosal typ 2, Kontor, Mötesrum, Pausrum, Expedition, 
Kopieringsrum, omklädningsrum, BIM-förråd, Studiehall 

ZON 4 Datorsal typ 1, Datorsal typ 2, BIM-lab, Virtuell lab 

ZON 5 Sektionslokal, Mötesrum, Vilrum 

 

Energibehovet/fjärrvärmebehovet för uppvärmning av luften i ett luftbehandlingsaggregat 
sker i luftvärmaren (efter värmeåtervinnaren). Utetemperaturen varierar över året. Grafen 
nedan visar temperaturvariationen. Temperaturen för varje timme under 2007 har använts.  

              

Figur 11. Temperaturvariationerna under ett år, 2007, med y-axel som temperatur och x-axel som antal timmar 
under ett år 

För Tfrån hålls en konstant +22 °C över året. Med Tute och Tfrån som kända är systemets Tå 
(Luftens temperatur efter luftvärmaren) det enda okända. Temperaturverkningsgraden, η, fås 
av tillverkaren och varierar med olika flöden. De fem olika zonerna har olika flöden och 
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igenom det kommer temperaturverkningsgraden att variera. Maximala flödet för varje zon 
blev angörande för temperaturverkningsgraden. Genom att göra detta är man på ”den säkra 
sidan”.  Nedan temperaturverkningsgraden på y-axeln samt flödena på x-axeln. 
Värmeväxlaren är utav modellen VEX250. I och med att systemet är balanserad kommer 
kvoten mellan tilluft/frånluft att vara 1 och temperaturverkningsgraden väljs utefter den 
balanserade kurvan. I Bilaga C visas temperaturverkningsgraden för de resterande zonerna.  

 

Figur 12. Temperaturverkningsgraden minskar med ökat flöde. Detta gäller för ZON 1 

Med en känd temperaturverkningsgrad kan temperaturen efter värmeåtervinnaren beräknas. 
Genom att ställa upp en Excel beräkning för årets alla timmar kan Tå beräknas genom formel 
(7.0).  Nedan visas en verkningsgradkurva. Genom att sätta Y-axeln till temperatur och X-
axeln till timmar (8760 h) kommer en kurva för temperaturen under varje timme att fås. 
Bilden visar hur behovet av tillsatsvärmevarierar med utomhustemperaturen samt 
temperaturverkningsgraden för ZON 1. Den mörkblå linjen visar temperaturen efter 
värmeåtervinningen, den gröna linjen visar den konstanta tilluftstemperaturen på +18°C under 
hela året och den ljusblå linjen visar utomhustemperaturen för varje timme, från det lägsta till 
det högsta. Tillsatsvärme är nödvändigt i delområde 1 för att uppnå en tilluftstemperatur på 
+18 °C. I delområde 2 är temperaturverkningsgraden maximal, i detta fall 76 %, för att uppnå 
önskad tilluftstemperatur. I detta fall gäller det vid utetemperaturer under +5,3°C. I delområde 
3 sedan behövs inte maximal temperaturverkningsgrad för att uppnå tilluftstemperaturen. 
Temperaturverkningsgraden kommer att sjunka med ökade utetemperaturer.   
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Figur 13. Olika ”delområdena” för zon 1. Y-axeln visar temperatur och x-axeln visar antal timmar under ett år.  

Vid beräkning av Tå användes temperaturverkningsgraden för de maximala flödena, genom 
detta fås en lägre temperaturverkningsgrad. Med en lägre temperaturverkningsgrad fås en 
lägre temperatur efter värmeväxlaren. Detta kommer att leda till ett ökat fjärrvärmebehov. 
Även om de maximala flödena inte inträffar med byggnadens nuvarande ändamål så kommer 
Tå att dimensioneras efter den. Fjärrvärme behövs för värmebatteriet beräknas enligt formel 
(10), vilket då motsvarar område 1. Se de resterande områderna i bilaga B.  

𝐸𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑎𝑡𝑠 = 𝜌 · 𝑐𝑝  · 𝑞𝑣  · (𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇å) · 𝑑   (kWh)   (10) 

För beräkning av mängden återvunnen energi används formel (11).   

𝐸å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑢𝑛𝑛𝑒𝑛 = 𝜌 · 𝑐𝑝  · 𝑞𝑣 · (𝑇å − 𝑇𝑢𝑡𝑒) · 𝑑 (kWh)  (11) 

För beräkning av energibehovet kommer byggnaden ventileras mån-fre. Beräkning av 
driftdagar behöver därför korrigeras. Genom formel (12) fås detta korrigeringsvärde.  

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
7

 (-)   (12) 

Antalet drifttimmar är också varierande. Olika zoner har olika behov och därigenom olika 
drifttider. Korrigering av antalet drifttimmar fås genom formel (13).  

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟/𝑑𝑎𝑔
24

 (-)  (13)  

Helgdagar under ett år brukar sättas till fem dagar. För denna korrigering används formel 
(14). 

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔ℎ𝑒𝑙𝑔𝑒𝑟 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑒𝑙𝑔𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟
365

   (-)  (14) 

Genom att multiplicera korrigeringsvärdena fås en slutlig korrigeringsvärde som används för 
att beräkna energibehovet.  
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2.3 Energibehov med frånluftsvärmepump 
Vid beräkning av fjärrvärmebehovet med frånluftsvärmepump antas både de sannolika och 
maximala flödena efter personnärvaron efter bilaga A. Energibehovet är beroende av 
drifttiden enligt formel 12, 13 och 14 och kommer, i skillnad från roterande värmeväxlare, 
inte att indelas i olika zoner. För att få fram drifttimmar för systemet med frånluftsvärmepump 
adderas de enskilda zonernas drifttimmar och divideras med antalet zoner för att få ett 
”medeldrifttimmar”. Tabell 3 visar drifttimmarna.  

Tabell 3. Zonerna för roterande värmeväxlare måste anpassas efter ett system med frånluftsvärmepump 

ZON 1 (h) ZON 2 (h) ZON 3 (h) ZON 4 (h) ZON 5 (h) 
5/24 3/24 8/24 14/24 9/24 
  

Ventilationssystemet är igång 32,5 % av ett dygn  

Driftdagar och helgdagar är oförändrade. Systemet antas vara igång fem dagar i veckan och 
helgdagar är fem dagar om året.  

Frånluftsvärmepumpen i systemet är till för att värma tilluften, vilket skiljer sig från 
traditionella frånluftsvärmepumpar som oftast värmer upp tappvattnet/radiatorsystemet. 
Genom att hålla en konstant +18°C kan värmeeffektbehovet för luftbehandlingsaggregatet 
beräknas enligt formel (f). Vid val av frånluftsvärmepump för byggnaden var värmeeffekten 
en viktig parameter. Värmepumpen måste kunna leverera tillräcklig värmeeffekt för att nå upp 
till värmeeffektbehovet. Thermia Robust är en värmepump tillverkad för fastigheter som 
kräver höga effekter. Som maximalt kan åtta värmepumpar seriekopplas. Nedan visas en figur 
på vald FVP (frånluftsvärmepump).  
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 Figur 14. Olika fall med både framledningstemperaturer för vattnet på +35°C och +50°C.  

Köldbäraren har en in temperatur på +5°C. Detta ger oss ett COP värde på 3,06 och en 
värmeeffekt på 45,4 kW. Detta går också att avläsa i figur (15). 

 

Figur 15. COP värdet och värmeeffekten varierar med olika köldbärar temperaturer.  

Eftersom effektbehovet varierar med de maximala och sannolika flödena har en Excel 
beräkning satts upp med dessa två olika fall. För beräkning av fjärrvärmebehovet (PFJV) 
användes formel (15)  

𝑃𝐹𝐽𝑉 = 𝑃𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 −
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑉𝑃

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔
 · 𝑃𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣  (W)  (15) 
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Med ”Antal FVP” menas kvoten mellan Pbehov och PFVP. Denna kvot kommer att minska med 
ökade utomhustemperaturer eftersom Pbehov minskar när utomhustemperaturen ökar med 
värmeffekten från frånluftsvärmepumpen (PFVP) förblir konstant. Med ”Antal verklig” menas 
antalet FVP som verkligen används. Genom att avrunda, ex, 4,6 ned till 4 fås antalet verkliga 
FVP som används. Detta görs för att inte överdimensionera systemet.  ”(Antal FVP/Antal 
verklig) ∙ Pbehov” beskriver då andelen effekt som värmepumpen enskilt levererar. Genom att 
subtrahera Pbehov med effekten som värmepumpen levererar fås det som behöver kompletteras, 
fjärrvärmebehovet.  

Genom att anta att ett visst antal FVP ska vara i systemet än det som krävs kommer 
fjärrvärmebehovet att minska eller öka. Genom att minska antalet FVP i varje fall med -1 tills 
antalet FVP som blir kvar är ett kan fjärrvärmebehovet för varje mängd FVP som används fås 
ut.  
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3. Resultat 
     

3.1 Fjärrvärmebehov med roterande värmeväxlare 
Stapeldiagramet i figur 16 visar hur fjärrvärmebehovet för luftbehandlingsaggregatet varierar 
för de olika zonerna. Den blåa stapeln visar det maximala fjärrvärmebehovet och det röda 
visar det sannolika fjärrvärmebehovet. På grund av att personnärvaron, och därigenom flödet, 
varierar kraftigt mellan de olika zonerna kommer fjärrvärmebehovet att vara olika. I bilaga 
visas de maximala och sannolika flöden beräknat utifrån personnärvaron i de olika salarna.  

Drifttiderna har en stor påverkan på fjärrvärmebehovet, som figur 16 visar har ZON 2 ett lågt 
fjärrvärmebehov. I bilaga A ser man drifttiderna för de olika zonerna och ZON 2 har en låg 
drifttid vilket påverkar fjärrvärmebehovet.  

Det totala sannolika fjärrvärmebehovet för samtliga zoner uppnår 4 588 kWh/år. Det 
maximala fjärrvärmebehovet för samtliga zoner uppnå till 8 378 kWh/år.  

 

 

 

Figur 16. Visar hur fjärrvärmebehovet varierar mellan de olika zonerna. ZON 3 har det största fjärrvärmebehovet.  
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Tabell 4. Fjärrvärmebehovet med både maximala och sannolika värden för samtliga zoner.  

Fjärrvärmebehov Max (kWh) Sannolik (kWh) 
ZON 1 351,05 221,56 
ZON 2 3,62 3,62 
ZON 3 5 709,00 2 879,66 
ZON 4 1 646,76 994,35 
ZON 5 667,53 488,51 

3.2 Återvunnen energi med roterande värmeväxlare 
Diagamet i figur 17 visar fördelningen av återvunnen energi ur frånluften mellan de olika 
zonerna. Det totala maximala återvunna energin uppnår 240 112 kWh/år för samtliga zoner, 
för de sannolika flödena uppnår detta värde 140 344 kWh/år.  

 

 

Figur 17. Visar hur fjärrvärmebehovet varierar mellan de olika zonerna. ZON 3 har det största fjärrvärmebehovet.  
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Tabell 5. Tabellen visar mängden återvunnen energi med både maximala och sannolika värden för samtliga zoner.  

Återvunnen energi Max (kWh) Sannolik (kWh) 
ZON 1 8 786,60 6 654,65 
ZON 2 3 177,99 3 177,99 
ZON 3 93 507,06 47 165,70 
ZON 4 118 647,69 71 642,34 
ZON 5 15 992,73 11 703,84 

 

3.3 Fjärrvärmebehov med frånluftsvärmepump 
Resultaten för frånluftsvärmepumpen visar att maximalt sju värmepumpar krävs i systemet för 
att kunna försörja byggnaden med minimalt fjärrvärmebehov. Men sannolikt behövs fyra 
frånluftsvärmepumpar för att kunna försörja byggnaden med varm tilluft, även under de 
kallaste dagarna. Dessa siffror visas i figur 18 och figur 19.  

Genom minskat värmeeffektbehov minskar behovet av antalet FVP. Under ett år, används 
maximalt sju FVP med maximalt flöde, detta trappas snabbt ner till sex FVP, som i sin tur 
trappas ner till fem FVP, enligt figur 18. I tabell visas att tre FVP som är i gång mellan 
temperaturerna +0,9°C till och med +5,1°C och under 1931 h har högst fjärrvärmebehov, 
9 562 kWh/år. För de sannolika flödena är det högsta fjärrvärmebehovet då systemet har en 
FVP i drift, mellan +3,4°C till och med +10,6 °C under 2799 h, behovet ligger då på 15 733 
kWh/år. 

Genom att ”trappa ner” antalet FVP som behövs i systemet med -1 FVP tills endast en FVP 
används fås ett fjärrvärmebehov för X antal FVP för både de sannolika och maximala flödena. 
Det högsta fjärrvärmebehovet för de maximala flödena uppnår till 130 289 kWh/år med 
endast en FVP i gång, enligt figur 23. För de sannolika flödena är resultatet samma, om endast 
en FVP är igång behövs 51 626 kWh/år, enligt figur 22.  

 

Figur 18. Figuren visar  hur antalet FVP varierar med utomhustemperaturen. X-axeln beskriver tiden för vilken 
antalet FVP som behövs. Y-axeln beskriver utomhustemperaturen och antalet FVP. Det behövs fler pumpar de 
maximala flödena, detta för att klara av värmeeffektbehovet som råder vid dessa temperaturer. Dock behövs den 
högre mängden FVP under längre tid. De kallaste timmarna inträffar inte under en längre tid.  
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Figur 19. Visar hur antalet FVP varierar med utomhustemperaturen. X-axeln beskriver tiden för vilken antalet FVP 
som behövs. Y-axeln beskriver utomhustemperaturen och antalet FVP. Det behövs fler pumpar de maximala flödena 

Tabell 6. Antal timmar och antalet FVP är i bruk och mellan vilka temperaturer. Gäller maximala flöden.  

 Antal timmar, h Temp. Från, 
°C 

Temp. Till, 
°C 

7 FVP 8 -13,5 -12,2 
6 FVP 67 -12,2 -7,8 
5 FVP 294 -7,7 -3,5 
4 FVP 879 -3,4 0,8 
3 FVP 1931 0,9 5,1 
2 FVP 1510 5,2 9,4 
1 FVP 1604 9,5 13,7 
0 FVP 1324 13,8 17,9 
 

Tabell 7. Antal h antalet FVP är i bruk och mellan vilka temperaturer. Gäller sannolika flöden 

 Antal timmar, 
h 

Temp. Från, 
°C 

Temp. Till, 
°C 

4 FVP 10 -13,5 -11,4 
3 FVP 308 -11 -4,1 
2 FVP 1997 -4 3,3 
1 FVP 2799 3,4 10,6 
0 FVP 2505 10,7 17,9 
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Figur 20. Fjärrvärmebehovet varierar utifrån de sannolika flödena. I detta fall används som maximalt 4 FVP. X-
axeln visar, förutom antalet FVP, timmar under ett år. Fyra FVP används under de kallaste dagarna då 
värmeeffektbehovet är som max. Med ökade utomhustemperaturer sjunker värmeeffektbehovet och detta leder till 
att behovet av antal FVP minskar. Fjärrvärmebehovet visas vara högre med 1 FVP och detta kan vara förvirrande 
men det är viktigt att ha i åtanke att fjärrvärmebehovet under de varmare dagarna minskar, även om en FVP 
används. Genom att används fyra FVP under de kallaste dagarna är fjärrvärmeförbrukningen låg jämfört med de 
resterande timmarna.  

 

Tabell 8. De exakta siffrorna för fjärrvärmebehovet visas enligt figur 20 

4 FVP (kWh) 3 FVP (kWh) 2 FVP (kWh) 1 FVP (kWh) INGEN FVP (kWh) 

20,65 1 036,84 7 361,68 15 733,33 9 304,96 
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Figur 21. Fjärrvärmebehovet utifrån de maximala flödena. I detta fall används som maximalt sju värmepumpar. X-
axeln visar, förutom antalet FVP, timmar under ett år. Med en hög värmeeffektbehov som krävs vid dessa flöden är 
sju värmepumpar behovet som max.  

Tabell 9. Visar de exakta siffrorna för fjärrvärmebehovet enligt figur 21 

7 FVP (kWh) 6 FVP (kWh) 5 FVP (kWh) 4 FVP (kWh) 
20,31 216,30 1 375,42 3 490,43 

 

3 FVP (kWh) 2 FVP (kWh) 1 FVP (kWh) INGEN FVP (kWh) 
9 562,16 8 352,88 7 842,07 4 981,63 
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Figur 22. Visar hur fjärrvärmebehovet varier med antalet FVP som använts. Med endast en FVP är 
fjärrvärmebehovet uppe i 51,63 MWh/år. Med fyra FVP igång minskar fjärrvärmebehovet kraftigt ner till 0,02065 
MWh/år.  

Tabell 10. Visar de exakta siffrorna för fjärrvärmebehovet enligt figur 22 

FVP 4 (kWh) FVP 3 (kWh) FVP 2 (kWh) FVP 1 (kWh) 
20,65 1 171,57 11 852,07 51 626,04 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

kW
h 

FJÄRRVÄRMEBEHOV 

FVP 4

FVP 3

FVP 2

FVP 1



29 
 

 

Figur 23. Visar hur fjärrvärmebehovet varier med mängden FVP som använts. Med endast en FVP är 
fjärrvärmebehovet uppe i 130 289,12 MWh/år. Med fyra FVP igång minskar fjärrvärmebehovet kraftigt ner till 
0,02031 MWh/år.  

Tabell 11. Visar de exakta siffrorna för fjärrvärmebehovet enligt figur 23 

FVP 7 (kWh) FVP 6 (kWh) FVP 5 (kWh) FVP 4 (kWh) 
20,31 329,95 2 503,96 9 862,89 

FVP 3 (kWh) FVP 2 (kWh) FVP 1 (kWh) 
32 399,52 73 764,22 130 289,12 
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3.4 Sammanställning av resultat  
 

 

Figur 24. Fjärrvärmebehovet varierar mellan FTX (roterande värmeväxlare) och FVP (frånluftsvärmepump) med 
maximala flöden. Den röda stapeln visar antalets FVP trappas ner från sju till noll under årets gång. Sju FVP 
används under de kallaste dagarna och antalet FVP minskas i bruk ju varmare dagarna blir. För mer information 
angående nedtrappningen i antalet FVP finns förklarat med figur 21. Fjärrvärmebehovet vid FTX är det 
gemensamma värdet av alla fem aggregat.  

 

Figur 25. Fjärrvärmebehovet varierar mellan FTX (roterande värmeväxlare) och FVP (frånluftsvärmepump) med 
sannolika flöden. Den röda stapeln visar antalets FVP trappas ner från fyra till noll under årets gång. Fyra FVP 
används under de kallaste dagarna och antalet FVP minskas i bruk ju varmare dagarna blir. För mer information 
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angående nedtrappningen i antalet FVP finns förklarat med figur 20. Fjärrvärmebehovet vid FTX är det 
gemensamma värdet av alla fem aggregat.  

 

Figur 26. Fjärrvärmebehovet varierar mellan FTX (roterande värmeväxlare) och FVP (frånluftsvärmepump, med 
respektive antal) med maximala flöden. Staplarna för frånliftsvärmepumparna visar hur mycket fjärrvärme som 
behövs för uppvärmning av tilluften. Varje stapel visar ett antal FVP som är konstanta under året. 
Fjärrvärmebehovet är högst så endast en FVP används.  

 

Figur 27. Fjärrvärmebehovet varierar mellan FTX (roterande värmeväxlare) och FVP (frånluftsvärmepump, med 
respektive antal) med sannolika flöden. Staplarna för frånliftsvärmepumparna visar hur mycket fjärrvärme som 
behövs för uppvärmning av tilluften. Varje stapel visar ett antal FVP som är konstanta under året. 
Fjärrvärmebehovet är högst så endast en FVP används. 
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4. Diskussion 
 
Resultaten visar att värmeåtervinning med roterande värmeväxlare är det mest fördelaktiga 
valet med hänsyn till fjärrvärmebehovet då antalet frånluftsvärmepumpar understiger fyra 
stycken. Detta gäller vid maximala flöden. Vid de sannolika flödena är roterande 
värmeväxlare mest fördelaktigt då antalet frånluftsvärmepumpar understiger två stycken. 
Dock är det viktigt att komma ihåg att antalet roterande värmeväxlare i systemet är fem 
stycken, en för varje zon och det är dessa fem roterande värmeväxlarna som gemensamt 
jämförts med antalet frånluftsvärmare. Resultaten visar att ”nedtrappningen” av antalet 
frånluftsvärmepumpar i bruk inte är effektivt då fjärrvärmebehoven fortfarande är högre än 
vid användning av roterande värmeväxlare.  

Fjärrvärmebehovet kan vara både lägre och högre än ett genomsnittligt år då temperaturdata 
tagits från 2007. Utomhustemperaturerna bestod av årets alla timmar och kallare temperaturer 
på nätterna leder till ett ökat värmeffektbehov i beräkningarna. I verkligheten är byggnaden 
bemannad under för- och eftermiddag.  

Tidschemat för lokalerna har tagits fram med hjälp av KTHs planeringsunderlag. I de lokaler 
där bruksinformationinte fanns antogs en rimlig vistelsetid och personnärvaro. I verkligheten 
kan detta variera och leda till både ett ökat och minskat fjärrvärmebehov jämfört med de 
resultat som räknats fram.  

Akademiska Hus har angett en konstant +18°C tilluftstemperatur för byggnaden. Interna 
värmelaster har inte tagits hänsyn till. Då utomhustemperaturer understiger +18°C kommer en 
värmning av tilluften att ske, antingen genom endast värmeåtervinningen, eller 
värmeåtervinning kombinerat med tillsatsvärme. I verkligheten kan den interna 
värmealstringen vara tillräckligt hög för att en sänkning av tilluftstemperaturen kan ske och 
fortfarande ha en behaglig inomhustemperatur.  

Vid val av tillverkare har endast aggregat för lokal- och fastighetsbyggnader jämförts då 
flödena är höga. Val av andra tillverkare skulle kunna visa andra resultat än det som 
redovisats i denna analys. 
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5. Slutsats 
 

Slutssatsen av analysen visar att roterande värmeväxlare är det mest fördelaktiga 
värmeåtervinnaren vid val av uppvärmning av tilluften med hänsyn till fjärrvärmebehovet. 
Roterande värmeväxlare är en värmeåtervinnare utvecklat för uppvärmning av tilluften medan 
frånluftsvärmepumpen kan användas till både uppvärmning av radiator- och tappvarmvatten 
men också av tilluften. Även om resultaten visar ett lägre fjärrvärmebehov med roterande 
värmeväxlare är det viktigt att ta hänsyn till frånluftsvärmepumpen ”multikörnings” 
egenskaper.  

En fortsatt ekonomisk analys på de två systemen hade varit intressant och kunnat ge en 
helhetssyn på vilket system som hade passat byggnaden bäst, både ur energisynpunkt men 
även ur en ekonomisk synpunkt.  
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Bilaga A 
Variabla flöden/Konstanta flöden med personnäravo och tidscheman för de olika zonerna.  

 
Figur 29. Figuren visar hur fem zoner har indelats efter liknande närvarotider. Detta gjordes eftersom fem 
aggregatsystem med roterande värmeväxlare planeras placeras i fläktrummet.  
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Figur 30. Figuren visar summen av flödena, både sannolik och maximala. Detta görs för att sedan kunna välja ut rätt 
aggregat åt rätt zon.  
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Bilaga B 
Varaktighetsdiamgram för de olika zonerna. För förklaring om de olika ”områderna”, se 18.  

 
Figur 31. Diamgramet visar en varaktighetsidagram för ZON 1 

 
Figur 32. Diagrammet visar en varaktighetsdiagram för ZON 2.  
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Figur 33. Diagrammet visar en varaktighetsidagram för ZON 3.  

 

Figur 34. Diagrammet visar en varaktighetsidagram för ZON 4.  
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Figur 35. Diagrammet visar en varaktighetsidagram för ZON 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35
Te

m
pe

ra
tu

r, 
°C

 

Temp. Efter VVX

Tilluftstemp.

Uteluftstemp.

1                8760 



40 
 

Bilaga C 
Figurerna visar val av aggregat/temperaturverkningsgrad med hjälp av flödena från bilaga A.   

 

Figur 36. Temperaturverkningsgrad avläses med känt maximalt flöde. ZON 1 

 

 

Figur 37. Temperaturverkningsgrad avläses med känt maximalt flöde. ZON 2 
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Figur 38. Temperaturverkningsgrad avläses med känt maximalt flöde. ZON 3 

 

 
Figur 39. Temperaturverkningsgrad avläses med känt maximalt flöde. ZON 4 
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Figur 40. Temperaturverkningsgrad avläses med känt maximalt flöde. ZON 5 
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