
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJ153x Examensarbete i Energi och miljö, grundnivå 
Stockholm 2013 

H a n d l e d a r e :  A n d e r s  M a l m q u i s t  

E r i k  B j ö r k l u n d  
L i n u s  H a n s s o n  

VÄRMEÅTERVINNING I ALBANO 
 

Energieffektivisering i 
studentbostäder 



ii 

 

 

  

 



iii 

 

 

Sammanfattning 
Rapporten beskriver undersökningen av två värmeåtervinningsmetoder, frånluftsvärmepump 

och frånlufts/tilluftsvärmeväxlingssystem (FTX-system), för en av Svenska Bostäders 

byggnader i det kommande byggprojektet i Albano. Syftet var att göra detta utifrån 

hållbarhetsaspekterna energieffektivitet, klimatpåverkan i form av växthusgasutsläpp samt 

driftskostnader för inköpt energi. Uppbyggnad av en värmeflödesmodell, baserad på en av 

byggnaderna i området, samt energiberäkningar för respektive uppvärmningssystem, visade 

att det relativt nollalternativ gick att spara 55 % av uppvärmningsbehovet om 

frånluftsvärmepumpen väljs och 45 % om FTX-systemet väljs. Totalt sett tyder resultaten på 

att frånluftsvärmepumpsystemet utgör ett något mer fördelaktigt alternativ, men om den 

studerade byggnadens totala klimatskalsprestanda kan uppnå mycket låga 

värmegenomgångstal utgör FTX-alternativet det bättre alternativet.  
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Abstract 
The report describes the investigation of two heat recovery methods, an exhaust air heat pump 

and an exhaust/supply air heat exchange system (FTX), for use in Svenska Bostäder’s 

buildings in the upcoming construction project in Albano. The aim was to do this based on the 

sustainability aspects of energy efficiency, environmental impact in terms of greenhouse gas 

emissions and operating costs for purchased energy. The construction of a heat flow model, 

based on one of the buildings in the area, as well as energy calculations for each heating 

system, showed that 55% of the heating requirement could be saved with the exhaust air heat 

pump option, while 45% if the FTX system was selected. Overall, the results suggest that the 

exhaust air heat pump system is a slightly more favorable option, but if the studied building’s 

total envelope can achieve a very low heat transfer coefficient, the FTX option is superior. 
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Nomenklatur 
 

Parameter Förklaring Parameter Förklaring 
      Uppvärmd inomhusarea [m

2
] (se 

kapitel 1) 
 ̇  Tilluftens massflöde [kg/s] 

 ̇   Aktuellt uppvärmningsbehov [W]         Luftens specifika värmekapacitet 

[J/kg·K] 

 ̇             Värmeförluster via transmission 

[W] 
 ̇  Värmelagrande ”flöde” i roterande 

värmeväxlare [W/K] (se rubrik 

1.1.3) 

 ̇            Värmeförluster via ventilation [W]    Värmelagrande massa i roterande 

värmeväxlare [kg] 

 ̇             Värmeförluster via infiltration [W]      Specifik värmekapacitet hos 

värmelagrande massa i roterande 

värmeväxlare [J/kg·K] 

 ̇               Värmevinster via solinstrålning [W]   Varvtal hos roterande 

värmeväxlare [varv/min] 

 ̇       Värmevinster via internvärme [W]  ̇           Värmeförluster via transmission 

genom väggar och tak [W] 

     Frånluftsvärmepumpens 

värmefaktor 
   Värmegenomgångstal hos del i av 

klimatskalet [W/m
2 

· K] 

 ̇  Frånluftsvärmepumpens avgivna 

värmeeffekt [W] 
   Area av del i av klimatskalet [m

2
] 

 ̇  Frånluftsvärmepumpens ur 

frånluften upptagna värmeeffekt 

[W] 

 ̇     Värmeförluster via transmission till 

marken (genom grunden) [W] 

 ̇  Drifteffekt (el) för 

frånluftsvärmepumpens 

kompressor [W] 

      Marktemperatur [ °C] 

 ̇ Total drifteffekt (el) för 

frånluftsvärmepumpen (exklusive 

elpatron) [W] 

  ̅ Genomsnittlig årlig 

utomhustemperatur [ °C] 

 ̇ Ventilationsflöde [m
3
/s]  ̇    Värmeeffekt via solinstrålning 

genom fönster [W] 

      Luftens densitet [kg/m
3
]   Fönstrens g-värde (se rubrik 2.1) 

   Luftens ändring i specifik entalpi 

vid strömning förbi 

frånluftsvärmepumpens förångare 

[J/kg] 

   Solinstrålning mot vertikal yta 

[W/m
2
] 

  Värmeväxlarens 

temperaturverkningsgrad 
 ̇    Värmeeffekt levererad från 

värmeväxlare och 

fjärrvärmebatteri [W] 

      Tilluftens temperatur efter 

värmeväxlaren [ °C] 
 ̇    Värmeeffekt från fjärrvärmebatteri 

[W] 

   Utomhustemperatur [ °C]            Fönsterarea på norra fasaden [m
2
] 

  Inomhustemperatur [ °C]            Fönsterarea på västra fasaden [m
2
] 

   Tilluftens temperatur-ändring över 

värmeväxlaren [ °C] 
            Fönsterarea på sydöstra fasaden 

[m
2
] 

  Skillnad mellan högsta och lägsta 

temperatur i värmeväxlingen [ °C] 
 ̇      Drifteffekt (el) för den roterande 

värmeväxlarens rotor [W] 

 ̇    Värmeeffekt vid värmeväxlingen 

[W] 
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 1 Introduktion 
 

Inom ramen för det kommande byggprojektet Albano i Stockholm, där utbildningslokaler och 

cirka 1 000 student- och forskarlägenheter ska anläggas, gav Svenska Bostäder ett antal 

projektgrupper uppgifter i att undersöka möjliga åtgärder för bland annat låg 

energianvändning och lokal elproduktion i de planerade byggnaderna. Ambitionerna när det 

gäller boende samt energi- och miljöprestanda i de planerade byggnaderna är höga, varför stor 

vikt läggs vid att de åtgärder som implementeras är effektiva.  

 

När det gäller att uppnå en låg energianvändning finns flera faktorer som är av betydelse. Dels 

utgör elanvändningen i byggnaden en viktig post, men framför allt är uppvärmning avgörande 

för den totala energianvändningen i ett klimat likt det som råder i Stockholm. Samtidigt går 

mycket värme till spillo i byggnader idag, inte minst på grund av bristande isolering och 

ineffektiva ventilationsmetoder. I de planerade Albanobyggnaderna är utgångspunkten så 

kallade passivhus, där värmeförluster genom väggar, tak och fönster söks hållas på mycket 

låga nivåer. Som beskrivet av Boqvist, et al. (2010) uppnås detta med välisolerande 

klimatskal, men även med hjälp av återvinning av den värme som finns i den utgående, och 

varma, ventilationsluften. 

 

Beträffande energieffektivisering kan således en av de främsta tekniska metoderna anses vara 

återvinning av värme, i synnerhet om övriga värmeförluster redan är relativt låga. Inte minst 

är denna typ av åtgärd intressant ur ett hållbar utvecklings-perspektiv, för vilket en strävan 

efter att minska byggnaders energianvändning och samtidigt uppfylla de svenska miljömålen 

är relevant.  

 

Utöver detta ställer också Stockholms stads krav på en energianvändning på maximalt 

55 kWh/m
2
 Atemp och år

1
 i nya bostäder och lokaler (Stockholms Stad, 2012). Att utföra 

åtgärder för att uppfylla detta krav, med låg klimatpåverkan och till en låg kostnad, utgör 

därför en avsevärd utmaning. Med bakgrund av detta gav Svenska Bostäder projektgruppen i 

uppgift att undersöka hur mycket värme som går att återvinna över tid med hjälp av 

värmeåtervinning.  

1.1 Bakgrund 
På begäran av Svenska Bostäder lades vikten i detta arbete på att undersöka värmeåtervinning 

via ventilation. Detta innebär att fokus lades på att se i vilken mån det krävda 

uppvärmningsbehovet kan täckas genom metoder som bygger på att tillvarata värmen i 

byggnadens ventilationssystem. Prestandan på de två värmeåtervinningsmetoder som valdes 

att undersökas (se nedan) står med andra ord i direkt proportion till i vilken mån 

uppvärmningsbehovet kan täckas utan ytterligare energi utifrån, i form av exempelvis 

direktverkande el eller fjärrvärme.  

 

Eftersom det handlade om att återvinna värme från frånluft föll valet på att undersöka två 

olika typer av uppvärmningssystem med värmeåtervinning – dels ett system som bygger på en 

frånluftsvärmepump och dels ett med ett så kallat FTX-system
2
. FTX-systemet valdes främst 

                                                 
1
 Avser energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla, och fastighetsel vid normal 

användning. Atemp utgör den golvarea innanför byggnadens klimatskal som är uppvärmd till minst 10° C 
(Boverket, 2009). 
2
 Frånluft/tilluftssystem med värmeåtervinning 
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eftersom det är en ofta använd metod i bland annat passivhus och eftersom det har använts i 

ett av Svenska Bostäders egna passivhusprojekt, kvarteret Blå Jungfrun (Leveau, 2009). 

Ytterligare en anledning är att ett sådant system teoretiskt sett har en hög verkningsgrad 

(Havtun, et al., 2011, s. 203). Att jämföra detta system med en frånluftsvärmepump ansågs 

intressant inte enbart ur energibesparingssynpunkt, utan även i termer av ekonomi och 

klimatpåverkan – inte minst eftersom frånluftsvärmepumpen utgör ett vanligt förekommande 

och beprövat återvinnings- och uppvärmningsalternativ.  

1.1.1 Hållbarhetsaspekter 

Värmeåtervinning är ett koncept som har energibesparingspotential och därför är relevant att 

undersöka, inte minst ur hållbar utvecklings-synpunkt. En bidragande orsak till detta är att 

mer än en tredjedel av Sveriges energianvändning idag utgörs av energianvändning i 

byggnader (Energimyndigheten, 2012). ”Hållbar utveckling” är ett brett begrepp som kan 

definieras som en utveckling som uppfyller mänsklighetens nuvarande behov utan att 

äventyra framtida generationers möjligheter att uppfylla sina behov (World Commission on 

Environment and Development, 1987). Begreppet innefattar i huvudsak tre dimensioner; den 

ekonomiska, den ekologiska och den sociala dimensionen som i samverkan ska bidra till en 

utveckling som i enlighet med definitionen ovan är mer hållbar. Ur ett hållbarhetsperspektiv 

måste alltså en teknisk lösning uppfylla fler kriterier än att vara tekniskt genomförbar. Den 

måste bland annat vara hållbar ur en tidsaspekt, det vill säga ha så lång livslängd som möjligt, 

uppfylla krav på att vara kostnadseffektiv för tillverkaren, eller i detta fall tillhandahållaren av 

boendet, samt bidra till en trivsam vistelsemiljö för de boende.  

 

Strävan efter ett hållbart energisamhälle handlar inte enbart om att utnyttja förnybara 

energikällor; det handlar även om energieffektivisering. I det avseendet kan värmeåtervinning 

spela en betydande roll.  Energieffektivisering är därför den aspekt av hållbar utveckling som 

huvudsakligen står i centrum för detta projekt. Åtgärden är kopplad både till den ekonomiska 

och ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, eftersom den har att göra med ett mer 

effektivt utnyttjande av energiråvaror och indirekt klimatpåverkan. Den tekniska investering 

som energieffektivisering utgör innebär en kostnad, men tack vare den minskade 

energiåtgången vid drift leder åtgärden på sikt ofta till minskade kostnader som kan räknas 

som en vinst hos den som utför investeringen. 

 

Utöver ekonomiska och resursbetingade aspekter är, som nämnt, en minskad klimatpåverkan 

något som kan beröras när det gäller energieffektivisering. Värmeåtervinning leder till att 

mängden energi som måste köpas in i form av exempelvis el eller fjärrvärme kan minskas. 

Eftersom både fjärrvärmeproduktion och elproduktion vanligen ger upphov till 

växthusgasutsläpp kan således en minskad energianvändning genom energieffektivisering 

hänföras till minskade utsläpp. När det gäller de två värmeåtervinningsmetoder som valdes att 

undersökas är det alltså av intresse att söka jämföra respektive metods upphov till utsläpp. 

 

Inom den ekologiska dimensionen kan även aspekter rörande andra miljömässiga faktorer 

vara av intresse att undersöka. Framför allt kan de typer av material som används i respektive 

teknisk lösnings utrustning värderas ur exempelvis utsläppsperspektiv, utvinningens påverkan 

på lokala miljöer och under vilka övriga miljömässiga och sociala omständigheter 

framtagningen och distributionen har skett. Omfattningen av en sådan analys kan snabbt bli 

stor och i denna undersökning har sådana aspekter lagts utanför begränsningen.  

 

De sociala aspekterna av värmeåtervinningsmetoderna är potentiellt många. Det är till 

exempel möjligt att passiv- och lågenergihus skulle kunna ha mer eller mindre negativa 
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effekter på inomhusklimat, framförallt gällande rumstemperatur. I modernare lågenergihus 

tycks många av dessa problem dock ha blivit mindre (Eriksson, 2010). Eftersom de sociala 

aspekterna kräver en delvis annan utgångspunkt än frågan om energieffektivisering och är 

svåra att belysa utan att arbetet blir för svåröverskådligt, har de flesta av dem, till exempel 

upplevelse av ljudnivå samt rent utformningstekniska aspekter såsom dragning av rör, optimal 

placering av teknisk apparatur med mera lagts utanför begränsningen. 

1.1.2 Byggnadens värmeflöden 

Värmeflöden innefattar värme som strömmar till och från en byggnad. En inledande fråga 

som uppkommer är hur det är möjligt att ställa upp en balans för att uppskatta den värme som 

måste tillföras utöver interngenererad från boende och elektrisk apparatur samt solinstrålning. 

Detta motsvaras av den skillnad i energi som uppkommer när utflödande energi överstiger 

inflödande energi i en byggnad utan ett uppvärmningssystem (se Figur 1).  

 

 

 
Figur 1: Schematisk bild över de värmeflöden som ingår i byggnaden. Röda pilar anger tillförsel av värme till 

systemet och blå pilar anger bortförsel av värme från systemet. 

Uppvärmningsbehovet från ett värmesystem ( ̇  ) i ett generellt energisystem i form av en 

byggnad ges av (Havtun, et al., 2011, s. 56-57) 

 

 ̇    ̇                ̇                [1] 

 

där 

 

 ̇                ̇              ̇             ̇              [2] 

 

 ̇              ̇                ̇         [3] 

 

 ̇             står för den värme som förloras genom väggar, golv och tak.  ̇            står 

för förlusterna som uppstår genom byggnadens ventilation och motsvarar den energi som 

behövs för att höja temperaturen på inkommande luft till rumstemperatur. Samma princip 

gäller för infiltrationsförlusterna  ̇            , som består i att kall luft utifrån som läcker in i 

byggnaden måste värmas upp.  ̇       består av värmevinsterna från boende i huset samt de 

hushållsapparater som finns och  ̇               är den nettosolenergi som tas upp av 

byggnaden genom solinstrålning. 

�̇�𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟 𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

�̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 

 ̇             
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1.1.3 Frånluftsvärmepump 

Det som gör värmepumpen till ett intressant alternativ för uppvärmning är dess förmåga att 

avge mer värme till byggnaden än vad som behöver tillföras i form av elektrisk energi. 

Storleken på denna förmåga, värmefaktorn COP1, är av stor betydelse för systemets 

lönsamhet vid drift (se Figur 2). Samtidigt är värmefaktorn något som starkt varierar beroende 

på aktuella temperaturer på värmekällan (förångaren) respektive värmesänkan (kondensorn). 

Mest fördelaktig är en liten skillnad mellan den högre kondenseringstemperaturen och den 

lägre förångningstemperaturen i kompressionscykeln. Värmesänkan utgörs i första hand av 

byggnadens värmedistributionssystem (exempelvis vattenburet radiatorsystem) och är således 

fördelaktig att hålla vid en lägre temperatur (Sakellari & Lundqvist, 2005 och Havtun, et al., 

2011, s. 219).  

 

 
I en frånluftsvärmepump strömmar ett köldmedium i en sluten krets, som vid förångning i 

förångaren upptar värmet  ̇  från (i detta fall) frånluften och vid kondensering i kondensorn 

avger värmet  ̇  till byggnadens radiatorsystem (se Figur 2). I praktiken kan värmepumpen 

behöva något större drivenergi än enbart den som krävs för kompressorarbetet, varför den 

totala värmefaktorn blir lägre än om så var fallet. Med en frånluftsvärmepump kommer luften 

som strömmar till förångarens värmeväxlare att hålla relativt konstant temperatur 

(rumstemperatur).  

 

Kondenseringstemperaturen, som följer radiatorsystemets framledningstemperatur relativt väl, 

varierar under året och eftersom det är önskvärt att hålla denna temperatur så låg som möjligt 

skall framledningstemperaturen i princip vara precis tillräckligt hög för att kunna leverera det 

värme som byggnaden för tillfället kräver. Därför styrs framledningstemperaturen utifrån 

aktuell utomhustemperatur med hjälp av en värmekurva (Havtun, et al., 2011, s. 228). 

Exempel på värmekurvor illustraras i Figur 3. 

 

 

Figur 2. Schematisk bild över värmepumpens kompressionscykel. COP med index 1 anger att det handlar om 

värmefaktorn, till skillnad mot köldfaktorn som skrivs COP2. 

�̇�  

�̇�  
 

�̇�𝑘 

�̇�𝑘

 

Kompressor 
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Figur 3. Exempel på värmekurvor (NIBE, 2013). 

Med en viss värmekurva bestäms hur framledningstemperaturen i byggnadens 

värmedistributionssystem ska variera efter utomhustemperaturen, så att lämplig 

värmetillförsel sker. Vad som i aktuellt fall utgör lämplig värmekurva måste anpassas efter 

byggnadens egenskaper och rådande klimat. En brantare kurvlutning innebär att en högre 

ökning i till exempel radiatorernas temperatur sker vid en viss ändring av 

utomhustemperaturen. En förskjuten värmekurva innebär att framledningstemperaturen 

ändras lika mycket för alla utomhustemperaturer, vilket kan göras vid justering av önskad 

inomhustemperatur. En lägre utomhustemperatur kräver en högre framledningstemperatur, 

vilket sin tur brukar bidra till ett lägre värde på värmefaktorn (se Figur 4). 

 

 
 
Figur 4. Diagrammet illustrerar hur      kan bero på olika nivåer i framledningstemperatur (    ) och 

värmekällatemperatur, med en viss värmepumpskonfiguration. Vid till exempel en framledningstemperatur på 40 °C 

och en värmekällatemperatur på 0 °C får värmefaktorn här ett värde på cirka 3 (markerat i figuren). Källa: Havtun, 

et al., 2011, s. 226 

I en frånluftsvärmepump utgörs värmekällan av frånluften, som strömmar genom förångarens 

värmeväxlare. Den effekt som vid förångaren kan tas upp kan uppskattas av formeln (Havtun, 

et al., 2011, s. 247) 

 

 ̇   ̇           [4] 
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där 

 ̇  - värmeeffekt till förångaren [W] 

 ̇ - luftflöde [m
3
/s] 

      - luftens densitet [kg/m
3
] 

   - luftens ändring i specifik entalpi [J/kg] 

 

I en vanlig frånluftsvärmepump brukar frånluftens temperatur sänkas från cirka 20 °C till  

5 °C. Den entalpiändring detta motsvarar beror utöver temperaturändringen också på 

luftfuktigheten. Som tumregel anger Sakellari & Lundqvist (2005) att det ur ett luftflöde på 

210 m
3
/h kan erhållas en effekt på cirka 1,75 kW. Om luftens densitet antas vara omkring  

1,2 kg/m
3
 innebär detta en entalpiändring på 25 kJ/kg. Även Havtun, et al. (2011, s. 246) 

bekräftar en liknande tumregel. I större byggnader, med större luftflöde och större 

värmepumpsanläggning, kan således en allt större värmeeffekt tas tillvara ur frånluftsflödet.   

1.1.4 FTX-system 

Frånlufts-/tilluftsvärmeväxling (FTX-system) bygger på principen att intern värmegenerering 

från personer och hushållsapparater samt solinstrålning ska lägga grunden för byggnadens 

värmeomsättning, genom att varm frånluft värmeväxlas med kall tilluft. Om inte detta räcker 

för att nå önskad tilluftstemperatur kan tilluften vid behov värmas ytterligare med exempelvis 

direktverkande el eller fjärrvärme (se Figur 5).  

 
 

Ett FTX-systems effektivitet är beroende på många faktorer, men är i synnerhet kopplat till 

kvalitet på isolering, klimatförhållanden men även rent byggnadstekniska aspekter såsom 

utformning av rumsytor. Det finns i huvudsak tre olika varianter av värmeväxlare som är 

relevanta när det gäller värmeåtervinning i ventilationssystem; plattvärmeväxlare, 

spiralvärmeväxlare (run-around coils) och roterande värmeväxlare (Havtun, et al., 2011, s. 

202). Dessa kan i sin tur delas upp i rekuperativa värmeväxlare (där de värmeväxlande 

flödena skiljs åt med en vägg igenom vilket värmetransporten sker) och regenerativa 

värmeväxlare (där värme överförs mellan de två flödena genom en ”mellanhand” i form av ett 

värmelagrande medium) (Granryd & Ekroth, 2006). 

 

Dessa typer av värmeväxlare har sina specifika för- och nackdelar. Spiralvärmeväxlare har 

fördelen att de tillåter att till- och frånluftskanalerna inte behöver byggas i anslutning till 

varandra, men samtidigt gör användningen av ett termiskt transportmedium (typiskt sett en 

vatten/glykol-lösning) att verkningsgraden kan bli låg (nedåt 40 %). Detta är också starkt 

Figur 5: Principskiss av ett system för tilluft/frånluftsvärmeväxling. Tilluften har samma temperatur som 

omgivningen, tO, och frånluften är vid inomhustemperaturen t.  

Värmeväxlare 

Varm frånluft, t 

Kall tilluft, tO 

Till huset 

Till omgivningen 

Fjärrvärme vid behov 

tc,ut 
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beroende på hur stor värmeupptagande yta man har på vardera sidan (antalet varv). Den 

roterande typen av värmeväxlare har potentiellt högst verkningsgrad och har alltså högst 

energibesparingspotential. Samtidigt finns det med en roterande värmeväxlare en oundviklig 

risk för kontamination mellan till- och frånluftsflödena då en del frånluft alltid följer med 

värmeväxlaren till tilluftsidan (Havtun, et al., 2011, s. 207). 

 

Målet för en effektiv värmeväxlare är rimligtvis att åstadkomma en så stor värmeövergång 

från den varma frånluftssidan till den kalla tilluftssidan som möjligt. Med effektivitet menas i 

detta fall värmeväxlarens verkningsgrad  , som enligt Granryd & Ekroth (2006) definieras 

som kvoten mellan temperaturskillnaden på den sida av värmeväxlaren som genomgår lägst 

temperaturändring (i relation till Figur 5 är detta skillnaden            ) och skillnaden 

mellan den högsta och lägsta temperaturen i värmeväxlingen (      ): 

 

  
  

 
                     

 

Enligt Holman (2010) kan nettoeffekten som övergår från den varma till den kalla sidan 

därmed beräknas som 

 

 ̇     ̇                    ̇              [6] 

 

där 

 ̇  - luftens massflöde genom värmeväxlaren (på sidan med temperaturändring   )  

   [kg/s], 

 ̇ - luftens motsvarande volymflöde [m
3
/s] 

      - luftens densitet [kg/m
3
] 

        - luftens specifika värmekapacitet [J/kg·K] 

 

Om det efter värmeväxlingen är så att ytterligare värme behöver tillföras byggnaden 

tillkommer en extra värmetillförsel från fjärrvärmebatteriet. 

 

Fallet ovan gäller för rekuperativa värmeväxlare. Hos regenerativa värmeväxlare, och då i 

synnerhet roterande värmeväxlare, finns en inneboende tröghet i och med mellanlagringen 

som gör att värmeövergångsmekanismen delvis är annorlunda. I fallet med en roterande 

värmeväxlare har den roterande värmelagrande massan en egen termisk massa, vilket gör att 

ett ”flöde” kopplat till denna kan beräknas som 

 

 ̇          
 

  
                       

 

där 

   - lagringsmediets massa [kg] 

     - lagringsmediets specifika värmekapacitet [J/kg·K] 

  - varvtalet [antal varv/min] 

 

Om detta kan antas vara betydligt större än faktorn  ̇     för det flödande mediet i 

ventilationskanalerna, vilket är rimligt redan för lätta rotormaterial eftersom det jämförs med 

en gas som har betydligt lägre densitet, går det att räkna på den regenerativa värmeväxlaren 

som en rekuperativ värmeväxlare, vilket förenklar beräkningar avsevärt (Granryd & Ekroth, 

2006).  
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1.1.5 Området Albano 

Albano är ett före detta industriområde beläget mellan Kungliga Tekniska Högskolan och 

Stockholms Universitet på Norra Djurgården i Stockholm. Som ett led i utvecklingen av 

Stockholm Science City (Vetenskapsstaden) har Stockholm Stad gett Akademiska Hus och 

Svenska Bostäder i uppdrag att utforma ett område som ska vara en blandning av 

utbildningslokaler samt student- och forskarbostäder. Totalt planeras upp till 150 000 m
2
 

högskole- och universitetslokaler att byggas, varav cirka 50 000 m
2
 av dessa (motsvarande 

cirka 1 000 bostäder) ska utgöra bostäder (Stockholm Stad, 2013). En visualisering av hur 

området kan tänkas se ut presenteras i Figur 6. Studentbostäderna är de som inkluderats i 

denna studie och de som ligger till grund för beskrivningen av energisystemet. En mer 

schematisk bild av områdets tänkta utsträckning presenteras i Figur 7.  

 

 
 
Figur 6: Flygbildsvisualisering av området som planeras byggas. I bakgrunden skymtar AlbaNova och KTH Campus 

Valhallavägen. Källa: Stockholm Stad (2013) 
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1.2 Syfte 
Syftet med projektarbetet var huvudsakligen att uppskatta energieffektiviseringspotentilen hos 

de två frånluftsvärmeåtervinningssystem som valdes att undersökas.  Dessutom lades fokus på 

att undersöka hur respektive metod kan användas för att uppfylla Stockholms stads krav. 

Samtidigt var det ur ett vidare hållbarhetsperspektiv relevant att undersöka dem i förhållande 

till krav på så låg klimatpåverkan som möjligt och låg kostnad för värmesystemen i husen 

som ska byggas i området. De mer specifika delmålen identifierades därmed som: 

 

 Hur mycket värme går att spara med hjälp av respektive metod, baserat på 

värmeåtervinning, jämfört med nollalternativ där ingen värme återvinns alls (i kWh/m
2
 

Atemp och år)? 

 

 Hur stor blir den årliga energianvändningen för respektive metod? Hur förhåller sig 

denna till kravet på 55 kWh/m
2
 Atemp och år? 

 

o Finns det något samband mellan inköpt energi och byggnadens 

klimatskalsprestanda? 

 

 Hur stor klimatpåverkan i form av växthusgasutsläpp har respektive metod? 

 

 Hur ser driftkostnaderna ut för respektive metod? 

 

 

 

 

 

  

Figur 7: Schematisk bild över områdets utsträckning. De färgade byggnaderna tillhör det nya Albanoområdet. Källa: 

Svenska Bostäder 
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2 Metod 
 

Metoden för projektet var dels en litteraturundersökning angående de system som valts, dels 

upprättande och användande av beräkningsmodeller för uppskattning av värmeflöden och 

uppvärmningsbehov. För att ta fram de resultat som krävdes för att besvara frågeställningarna 

var det nödvändigt att både ställa upp beräkningsmodeller såväl som att inhämta data för en 

rad olika parametrar.  

 

Först togs en generell värmeflödesmodell fram med de värmeflöden som typiskt sker i en 

byggnad. Med denna modell kunde den värmeeffekt som för ett visst tillfälle måste tillföras 

byggnaden för att bibehålla en vald inomhustemperatur beräknas. Efter framtagning av den 

generella värmeflödesmodellen var det sedan nödvändigt att erhålla specifik byggnadsdata för 

användning i modellen. I undersökningen gjordes valet att begränsa analysen av de två 

uppvärmningssystemen till tillämpning i en av de planerade byggnaderna, varför specifik data 

för den valda byggnaden behövde tas fram – framför allt gällande klimatskalsprestanda och 

rumsliga dimensioner. I värmeflödesmodellen ingick även parametrar som 

utomhustemperatur, solinstrålningsvärme och internt genererad värme, varför även dessa 

parametrar var nödvändiga att uppskatta eller beräkna. Data gällande utomhustemperatur och 

solinstrålning kunde erhållas för varje timme under ett år och därför valdes också denna 

tidsupplösning i värmeflödesmodelleringen. Uppvärmningsbehovet i byggnaden beräknades 

således per timme under ett år.  

 

För uppskattning av behovet av inköpt energi för de två uppvärmnings- och 

återvinningssystemen behövde dessutom beräkningsmodeller för dessa tas fram, eftersom 

systemen möjliggör mängden inköpt energi att vara lägre än uppvärmningsbehovet. Därför 

gjordes även detta, i vilka faktorer som prestanda och styrning ingick. Beräkning av 

värmetillförsel och inköpt energi för respektive system gjordes med utgångspunkt i det 

uppvärmningsbehov som för varje timme beräknades med hjälp av värmeflödesmodellen.  

 

Utifrån den värmeeffekt som beräknades behöva tillföras byggnaden under respektive timme 

kunde det totala uppvärmningsbehovet under året tas fram genom integrering över respektive 

timme. På analogt sätt kunde även inköpt energi för respektive system beräknas. Samtliga 

modelleringsberäkningar genomfördes med hjälp av MATLAB. Efter att mått på totalt 

uppvärmningsbehov respektive total inköpt energi hade erhållits behövde motsvarande 

upphov till växthusgasutsläpp och driftkostnader också uppskattas. Således genomfördes även 

undersökningar angående aktuella energipriser och utsläpp kopplade till energianvändning i 

respektive uppvärmningssystem.  

 

Slutligen definierades även nollalternativen som de två undersökta uppvärmningssystemen 

jämfördes med, utöver jämförelsen sinsemellan. Även en känslighetsanalys gällande 

modellerna slutliga resultat genomfördes med avseende på valda indataparametrar. En 

sammanfattande modell av metodiken och de olika steg som togs för att komma fram till 

resultatet presenteras i Figur 8. 
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Figur 8. Illustration av projektets övergripande arbetsgång.  

2.1 Värmeflödesmodell 
För att beräkna energianvändningen under ett år ställdes en termisk modell över den aktuella 

byggnaden upp. Systemet som modellerades bestod av byggnaden och begränsades till den 

volym byggnaden utgör, samt dess omedelbara omgivning. Modelleringen byggde på de 

värmeflöden som timvis sker under ett år i Stockholmsområdet, där data för 

utomhustemperatur, solinstrålning och intern värmegenerering i byggnaden således behövs 

för varje timme. Data för utomhustemperatur erhölls från Stockholms och Uppsala läns 

Luftvårdsförbund (2013). 

 

För solinstrålningen gjordes bedömningen att en alltför komplicerad analytisk modell inte är 

värd att använda med tanke på projektets begränsningar. Därför användes tillgängliga 

tabelldata från väderdatabasprogrammet Meteonorm, tillhandahållet av Joachim Claesson på 

Institutionen för Energiteknik på KTH, för att simulera solinstrålningen under beräkningsåret. 

När det gäller den interna värmegenereringen gjordes en uppskattning på dess storleksordning 

utifrån den verksamhet som kommer att ske i byggnaden. Uppskattningen gjordes med hjälp 

av data från Svebyprogrammet (2012) (Se Bilaga A). Svebyprogrammet är ett 

utvecklingsprogram för att ta fram och implementera en branschstandard för energi i 

byggnader (Sveby, 2013).  

 

Den termiska modelleringen kunde delas upp i två olika (men sammanlänkade) delar. För det 

första var det temperaturen i byggnaden som beräknades för varje timme, utifrån den 

generella modell av värmebalans (Ekvation 1) som presenterades under rubrik 1.1.2. Ekvation 

2 och 3 visade de delar som termerna i Ekvation 1 bestod av och Figur 9 illustrerar modellen 

grafiskt.  
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Figur 9: Schematisk bild över värmebalansen i byggnaden, baserad på Figur 1. 

 

När det gäller värmeförlusterna slogs i denna modell ventilations- och infiltrationsförlusterna 

samman och värmeflödet som visas Ekvation 8 (Havtun, et al., 2011, s. 65) utgör således alla 

förluster som har med luftutbytet i byggnaden att göra. Detta kan motiveras utifrån det faktum 

att byggnaden har ett mekaniskt ventilationssystem som driver luftutbytet, vilket gör att 

inkommande och utgående luftflöde alltid är på en viss bestämd nivå. Tryckskillnaden mellan 

inomhusvolymen och omgivningen förutsätts alltså alltid vara konstant. 

 

 ̇            (    )  {               ̇}                 
 

där  

   - inomhustemperatur [ °C] 

    - utomhustemperatur [ °C] 

       - luftens densitet [kg/m
3
] 

         - luftens specifika värmekapacitet [J/kg·K] 

 ̇  - ventilationsflöde [m
3
/s] 

 

 

Gällande transmissionsförlusterna  ̇             är det skillnaden mellan 

inomhustemperaturen och temperaturen på andra sidan av klimatskalet som driver 

värmeflödet. För väggar och tak gäller i princip att denna temperaturskillnad utgörs av 

skillnaden mellan inomhustemperatur och omgivningens lufttemperatur och dessa förluster 

kan beräknas enligt (Havtun, et al., 2011, s. 62) 

 

 ̇           (    )  ∑(   ) 

 

                

 

där  

   - inomhustemperatur [ °C] 

    - utomhustemperatur [ °C] 

    - värmegenomgångstal hos del i av klimatskalet [W/m
2 

· K] 

    - arean av del i av klimatskalet [m
2
] 

 

�̇�𝑉𝑆 

�̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 

�̇�𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟 𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 
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För transmissionsförlusterna till marken under byggnaden gäller detta dock inte, eftersom 

marktemperaturen sällan är vid samma temperatur som omgivande luft. Enligt Havtun et al. 

(2011, s. 62) kan transmissionsförlusten genom marken beräknas enligt 

 

 ̇     (   )      (       )  (   )         (  ̅   )                    

 

där  

        - värmegenomgångstal (för klimatskalet mot marken) [W/m
2 

· K] 

        - klimatskalets yta mot marken [m
2
] 

   - inomhustemperatur [ °C] 

       - markens temperatur [ °C] 

  ̅  - årlig genomsnittlig utomhustemperatur [ °C] 

 

Om det värmeflöde som på grund av solinstrålning tillfaller byggnadens värmebalans skrivs 

som  

 

 ̇                                      

 

där 

 ̇    - värmeflöde genom fönstret [W] 

  - g-värde 

   - solinstrålning [W/m
2
] 

         - fönsterarea [m
2
] 

 

kan solinstrålningens beräknas med de solinstrålningsdata som erhållits (  ), givet att g-

värdet är känt. g-värdet beror på det aktuella fönstrets egenskaper och kan variera från fall till 

fall. Det definieras som kvoten mellan värmevinsten från solinstrålningen genom ett fönster 

och solstrålningen som träffar den yttre ytan, för en given infallsvinkel (vanligen vinkelrätt 

glasytan) och för givna omgivningsförhållanden (bland annat inne- och utomhustemperaturer) 

(Wilson, 2004). I kallare klimat är det önskvärt med ett högre värde, helst i kombination med 

ett lågt U-värde (värmegenomgångstal), då detta ger en högre grad av soluppvärmning av 

byggnaden. I Bilaga B presenteras de antaganden och tillvägagångssätt som användes för att 

uppskatta solinstrålningsvärmet under året.  

 

I modelleringen av den aktuella byggnaden antogs att byggnadens grund stod i kontakt med 

marken under och att samtliga väggar och tak enbart stod i kontakt med omgivande luft. 

Värmeflödesmodellen kunde således uttryckas 

 

 ̇    ̇             ̇            ̇     ( ̇                ̇      )   

 

 (    )  {               ̇  ∑(   ) 

 

}  (   )         (  ̅   )  ( ̇                ̇      ) 

 

Genom att beräkna de värmeförluster och värmevinster som gällde för varje timme under ett 

år kunde den av värmesystemet tillförda energin beräknas, vilket sedan låg till grund för 

bestämningen av den sparade energin och den inköpta energin under hela året. För varje 

timme modellerades således värmesystemets tillförda effekt utifrån respektive systems 

specifika egenskaper. Uppvärmningsbehovet  ̇   var visserligen given för varje timme under 
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året från Ekvation 12, men på vilket sätt detta behov uppfylldes skiljer sig mellan de två 

systemen – något som i sin tur påverkar mängden inköpt energi. 

 

I modellen antogs inomhustemperaturen   vara konstant. Då utomhustemperaturen överstiger 

den valda inomhustemperaturen sker ingen värmeförlust från byggnaden till omgivande luft, 

varför det för dessa utomhustemperaturer inte ansågs krävas något nettotillskott av värme från 

värmesystemet, som då antogs bidra med 0 W värmeeffekt. Visserligen kunde förluster 

fortfarande ske genom grunden (se Ekvation 11), då marktemperaturen är lägre, men denna 

förlust antogs vid dessa tillfällen kunna täckas upp av ett nettoflöde av värme in i byggnaden 

från omgivningen. Detta kan motiveras om det för en given utomhustemperatur    gäller att 

 

(    )  {               ̇  ∑(   ) 

 

}  (   )         (  ̅   )                    

 

I ett sådant läge sker nämligen inga förluster till följd av värmegenomgång genom 

byggnadens klimatskal och luftutbyte. Detta motsvarar istället ett nettoflöde av värme in i 

byggnaden från omgivningen.  

2.2 Byggnaden 
I undersökningen valdes att begränsa analysen till ett av de planerade husen i Albanoområdet, 

främst på grund av projektets tidsrymd. Byggnaden i fråga är ett av de renodlade 

bostadshusen i området och ansågs vara någorlunda representativt för de flesta av de nya 

byggnaderna. Konceptbilder och planlösningar, tillsammans med data om husets totala boyta 

och lokalyta, tillhandahölls av Svenska Bostäder (Hedenskog, 2013a). Ett urval av dessa 

illustreras i Figur 10 och 11.  

 

Figur 10. Konceptbilder av Hus 5 i det nya Albanoområdet. T.v: vy från söder. T.h: Innergården med 

paviljongbyggnaden.  Källa: Hedenskog (2013a) 

 

För att göra uppskattningar på husets totala vägg- och fönsterarea och därmed lägga grunden 

för beräkning av husets transmissionsförluster och upptagning av solenergi användes 

avstånds- och areamätningsverktyget i Adobe Reader. Även om detta inte ger exakta värden 

på husets olika areor var det i detta fall lämpligt att använda eftersom en storleksordning på 

dem åtminstone erhölls. Resultatet av dessa mätningar presenteras i Bilaga C. Gällande husets 
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klimatskal betraktades i första hand ett fall med klimatskalsprestanda motsvarande ett redan 

existerande passivhus, nämligen de egenskaper som gäller för klimatskalskomponenterna 

väggar, tag, grund och fönster hos Svenska Bostäders passivhus Blå Jungfrun (Ståhl, 2013a). 

Även fall med varierande värden på den aktuella byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångstal undersöktes, i syfte att även kontrollera klimatskalsprestandans 

inverkan på årets uppvärmningsbehov och respektive uppvärmningssystems årliga prestanda.  

 

 
Figur 11. Planlösning för plan 1 i Hus 5 i det nya Albanoområdet. Källa: Hedenskog (2013a) 

Data på byggnadens boyta (BOA) och lokalyta (LOA) fanns tillgängliga via planlösningarna. 

Denna yta är ett mått på yta som aktivt används och kunde därför anses vara en lämplig 

uppskattning på byggnadens golvyta som definieras som Atemp (se rubrik 1). Av samma 

anledning ansågs det lämpligt att använda denna yta för att uppskatta krävt ventilationsflöde 

för byggnaden baserat på Boverkets (2012) rekommendationer. I Bilaga D återfinns resultat 
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av beräkningar angående ventilationsflöde såväl som de värmeförluster som maximalt väntas 

ske i byggnaden.  

2.3 Modellbeskrivning av valda värmeåtervinningsmetoder 
Nedan följer beskrivningar av modeller av de två systemen, utarbetade utefter 

litteraturstudien. Eftersom det huvudsakliga målet var att undersöka hur stor andel av det 

totala uppvärmningsbehovet som kunde täckas av respektive värmesystem och hur mycket 

som behövde läggas till i form av tillsatsenergi, utformades modellerna med detta i åtanke. 

Detaljerade beräkningar relaterade till denna del återfinns i bilagor. 

 

I båda modellerna gjordes valet att bortse från arbetet som krävs för att driva 

ventilationsfläktarna i respektive ventilationskanal, eftersom dessa antogs vara gemensamma 

för de båda systemen. Vidare antogs att inget värmebehov förelåg för utomhustemperaturer 

över 22 °C, eftersom detta var den önskade inomhustemperaturen. I båda modellerna 

behandlades sådana tillfällen som ett fall då tillskottet av värme från värmesystemet, både i 

form av värme från värmepump/värmeväxlare och från tillsatsenergienheten, var noll (se 

Bilaga E och Bilaga F)  

2.3.1 Frånluftsvärmepump 
När det gäller systemet med en frånluftsvärmepump måste i praktiken först en lämplig 

storleksdimensionering göras på själva värmepumpsanläggningen. Värmepumpar med högre 

effekt är som regel dyrare att investera i, jämfört med sådana med lägre effekt. För att 

uppskatta lämplig effektstorlek används en dimensionerande utomhustemperatur, som i 

Stockholm är -18 °C (Havtun, et al., 2011, s. 59). Genom att beräkna den värmeförlust som 

sker vid denna utomhustemperatur och vid normal rumstemperatur (22 °C) erhölls en 

uppskattning på det maximala effektbehovet från värmesystemet (se Bilaga D). Vanligtvis 

behöver dock inte detta maximala behov vara den effekt som behöver investeras i gällande 

värmepumpen, eftersom de maximala effektbehoven inte pågår under särskilt långa tider 

under ett år. Vid större behov än vad värmepumpen klarar av att leverera kopplas lämplig 

tillsatsvärme in. Vid ännu större behov (som enbart pågår under mycket korta tider) kan 

dessutom värme lagrad i byggnadens termiska massa agera buffert mot en alltför stor 

sänkning av inomhustemperaturen (Havtun, et al., 2011, s. 58).  

 

Som visats i Figur 2 gäller för värmefaktorn 

 

     
 ̇ 

 ̇
                     

 

Samtidigt ger en energibalans över värmepumpen att 

 

 ̇   ̇   ̇                           
 

vilket genom division med  ̇ kan skrivas om som 

 

     
 ̇ 

 ̇
                       

 

Slutligen kan följande ekvation erhållas: 
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Den senare ger ett uttryck för den värmeffekt som från värmepumpen kan tillföras 

byggnadens värmesystem, givet att  ̇  och      är kända. Motsvarande eleffekt som driver 

värmepumpen ges av  

 

 ̇  
 ̇ 

    
                          

 

Samtidigt varierar värmefaktorns storlek i praktiken beroende på aktuell 

framledningstemperatur och därmed indirekt beroende på utomhustemperaturen (se rubrik 

1.1.3). Fehrm, et al. (2002) presenterar hur      typiskt varierar med utomhustemperaturen 

för ett antal värmepumpsystem för värmeåtervinning (se Figur 12).  

 

 
 
Figur 12. Typisk variation av COP1 vid olika utomhustemperaturer och olika värmeåtervinningssystem. Det aktuella 

fallet, med en frånluftsvärmepump vars värmekälla utgörs av frånluften och ett vattenburet radiatorsystem utgör 

värmesänka, motsvaras av den markerade kurvan. Diagram: fritt efter Fehrm, et al. (2002).  

I den modell som skapades över frånluftsvärmepumpen användes den kurva som hänvisas till 

i Figur 12 som ett sätt att uppskatta ett värde på värmefaktorn under året, det vill säga som 

funktion av utomhustemperaturen. Denna funktion uppskattades till 

 

      (  )  
 

  
   

  

  
                           

 

För att uppskatta systemets energibehov under året användes den termiska modell över 

byggnaden som presenterades under rubrik 2.1 som utgångspunkt, men värmepumpens 

styrsystem är givetvis i praktiken inte perfekt. I denna modell styrdes värmepumpen av de 

aktuella nettovärmeförlusterna från byggnaden. Som förenkling antogs att den för respektive 

timme krävda uppvärmningseffekten (utifrån Ekvation 12) också är den som tillfördes av 

värmesystemet. Värmepumpen hade en given maximal värmeffekt som kan levereras till 
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byggnaden (se Bilaga D) och i modelleringen av värmepumpssystemet antogs att det upp till 

denna maximala effekt enbart var värmepumpen som arbetade för att täcka aktuellt 

uppvärmningsbehov. Översteg aktuellt värmebehov värmepumpens maximala effekt 

kopplades tillsatsvärme in för att täcka resterande behov och även detta antogs i 

modelleringen vara i precis den storlek som krävs. Beräkningen av aktuell effekttillförsel 

beskrivs mer ingående i Bilaga E. 

2.3.2 FTX-system 

Via ett övervägande av Svenska Bostäders tidigare passivhusprojekt Blå Jungfrun samt den 

information som framkommit under litteraturstudien angående lämpliga värmeväxlartyper i 

ett FTX-system föll valet på att undersöka ett fall med en roterande regenerativ värmeväxlare 

av Ljungström-typ (se Figur 13). 

 

 

Vid beräkning av FTX-systemets återvinning av värme (och därmed i modellsynpunkt 

tillförsel av värme till byggnaden) är värmeväxlingens temperaturverkningsgrad   en viktig 

parameter, då den avgör hur mycket av värmen som faktiskt återvinns. För att modelleringen 

skulle ge en så rättvis bild som möjligt undersöktes därför denna parameters variation över 

året. Fokus låg på att undersöka samband mellan utomhustemperatur och verkningsgrad – dels 

eftersom rumstemperaturen (och därmed frånluftstemperaturen) i modellen antogs vara 

konstant (och även i praktiken är nära konstant), dels eftersom utomhustemperaturen var 

utgångspunkten för uppskattning av värmepumpssystemets värmefaktor.  Dessa 

undersökningar, samt hur uppskattning av värmeväxlarens temperaturverkningsgrad gjordes i 

modellen, presenteras i Bilaga G. 

 

Utomhustemperaturen antogs variera på samma sätt som i fallet med 

frånluftsvärmepumpssystemet eftersom systemen var tänkta att simuleras under jämförbara 

förhållanden. Genom antagandet för roterande värmeväxlare (se resonemanget i samband med 

Ekvation 7) var det möjligt att uppskatta den tillförda effekten från värmeväxlarsystemet 

genom samband som gäller för rekuperativa värmeväxlare. Med hjälp av detta och data på 

temperaturverkningsgraden och utomhustemperatur var det möjligt att uppskatta den 

Figur 13: Principskiss av en roterande regenerativ värmeväxlare. Källa: Svensk Ventilation 

Tilluftssida Frånluftssida 

Kall tilluft, tO 

Frånluft från byggnad, t 

Frånluft efter värmeväxling 

Tilluftstemp. 
efter 
värmeväxlare, 
tc,ut 
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värmeeffekt som värmeväxlaren kan tillföra byggnaden, genom att i första steget bestämma 

temperaturskillnaden             för den aktuella timmen via Ekvation 20: 

 

   
  

  
                                         

 

där     definieras som systemets största temperaturskillnad     . Därefter kunde 

effekttillförseln som tillhandahölls via värmeväxling bestämmas via Ekvation 21: 

 

 ̇                   ̇                        
 

Om  ̇    var lägre än det totala värmebehovet för den aktuella timmen behövdes ett extra 

tillskott av fjärrvärme, som då beräknades som den extra tillförsel av energi som behövdes för 

att täcka det totala värmebehovet  ̇  . Den totala effekttillförseln för timmen bestämdes sedan 

som  

 

 ̇     ̇     ̇                      

 

I fallet då det krävda värmebehovet  ̇   var lägre än värmeeffekten  ̇    som kan tillföras 

från värmeväxlarsystemet räknades ändå hela värdet  ̇    med i modellen som återvunnen 

energi. Detta gjordes eftersom värmeväxlarsystemet inte antogs ha någon möjlighet att 

moderera den tillförda effekten. Det bedömdes dock inte utgöra något problem eftersom det i 

alla fall ger ett mått på systemets maximala värmeåtervinningspotential och inte påverkade 

beräkningen av inköpt fjärrvärme. I ett verkligt fall kan en temporärt stigande rumstemperatur 

leda till att värmebehovet blir lägre eftersom värmesystemet under tiden därefter inte behöver 

tillföra lika mycket värme. Den valda modelltypen är dock statisk och värmebehovet bestäms 

per timme oberoende av vad det varit timmen innan, så ett sådant tidsberoende går inte att ta 

hänsyn till. 

 

Utöver den inköpta energi som den behovsstyrda fjärrvärmen utgjorde tillkom även driften av 

värmeväxlarens rotor. Rotorn drivs av el med en given effekt under den tid värmeväxlaren 

körs och i modellen antogs således denna eleffekt krävas under dessa tidpunkter. 

Utgångspunkten för rotorns egenskaper var den som användes i Svenska Bostäders 

passivhusområde Blå Jungfrun. I Bilaga F presenteras FTX-systemets effekttillförsel och 

styrning mer ingående. 

 

Ovanstående beräkningar utfördes för alla årets timmar och således kunde den totala 

energitillförseln under året uppskattas. Total energi från värmeväxling och total energi från 

fjärrvärme respektive rotordrift kunde sedan var för sig användas för att uppskatta mängden 

återvunnen energi respektive mängden inköpt energi i form av fjärrvärme över ett helt år. 

2.4 Driftkostnader 
Eftersom undersökningen primärt handlade om att undersöka energibesparingspotentialen hos 

de två systemen som valdes lades fokus på de kostnader som direkt kan förknippas med 

energianvändningen. Därmed blev följden att kostnaderna i huvudsak begränsades till de som 

motsvarar respektive systems drift under ett år. 

 

Driftskostnaderna för de två olika systemen beror på hur mycket energi som behövs köpas in 

utöver den mängd som kan tillhandahållas via värmeåtervinningen. I fallet för 
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frånluftsvärmepumpen motsvarades detta dels av driftarbetet  ̇ och dels av den energi som 

måste köpas in i form av direktverkande el till elpatronen. För FTX-systemet motsvarade 

driftskostnaden för ett helt år dels kostnaden för inköpt energi i form av fjärrvärme och dels 

kostnaden för inköpt energi till motorn som driver värmeväxlarens rotor.  

 

En uppskattning behövde även göras på priset på den inköpta el- och fjärrvärmeenergin. Från 

SCB (2013) kan information om elprisutvecklingen och nätavgifter samt data på 

konsumtionsskatten på el (inklusive moms) från Ekonomifakta (2013) för olika typkunder 

användas för att uppskatta ett värde på den inköpta energin. Data på 

fjärrvärmeprisutvecklingen togs från Svensk Fjärrvärme (2012) (Se Bilaga H för redovisning 

av data). 

2.5 Klimatpåverkan 

För att uppskatta systemens klimatpåverkan i form av växthusgasutsläpp användes data för 

utsläpp för energitillförsel per energienhet (kWh) för fjärrvärme respektive el. Uppskattningen 

av respektive systems upphov till utsläpp begränsades således till de som sker under driftåret. 

De utsläpp inköpt mängd fjärrvärme ger upphov till beräknades utifrån den information 

Fortum Värme i Stockholm har gett angående växthusgasutsläpp från sin 

fjärrvärmeproduktion (Fortum, 2011), se Tabell 1. Eftersom Fortum är den primära 

leverantören av fjärrvärme i Stockholm ansågs denna information vara den mest lämpliga att 

utgå från.  

 

När det gäller att uppskatta de utsläpp som elanvändning motsvarar är det hela något mer 

komplicerat, eftersom den el som används vid ett visst tillfälle inte på går att spåra till en viss 

specifik producent på lika enkelt sätt. Beroende på vilken beräkningsmetod som väljs för att 

uppskatta utsläppen kan resultaten variera relativt kraftigt. Vanliga tillvägagångssätt utgörs av 

bland annat av medelel, produktionsspecifik el och marginalel, där emissionsfaktorn (g 

CO2e/kWh) dem emellan kan skilja sig markant (Gode, et al., 2009). Dessa begrepp förklaras 

nedan. 

 

Genomsnittliga värden på utsläpp utifrån tidigare statistik är möjligen det enklaste sättet och 

bygger således på de utsläpp som faktiskt har gjorts historiskt. Produktionsspecifik el, till 

exempel el från vindkraft, kan säljas till konsumenter men det är inte nödvändigtvis el från det 

valda produktionsslaget som också levereras till konsumenten vid tillfället elen används. 

Handeln med elens attribut kan med andra ord skilja sig mot handeln med och användandet av 

den fysiska elen. I fallet då förändringar i elkonsumtionen ska analyseras kan 

marginalelsperspektivet vara lämpligt, då detta betraktar den så kallade driftsmarginalelen. 

Denna el styrs av den tillfälliga efterfrågan och är den typ av kraft som är först att kopplas 

bort då efterfrågan minskar, till skillnad mot till exempel den svenska kärnkraften som utgör 

baskraft och i princip alltid körs. Driftsmarginalens kraftverk är alltså mycket flexibla i sin 

produktionskapacitet för att kunna styras efter aktuell efterfrågan, men utgörs också till stor 

del av kolkondenskraft i det nordiska elsystemet. Om en uppskattning av den förändring en 

momentan ändring av elkonsumtionen har på utsläppen ska göras kan alltså en analys utifrån 

marginalel vara lämplig (Gode, et al., 2009).  

 

Uppskattning av de koldioxidutsläpp som elanvändningen ger upphov till kan på många sätt 

göras mycket komplex och det är svårt att påstå att någon specifik metod ger en fullständigt 

sann bild. I denna studie valdes, liksom för uppskattningen av fjärrvärmens utsläpp, att 

uppskatta elanvändningens upphov till utsläpp genom att använda ett genomsnittligt mått per 

energienhet. Även detta beräkningssätt karakteriseras dock av de val som görs, särskilt de 
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gällande systemgränser. Resultatet kan variera exempelvis på om genomsnittsvärden på 

enbart svensk elproduktion betraktas, jämfört med nordisk eller europeisk  (Sköldberg, et al., 

2006). Här valdes att i första hand utgå från en genomsnittlig utsläppsnivå framtagen av 

Värmeforsk för svensk elmix, inklusive import (se Tabell 1). Det nordiska elsystemet är dock 

i mycket hög grad sammankopplat där både faktisk elöverföring och handel sker på ett 

gemensamt nät, varför utsläppsnivåer motsvarande de som nordisk elmix ger upphov till kan 

motiveras i undersökningen (Gode, et al., 2009). I den aktuella studien kontrolleras därför 

även detta scenario (se Tabell 1).  

 
Tabell 1. De genomsnittliga utsläppsnivåer i form av koldioxidekvivalenter som är utgångspunkten för 

uppskattningen av årets växthusgasutsläpp.  

*Källa: Fortum, 2011 

**Källa: Gode, et al., 2011, s. 119. (Gode, et al., 2011) 

***Källa: Gode, et al., 2011, s. 121. 

Typ av inköpt energi Utsläpp [g CO2ekv/kWh] 

Fjärrvärme* 64 
El, svensk elmix** 36 
El, nordisk elmix*** 97 

2.6 Nollalternativ 

Utöver att jämföra de två uppvärmningssystemen med värmeåtervinning med varandra var 

målet även att bedöma dem i relation till en form av nollalternativ. Nollalternativen 

formulerades som ett uppvärmningssystem utan någon värmeåtervinning, där hela 

uppvärmningsbehovet täcks av antingen fjärrvärme eller direktverkande el. 

Beräkningsmässigt skedde undersökningen på samma sätt som för övriga system, där 

uppvärmningsbehovet för årets alla timmar beräknades. För nollalternativen utgjorde dock 

uppvärmningsbehovet detsamma som den inköpta energin, till skillnad mot övriga system där 

mängden inköpt energi är lägre än uppvärmningsbehovet.  

2.7 Känslighetsanalys 

Känsligheten i resultatet i form av inköpt energi per uppvärmd kvadratmeter analyserades 

med avseende på de parametrar som presenteras i Tabell 2.  

 
Tabell 2: Parametrar för känslighetsanalys på värdet för inköpt energi per m2 Atemp 

Scenario Parameter Ändring från grundalt. 

1 Inomhustemperatur 
 

+ 10 % 

2 Inomhustemperatur 
 

- 10 % 

3 Utomhustemperatur 
 

+ 10 % 

4 Utomhustemperatur 
 

- 10 % 

5 U-värden 
 

+10 % 

6 U-värden 
 

- 10 % 

7 g-värde +10 % 
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8 g-värde 

 
- 10 % 

9 Internvärme 
 

+10 % 

10 Internvärme 
 

- 10 % 

11 Solinstrålning i samtliga 
riktningar 

+ 10 % 

12 Solinstrålning i samtliga 
riktningar 

- 10 % 

13 Uppmätta areor (vägg, tak, 
fönster, grund) 

+ 2 % 

14 Uppmätta areor (vägg, tak, 
fönster, grund) 

- 2 % 

15 Värmefaktor (VP) 
 

+ 10 % 

16 Värmefaktor (VP) 
 

- 10 % 

17 Temperaturverkningsgrad 
(FTX) 

+ 10 % 

18 Temperaturverkningsgrad 
(FTX) 

- 10 % 

 

Värdena anger en procentuell skillnad för parameterns värde under varje timme. Samtliga av 

dessa parametrar var antingen antagna värden (inomhustemperatur), värden som förändrades 

med tiden (solinstrålning) eller värden som bedömdes vara av stor vikt gällande påverkan på 

värmebalansen (detta gällde i synnerhet internvärmen som spelade en central roll i 

värmebalansen och som dessutom kan variera mycket beroende på aktivitet i huset). U-värden 

och g-värdet på fönstren samt de uppmätta areorna var framförallt intressanta att undersöka 

eftersom de gav en uppfattning om hur resultatet påverkas av förändringar i 

klimatskalsprestanda. Gällande U-värden gjordes som nämnt även undersökningar med 

varierande värde på byggnadens genomsnittliga värmegenomgångstal. 

 

De uppmätta areorna varierades eftersom mätningarna av dessa var förknippade med viss 

osäkerhet. Variationen var dock endast ±2 % eftersom de redan vid denna storleksordning 

varierades med tiotals kvadratmeter. Frånluftsvärmepumpens värmefaktor samt 

värmeväxlarens temperaturverkningsgrad var intressanta att undersöka eftersom de är nära 

kopplade till systemens respektive prestanda. Värden på indataparametrar presenteras i Bilaga 

I.   
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3 Resultat 
 

I detta kapitel återges resultaten gällande energianvändning, driftkostnad och utsläpp för 

respektive värmeåtervinningssystem och nollalternativen. Även resultatet av 

känslighetsanalysen presenteras i kapitlet.  

3.1 Energianvändning 

De två uppvärmningssystem som undersöktes byggde på olika principer, varför delresultaten 

dem emellan består av olika typer av energiparametrar. Tabell 3 visar modellens resultat för 

de eftersökta energiparametrarna, för fallet med klimatskalskomponenter motsvarande de som 

användes i Svenska Bostäders passivhus Blå Jungfrun. Med ett uppvärmningssystem med 

FTX bestod den inköpta energin dels av fjärrvärme till fjärrvärmebatteriet, dels elenergi för 

att driva värmeväxlarens rotor. För fallet med en frånluftsvärmepump utgjordes den inköpta 

energin enbart av el. För samtliga system är det totala uppvärmningsbehovet detsamma, 

eftersom modelleringen gjordes under samma förhållanden i byggnaden. Skillnaden mellan 

det totala uppvärmningsbehovet och den inköpta energin under året utgör ett mått på hur 

mycket energi som sparats.  

 
Tabell 3. Resultat relaterade till energianvändning för de olika systemen under året, för fallet med 

klimatskalskomponenter motsvarande de som gäller i passivhus Blå Jungfrun. 

 FTX-system Frånlufts-
värmepump 

Nollalternativ  
(el) 

Nollaternativ 
(fjärrvärme) 

Uppvärmnings-
behov 

85 kWh/m2 85 kWh/m2 85 kWh/m2 85 kWh/m2 

Sparad energi 
 

38 kWh/m2 47 kWh/m2 - - 

Inköpt energi  
(el) 

< 0,5 kWh/m2 38 kWh/m2 85 kWh/m2 - 

Inköpt energi 
(fjärrvärme) 

47 kWh/m2 - - 85 kWh/m2 

Inköpt energi 
(totalt) 

47 kWh/m2 38 kWh/m2 85 kWh/m2 85 kWh/m2 

 

Resultatet visar att tydliga vinster i form av sparad energi från värmeåtervinning går att 

åstadkomma med båda metoder som undersöktes. Detta är extra tydligt i fallet för 

frånluftsvärmepumpen där mängden inköpt energi enbart motsvarar inköpt energi i 

förhållande till uppvärmd area på 38 kWh/m
2
 och år, det vill säga endast 45 % av det totala 

uppvärmningsbehovet. Resultatet för FTX-systemet är inköpt energi motsvarande 47 kWh/m
2
 

och år, det vill säga 55 % av det totala uppvärmningsbehovet. Siffrorna gäller enbart energi 

för uppvärmning av byggnadens utrymmen. Under dessa förutsättningar innebar alltså 

uppvärmningssystemet med en frånluftsvärmepump ett lägre behov av inköpt energi.  

 

Resultatet från undersökningen där byggnadens klimatskalsegenskaper istället varierades 

illustreras av Figur 14 och 15. I denna undersökning skedde beräkningarna utifrån ett 

gemensamt värmeövergångstal (U-värde) för hela klimatskalets area, till skillnad mot 

undersökningen där de olika klimatskalskomponenterna (tak, väggar, grund och fönster) var 

för sig hade samma egenskaper som de i Blå Jungfrun. Detta gjordes med hjälp av en 

modifiering av Ekvation 12. Således erhölls en uppskattning på hur det totala 
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uppvärmningsbehovet samt den inköpta energin för respektive uppvärmningssystem förhöll 

sig till olika värden på klimatskalets genomsnittliga värmegenomgångstal. 

 

 
 
Figur 14. Totalt uppvärmningsbehov under året vid varierande värmegenomgångstal, uttryckt i kWh/m2 Atemp.  

Figur 14 visar på en enkel trend gällande det årliga uppvärmningsbehovet, där ett lägre 

genomsnittligt värmegenomgångstal i princip motsvarar ett proportionellt lägre behov. Med 

klimatskalsdelar motsvarande de i Blå Jungfrun blev det genomsnittliga 

värmegenomgångstalet cirka 0,22 W/(m
2
·K), vilket vid avläsning i figuren ovan 

överensstämmer ganska väl med det tidigare resultatet med ett uppvärmningsbehov på 

omkring 85 kWh/m
2
. För mycket låga genomsnittliga värmegenomgångstal, till exempel 

under 0,1 W/(m
2
·K), bör samtliga resultat från denna undersökning betraktas med viss 

varsamhet eftersom dessa i praktiken är svåra att uppnå. 

 

Figur 15 visar på motsvarande sätt hur mängden inköpt energi för respektive 

uppvärmningssystem varierar med olika värmegenomgångstal i den aktuella byggnaden. För 

de allra flesta värmeövergångstal tycks alternativet med en frånluftsvärmepump genomgående 

ligga på en lägre nivå inköpt energi, jämfört med alternativet med FTX-system. En brytpunkt 

tycks för den aktuella byggnaden ligga på ett genomsnittligt värmegenomgångstal strax under 

0,15 W/(m
2
·K), för vilken lägre värmegenomgångstal är till FTX-systemets fördel.  
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Figur 15. Inköpt energi för respektive system under året vid varierande värmegenomgångstal, uttryckt i 

kWh/m2 Atemp. 

3.2  Växthusgasutsläpp 
De olika fall som presenteras i Tabell 4 visar resultaten från de utsläppsscenarion som valdes, 

mätt i ton CO2-ekvivalenter per år. Dessa gäller för fallet med samma 

klimatskalskomponenter som i Blå Jungfrun. Utsläpp som kunde hänföras till 

fjärrvärmeanvändning under driftåret återfinns för FTX- samt nollalternativet, medan utsläpp 

till följd av elanvändning i varierande grad ingick i varje fall. När det gäller utsläppen 

elanvändningen beräknades orsaka fanns dels fallet med eltillförsel baserad på svensk elmix, 

dels baserad på nordisk elmix. För de totala utsläppen under driftåret redovisas därför två 

scenarier. 

 
Tabell 4. Utsläpp av växthusgaser från respektive uppvärmningssystem under året, uttryckt i ton CO2-ekvivalenter 

per år. 

Utsläppskälla FTX-system Frånlufts-
värmepump 

Nollalternativ  
(el) 

Nollaternativ 
(fjärrvärme) 

Fjärrvärme 
 

11,0 ton  - - 20,0 ton 

El, svensk  
elmix 

< 0,1 ton 5,0 ton 11,2 ton - 

El, nordisk 
elmix 

0,1 ton 13,5 ton 30,3 ton - 

Totalt (svensk 
elmix) 

11,0 ton 5,0 ton 11,2 ton 20,0 ton 

Totalt (nordisk 
elmix) 

11,1 ton 13,5 ton 30,3 ton 20,0 ton 
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Som framgår i Tabell 4 var de totala utsläppen lägst för alternativet med frånluftsvärmepump 

och svensk elmix och högst för nollalternativet med direktverkande el och nordisk elmix. En 

markant skillnad är märkbar när det gäller de två utsläppsscenarier som betraktades, framför 

allt när det gäller att jämföra respektive alternativs totala utsläpp. Med det svenska 

elmixperspektivet utgjorde frånluftsvärmepumpen det med klart lägst utsläpp (knappt hälften 

av FTX-alternativets utsläpp), medan det i det nordiska elmixperspektivet var FTX-

alternativet som bidrog till lägst utsläpp.  

 

När det gäller FTX-alternativet framgår att elanvändningens utsläpp var av liten betydelse 

oavsett utsläppsscenario, framför allt på grund av den låga elanvändning detta alternativ 

innebar. Dessutom innebar alternativet nästan en halvering av utsläppen jämfört med om 

enbart fjärrvärme utan återvinning användes. För alternativet med frånluftsvärmepump kan 

liknande jämförelser göras, framför allt vid jämförelse mellan nollalternativen och fallet med 

svensk elmix. Huruvida de faktiska ändringarna i utsläpp blir så stora som framgår i tabellen 

är dock svårt avgöra, i synnerhet med tanke på de frågeställningar som omger 

elanvändningens påverkan på utsläpp (se rubrik 2.5).  

3.3  Driftkostnader 

Tabell 5 visar driftskostnaderna i form av inköpt energi per år för de olika alternativen i 

tusentals kronor (TSEK), för fallet med klimatskalskomponenter motsvarande de som 

användes i Blå Jungfrun. Driftskostnaderna redovisas som den kostnad som uppstod för inköp 

av energi till uppvärmningssystemet för de olika fallen i de avseenden som de är olika. 

Detta innebär som tidigare nämnt att ventilationsfläktarbetet bortsågs från då detta antogs vara 

oberoende av vilket system som väljs. I fallet med FTX-systemet innefattade driftskostnaden 

dels kostnaden för drift av värmeväxlarens rotor och dels kostnaden för den inköpta 

fjärrvärmen till fjärrvärmebatteriet. För frånluftsvärmepumpen motsvarade kostnaden inköpt 

el för drift av värmepumpen samt energi i form av tillsatsel till elpatronen. Ingen uppdelning 

gjordes mellan kostnaderna för de olika energislagen, utan de redovisas som en sammanlagd 

summa för varje alternativ. 

 
Tabell 5. Driftskostnad i form av inköpt energi för de olika uppvärmningssystemen per år, uttryckt i TSEK för de fall 

som studerats. 

 Frånlufts/tillufts-
värmeväxling 

Frånlufts-
värmepump 

Nollalternativ  
(el) 

Nollaternativ 
(fjärrvärme) 

Driftskostnad 151 TSEK 207 TSEK 465 TSEK 272 TSEK 

 

Kostnaden för inköpt energi var lägre för FTX-systemet relativt frånluftsvärmepumpen för det 

fall som studerades, trots att andelen inköpt energi per kvadratmeter Atemp enligt Tabell 3 var 

högre för FTX-systemet. Detta beror på fjärrvärmens generellt lägre kostnadsnivå, vilket 

förtydligas då de två nollalternativen i Tabell 5 jämförs med varandra (se även Tabell 12 och 

Tabell 13, Bilaga H). Om sambandet mellan klimatskalsprestanda och driftskostnad dessutom 

tas hänsyn till (se Figur 16) ses att marginalen mellan kostnaderna, som de två systemen gav 

upphov till, ökade med ökat genomsnittligt värmegenomgångstal på klimatskalet. Desto högre 

värde på genomsnittligt värmegenomgångstal, desto lägre kostnad för FTX-systemet relativt 

samma fall för frånluftsvärmepumpen. För ett genomsnittligt värmegenomgångstal lägre än 

cirka 0,2 W/(m
2
·K) tycks den trenden delvis vara avtagande, men kostnaden var i varje fall 

högre för frånluftsvärmepumpen.  
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Figur 16. Driftskostnad under ett år för varierande värmegenomgångstal, uttryckt i TSEK 

3.4  Känslighetsanalys 
Resultatet av känslighetsanalysen som beskrevs under rubrik 2.7 presenteras i Tabell 6 nedan. 

Den procentuella ändringen från grundalternativet anger förändringen som gjorts på de 

berörda parametrarna för varje timme i beräkningen. Ändringen som dessa gav upphov till i 

resultatet på inköpt energi per kvadratmeter Atemp anges dels som ett nytt årsvärde och dels 

hur mycket det avviker från resultatet i grundalternativet. 

 
Tabell 6. Resultat av känslighetsanalys 

Scenario Berörd parameter Ändring 
från grund-
alternativ 

Inköpt 
energi/Atemp 

(Värmepump)  
[kWh/m2] 

Inköpt 
energi/Atemp (FTX)  
[kWh/m2] 

Grund-
alternativ 

- - 37,9 46,8 

1 
 

Inomhustemperatur + 10 % 47,4 (+25 %) 56,3 (+19 %) 

2 
 

Inomhustemperatur - 10 % 29,8 (-21 %) 38,5 (-18 %) 

3 
 

Utomhustemperatur + 10 % 37,8 (-0 %) 46,2 (-2 %) 

4 
 

Utomhustemperatur - 10 % 38,1 (+1 %) 48,2 (+ 2 %) 

5 
 

U-värden (vägg, tak, 
fönster, grund) 

+10 % 43,2 (+14 %) 53,9 (+14 %)  
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6 
 

U-värden (vägg, tak, 
fönster, grund) 

- 10 % 33,0 (-13 %) 40,4 (-14 %)  

7 
 

g-värde +10 % 37,6 (-1 %) 46,8 (-1 %) 

8 
 

g-värde - 10 % 38,3 (+1 %) 47,5 (+1 %) 

9 
 

Internvärme +10 % 36,3 (-4 %) 44,7 (-5 %) 

10 
 

Internvärme - 10 % 40,0 (+4%) 49,5 (+ 5 %) 

11 Solinstrålning i 
samtliga riktningar 

+ 10 % 37,6 (-1 %) 46,8 (-1 %) 

12 Solinstrålning i 
samtliga riktningar 

- 10 % 38,3 (+1 %) 47,5 (+1 %) 

13 Uppmätta areor 
(vägg, tak, fönster, 
grund) 

+ 2 % 38,9 (+3 %) 48,4 (+3 %) 

14 Uppmätta areor 
(vägg, tak, fönster, 
grund) 

- 2 % 37,0 (-3 %) 45,8 (-3 %) 

15 
 

Värmefaktor (VP) + 10 % 37,1 (-2 %) - 
 

16 
 

Värmefaktor (VP) - 10 % 39,0 (+3 %) - 

17 
 

Temperaturverknings-
grad (FTX) 

+ 10 % - 43,4 (-8 %) 

18 
 

Temperaturverknings-
grad (FTX) 

- 10 % - 50,8 (+8 %) 

 

Känslighetsanalysen visar att modellutfallet i huvudsak är känsligt för förändringar i 

parametrar som inte är tidsberoende, speciellt inomhustemperaturen samt 

värmegenomgångstalen på klimatskalet som i modellen är konstanta över året. Lägst inverkan 

har tidsberoende parametrar såsom förändring i solinstrålning och utomhustemperatur. 
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4 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras de framtagna resultaten som presenterades i föregående kapitel. Först 

diskuteras resultat särskilt förknippade med de tre fokusområdena energianvändning, 

växthusgasutsläpp och driftkostnader, varefter en helhetsbedömning av respektive lösning 

görs.  

4.1  Energianvändning 

Resultatet som tagits fram under rubrik 3.1 tyder på att målet från Stockholms stad på att nya 

lågenergihus inte ska överstiga en energianvändning, i form av inköpt energi, på 55 kWh/m
2
 

kan vara svårt att nå med någon av metoderna. I siffrorna som presenterades ingick enbart den 

energi som krävdes för att värma upp byggnadens utrymmen i form av kvadratmeter Atemp 

under året, men i energianvändningskravet som nämnts ingår utöver detta även energi för 

tappvarmvatten och fastighetsel. Redan med inräknat värde från Svebyprogrammet (2012) för 

tappvarmvatten (cirka 25 kWh/m
2
 och år) överstigs värdet i båda metoderna. 

 

Det återfinns en skillnad i resultat jämfört med det system i Blå Jungfrun som det är baserat 

på. Där har redovisats att den årliga inköpta energin för uppvärmning motsvarar 10 kWh/m
2
 

(Leveau, 2009). Skillnaden kan till viss del bero på begränsningarna i modellen. I detta fall 

antogs en statisk modell, där hänsyn tas till byggnadens rumsliga dimensioner samt 

klimatskalsprestanda men inte nödvändigtvis till vissa andra komponenter som kan påverka 

de faktiska värmeflödena. Exempel på dessa kan vara byggnadens termiska massa, som i 

praktiken bidrar till att reglera inomhustemperaturen.  

 

Den valda modellen bygger dock på de värmeförluster som kan väntas ske vid normala 

förhållanden gällande till exempel rumstemperatur, utomhustemperatur och ventilationsflöde, 

varför även andra förklaringar till den högre nivån på energianvändning bör finnas. En viktig 

skillnad mellan den studerade byggnaden och byggnaderna i Blå Jungfrun kan vara deras 

utformning. Passivhusen i Blå Jungfrun är utformade på ett mer traditionellt sätt, i princip 

rätblocksformade (Leveau, 2009), till skillnad från Hus 5 i Albanoområdet. Framför allt finns 

i denna byggnad jämförelsevis stora fönsterytor och en relativt stor ytterväggyta i förhållande 

till volym (se exempelvis rubrik 2.2), vilka resulterar i ett högre genomsnittligt 

värmeövergångstal respektive en totalt sett större klimatskalsarea i klimatskalet. Det senare är 

direkt kopplat till de aktuella värmeförlusterna vid en viss tidpunkt (se exempelvis Ekvation 9 

och 10). 

 

FTX-systemet som betraktades hade även fördelen att det hade en hög verkningsgrad för de 

flesta utomhustemperaturer som uppkom under året (se Figur 20, Bilaga G) – ofta runt 85 %. 

Detta är en bidragande orsak till varför dessa typer av värmeväxlarsystem är attraktiva som 

alternativ. Dock utgör det faktum att systemet i studien krävde mer inköpt energi än 

frånluftsvärmepumpen för fallet motsvarande Blå Jungfruns klimatskal, att det ur 

energibesparingssynpunkt framstår som det mindre fördelaktiga alternativet. Det finns 

förvisso en fördel, i och med att tillfört elarbete (bortsett från ventilationsfläktar) i princip är 

försumbart i värmeväxlarfallet. I gengäld uppkommer dock en stor andel tillförd energi i form 

av fjärrvärme. 

 

Förvisso tyder resultatet från undersökningen med varierande värmegenomgångstal att FTX-

alternativet ändå kan utgöra alternativet med lägst nivå på inköpt energi under året. För den 

aktuella byggnaden tycks detta dock kräva ett mycket lågt genomsnittligt 
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värmegenomgångstal. Alltså tycks låga nivåer på transmissionsförluster vara till FTX-

systemet fördel, men med tanke på den relativt stora klimatskalsarean som omsluter den 

aktuella byggnadens innervolym kräver dock ett sådant utfall mycket låga värden på det 

genomsnittliga värmegenomgångstalet. Om exempelvis Ekvation 9 (rubrik 2.1) betraktas kan 

det senare även uttryckas som att   måste minska om   är stort, för att bibehålla en viss låg 

nivå på transmissionsförlusterna.  

4.2  Växthusgasutsläpp 
Gällande resultaten för systemens utsläpp av växthusgaser finns inget givet alternativ som 

innebär garanterat lägst utsläppsnivå. Beroende på vilket elmixscenario som betraktas blev 

nämligen båda alternativ antingen det mer eller det mindre fördelaktiga alternativet.  Båda 

scenarier är relevanta att undersöka och det verkliga fallet kan troligtvis ligga någonstans 

däremellan. Eftersom el också importeras från andra nordiska länder som inte nödvändigtvis 

ligger på en svensk nivå gällande växthusgasutsläpp (därav det högre värdet på utsläppsnivån) 

kan det argumenteras för att ett nordiskt elmixperspektiv bör gälla på utsläppsnivån – i 

synnerhet på grund den höga sammankopplingsgrad som nu råder i det nordiska elsystemet. 

Detta gäller vid den form av genomsnittliga utsläppsberäkningar som i denna undersökning 

användes som utgångspunkt.  

 

Om andra beräkningsformer gällande elanvändningens utsläpp används kan förutsättningarna 

bli helt annorlunda, vilket framgick under rubrik 2.5. Skulle exempelvis ett elavtal som påstår 

att all inköpt energi är utsläppsfri skulle det vara möjligt att argumentera för att 

elanvändningen inte orsakar några växthusgasutsläpp alls. Samtidigt karakteriseras 

elanvändningens upphov till utsläpp, som tidigare nämnt, i hög grad av vilka systemgränser 

och antaganden som görs i beräkningarna, vilket komplicerar bilden ytterligare. De resultat 

som erhölls gällande elanvändningens påverkan på utsläpp bör således i första hand ses som 

en fingervisning. 

 

Utsläppen som fjärrvärmeproduktionen gav upphov till, vars utgångspunkt var Fortum Värme 

i Stockholm, anses inte vara av lika osäker karaktär som elanvändningens motsvarande 

utsläpp. Även dessa beräknades utifrån historiska genomsnittliga utsläppsnivåer och har 

dessutom legat relativt konstant under de senaste åren (Fortum, 2011). Den totala utsläppsnivå 

på cirka 11 ton CO2-ekvivalenter som erhölls för framför allt FTX-alternativet kan således ses 

som en mer säker uppskattning än utsläppsmängderna för frånluftsvärmepumpen och 

nollalternativet för el. 

4.3  Kostnader 
Resultaten gällande driftskostnad som presenterades i Tabell 4 ger en överblick över de 

driftskostnader i form av inköpt energi som erhålls i fallen för båda systemen. För samtliga 

betraktade fall utgjorde FTX-alternativet en lägre årlig driftkostnad, till följd av ett betydligt 

lägre fjärrvärmepris. Eftersom både el- och fjärrvärmepris förutsågs genom extrapolering 

utifrån historiska värden kan de ha blivit något överskattade och därmed gett upphov till en 

överskattning av kostnaderna i Tabell 5. Detta påverkar dock inte de stora dragen i resultatet, 

eftersom de historiska värdena visar på en generellt högre prisnivå för el än för fjärrvärme, 

vilket gör värdena i Tabell 5 rimliga. 

 

I denna undersökning utgjordes FTX-systemets (extra) uppvärmning av ett fjärrvärmebatteri, 

medan motsvarande komponent i frånluftsvärmepumpen var en elpatron. Något som 

exempelvis inte undersöktes i denna studie är ett frånluftsvärmepumpssystem där någon 

annan form av tillsatsvärme än elpatron används, exempelvis ett fjärrvärmebatteri. Detta 
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skulle kunna sänka de totala driftkostnaderna något för värmepumpsalternativet, men inte 

nödvändigtvis avsevärt mycket. 

 

I en vidareutveckling av denna studie skulle även sådana lösningar kunna beaktas – särskilt 

när det gäller att bedöma de totala kostnaderna på lång sikt, vilket låg utanför denna studies 

begränsning. Vidare information om till exempel investeringskostnader i form av inköpt 

material, utrustning och installationskostnader vid en investering är nödvändiga för att ge en 

uppfattning av de totala kostnaderna på lång sikt, vilket bör göras med en investeringskalkyl. 

4.4  Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen visade att modellutfallet främst påverkades av skillnader i parametrar 

som inte var tidsberoende. Tidsberoende parametrar såsom solinstrålning och värmefaktor 

varierar mellan högre och lägre värden under året. Påverkan på modellutslaget är därför mer 

troligt att vara litet eftersom variationerna till viss del tar ut varandra. Ett tidsoberoende värde 

är antingen konstant högre eller lägre och är därför mer troligt att ge en mer tydlig högre eller 

lägre påverkan på modellutfallet. 

 

Den enda avvikelsen var g-värdet, där inverkan var mycket liten. Detta kan bero på det 

faktum att g-värdet direkt styr hur stor mängd av solinstrålningsvärmet som passerar in genom 

fönstren och att solinstrålningsvärmet möjligen utgjorde en relativt liten del i den totala 

energibalansen under året. Solinstrålningen medverkar främst under sommarmånaderna, vilka 

endast utgör en liten del av det. Utomhustemperaturen hade också mycket liten inverkan på 

modellutfallet. I praktiken kan det vara troligt att en sådan ändring får en mer betydande 

inverkan på den inköpta energin, men kan delvis förklaras av att ändringarna i denna 

beräkning gjordes på så sätt att samtliga temperaturparametrar ändrades med 10 %. För att 

komplettera denna studie kan det vara lämpligt att till exempel genomföra modelleringen även 

med både genomsnittligt varmare och kallare års temperaturdata. 

4.5  Helhetsbedömning 
Frågan om metodernas lämplighet gällande energieffektivisering är tydlig, med fördel för 

frånluftsvärmepumpen, förutom i fall då det genomsnittliga värmegenomgångstalet är väldigt 

lågt. I fråga om hållbarhetsaspekterna låg klimatpåverkan i form av växthusgasutsläpp och 

låga driftskostnader är bedömningen svårare att göra i det fall som behandlats, framförallt 

eftersom elanvändningens upphov till utsläpp är befäst med en stor grad av osäkerhet.  

 

När det gäller att bedöma vilken typ av inköpt energi som på sikt utgör det mest hållbara 

alternativet för uppvärmning finns dessutom ytterligare en rad faktorer som kan tas hänsyn 

till. Om elproduktionen i princip enbart består av utsläppsfria kraftverk eller om elsystemets 

totala utsläpp är mycket låga kan det argumenteras för att el och värmepumpslösningar kan 

ses som det alternativ som ger totalt lägst utsläppsnivå. Fjärrvärmeproduktion leder 

åtminstone i nuläget till en viss nivå av utsläpp, eftersom den ofta bygger på förbränning. 

Visserligen kan bränslet enbart bestå av biobränslen vilket kan göra att nettoutsläppen kan 

betraktas som mycket låga, om bränslet kommer från biomassa som återskapas inom rimlig 

tid.  Om även elproduktionen är förknippad med utsläpp kan fjärrvärmelösningar vara det mer 

fördelaktiga alternativet. Detta eftersom energin då inte behöver omvandlas mer än en gång 

(vid förbränningen), till skillnad mot i elsystemet där energiomvandling sker både i 

kraftproduktion, distribution samt användarled. Därmed skapas inte lika stora 

omvandlingsförluster.  
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De data som likväl har tagit fram och presenterats i Tabell 6 visade att utsläppsmängden från 

frånluftsvärmepumpen baserad på svensk och nordisk elmix varierar mellan ungefär hälften 

av och strax över utsläppsmängden för FTX-systemet. Utifrån detta, och med tanke på det 

som sagts ovan angående olika osäkerheter förknippade med produktions- och 

distributionskedjan, går det inte att inte att i nuläget avgöra vilken av metoderna som i ett 

längre perspektiv tycks mest lämplig gällande klimatpåverkan. 

 

FTX-systemet hade en fördel när det gäller vilken av metoderna som medförde lägre kostnad 

sett till inköpt energi per år på grund av det generellt lägre fjärrvärmepriset. Även vid 

varierande värden på det genomsnittliga värmegenomgångstalet förblev FTX-alternativet det 

med lägst kostnad. 

 

Totalt sett bedöms frånluftsvärmepumpen ha en generell fördel som lösning för den studerade 

byggnaden. Det lägre värdet på andelen krävd inköpt energi tyder på att den har en högre 

kapacitet att själv tillgodose byggnadens uppvärmningsbehov utan tillsatsenergi, vilket var en 

av de aspekter som bedömdes som särskilt viktig. Det faktum att den var dyrare i drift talar 

dock för FTX-systemets fördel ur ett kostnadsperspektiv. Om dessutom byggnadens totala 

klimatskalsprestanda kan förbättras avsevärt, är FTX-systemet att föredra. 
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5 Slutsatser 
 

Utifrån studiens syfte och de uppställda frågeställningarna presenteras här de huvudsakliga 

slutsatser som kunde dras. Resultaten tydde i slutändan på att det för den undersökta 

byggnaden var frånluftsvärmepumpssystemet som generellt lämpade sig bäst som metod för 

värmeåtervinning. Kan klimatskalsprestandan förbättras i hög grad finns dock en fördel för 

FTX-systemet.  

 

 I fallet med frånluftsvärmepumpen gick det att spara omkring 55 % av 

uppvärmningsbehovet på cirka 85 kWh/m
2
 Atemp och år jämfört med nollaternativen 

baserat i den aktuella byggnaden. Den totala inköpta energin beräknades till cirka 

38 kWh/m
2
 Atemp och år. I fallet med FTX-systemet och nollalternativet med 

fjärrvärme var motsvarande siffra omkring 45 % av uppvärmningsbehovet och den 

totala inköpt energin beräknades till cirka 47 kWh/m
2
 Atemp och år. 

 

 Stockholms stads mål där energianvändning i form av inköpt energi inte ska överstiga 

55 kWh/ m
2
 Atemp och år är i nuläget svårt att nå med båda metoderna utan ytterligare 

insatser.  

 

 I utgångsläget utgör frånluftsvärmepumpssystemet det alternativ med en generellt 

lägre nivå inköpt energi. Om det går att åstadkomma ett mycket lågt genomsnittligt 

värmegenomgångstal i byggnaden, som kan kompensera för klimatskalets relativt 

stora utvändiga area, kan dock FTX-systemet ge lägst energianvändning.  

 

 Växthusgasutsläppen är svåra att bedöma mellan de två metoderna som undersöktes 

och det anses inte vara möjligt att i utsläppssynpunkt avgöra ett mest fördelaktigt 

alternativ. 

 

 Alternativet med FTX-systemet ger för samtliga undersökta fall en lägre driftkostnad 

jämfört med frånluftsvärmepumpen, på grund av det betydligt lägre fjärrvärmepriset. 

En investeringskalkyl som belyser de totala kostnaderna på lång sikt bör dock göras.   
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Bilaga A – Internvärme 
 

Den internvärme som genereras i byggnaden kan tillgodogöras i energibalansen som 

presenteras under rubrik 2.1, Ekvation 12. Storleken på denna värmeeffekt måste således 

uppskattas för den timbaserade modell som används och består i stort sett av värme genererad 

av människor och apparater och annan utrustning som avger värme. Här görs en enkel 

uppskattning på det internvärme som genereras i byggnaden utifrån schablonvärden för 

flerbostadshus erhållna från Svebyprogrammet (2012) (se Tabell 7) gällande hushållsel, 

tappvarmvatten och personvärme.  

 
Tabell 7. Schablonvärden för uppskattning av internvärme (Svebyprogrammet, 2012). 

Parameter 
 

Värde Erhållen internvärme 

Hushållsel 
 

30 kWh/m2 Atemp och år 21 kWh/m2 och år (70 %) 

Tappvarmvatten 
 

25 kWh/m2 Atemp och år 5 kWh/m2 och år (20 %) 

Personvärme 80 W/person Motsv. 14 h/person och 
dygn 

 

Utifrån dessa schablonvärden kan den totala internvärmen under året uppskattas för respektive 

parameter, vilket sedan kan omräknas till en genomsnittlig konstant effekt (se Tabell 8). I 

modellen fördelas alltså årsschablonvärdena till en jämn effekt över hela året. I dessa 

beräkningar antas Atemp = 3 670 m
2
, samt att antalet personer är detsamma som antalet 

lägenheter i byggnaden (117 stycken).  

 
Tabell 8. Beräknad årlig internvärme, samt den värmeeffekt detta motsvarar som jämn nivå under hela året.  

Parameter Årlig internvärme Motsvarande värmeeffekt 

Hushållsel 77 070 kWh 8 800 W 
Tappvarmvatten 18 350 kWh 2 090 W 
Personvärme 47 830 kWh 5 460 W 

Totalt  16 350 W 
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Bilaga B – Solinstrålning 
 

Uppskattning av den solinstrålning som varje timme går in i byggnaden gjordes med hjälp av 

solinstrålningsdata (i W/m
2
) från Meteonorm, erhållna via Joachim Claesson, KTH 

Energiteknik. Dessa gällde solinstrålning i nordlig, sydlig, östlig och västlig riktning mot en 

vertikal yta.  Någon form av omräkning för den aktuella byggnadens väggytor ansågs därför 

nödvändig. Eftersom studien är av uppskattande karaktär gjordes dock valet att göra vissa 

förenklingar. För det första gjordes förenklingen att byggnadens norra och västra sida (alla 

våningar) antogs vara riktade i precis nordligt och västligt väderstreck (se Figur 17), trots 

väggarnas egentliga krökning och geografiska vridning. På så sätt kunde tillgänglig 

solinstrålningsdata användas utan omräkningar för de norra och västliga fasaderna. För den 

sydostligt riktade fasaden antogs ett medelvärde av den från öst och syd infallande strålningen 

vara ett mått på strålningen mot sydostfasaden. 

 

 

 
 

 

Vidare gjordes antagandet att enbart solinstrålning inkommande mot fönsterytor (se Bilaga C) 

på byggnadens yttre sidor ingår i byggnadens värmebalans. Fönster på innergården (inklusive 

paviljongbyggnaden) bortsågs alltså ifrån i modelleringen, eftersom en del av dessa (och även 

andra) fönster vid respektive tidpunkt troligen skuggas. På så sätt kommer en viss andel (cirka 

43 %) av byggnadens totala fönsterarea i modelleringssynpunkt alltid betraktas som skymda 

från solinstrålning, vilket även kan vara fallet i praktiken, då solavskärmning och 

skuggningseffekter från både byggnaden i sig och andra konstruktioner i närheten lär ske. 

Detta är visserligen en stor förenkling gällande solinstrålningen, men kan motiveras av att 

denna typ av värmevinst hellre underskattas än överskattas i de aktuella beräkningarna. 

 

V 

N 

Ö 

S 

Figur 17. Illustration över den förenkling som gjorts angående solinstrålning i byggnaden. Byggnadens respektive 

faktiska sidor, här illustrerad av plan 1, antas i modellen vara riktade åt ett och samma håll längs hela fasaden, 

trots den faktiska krökning som flera av fasaderna har. Förenklingen av byggnadens yttre väggar kan alltså 

liknas vid den röda triangeln. 
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Enligt Svebyprogrammets anvisningar angående solavskärmning rekommenderas en 

sammanlagd faktor för avskärmning på 0,5, det vill säga att 50 % av all instrålning i 

respektive väderstreck skärmas av till följd av fast och beteenderelaterad avskärmning 

(Svebyprogrammet, 2012). Resonemanget ovan är inte helt ekvivalent med detta, men ger 

ändå en snarlik uppskattning.  

 

Den energi som faktiskt går in i värmebalansen via fönstren beror i sin tur på fönstrens 

optiska egenskaper (Havtun, et al., 2011). Utgångspunkten för uppskattningen av 

solinstrålningsvärmet (i respektive fasadriktning) är Ekvation 11, som presenterades under 

rubrik 2.1. 

 

 ̇                                      
 

Parametern    fanns tillgänglig för varje timme under året från erhållna solinstrålningsdata. g-

värdet var dock inte känt och behövde därför uppskattas. I denna modell antogs i grunden ett 

g-värde på 0,7, vilket är vanligt för tvåglasfönster vad gäller de g-värde som vanligtvis 

förekommer (Svebyprogrammet, 2012). Detta antagande kan dock anses högt om de aktuella 

fönstren är av treglastyp, vilket förekommer i exempelvis passivhusfönster. Ett sådant 

fönster
3
, med samma U-värde som i denna undersökning används vid passivhusstandarden (se 

Bilaga D, Tabell 9), från fönstertillverkaren Elitfönster anges till exempel ha ett g-värde på 

0,37. Samtidigt kan icke-reflekterande treglasfönster som ligger nära ett g-värde på 0,7 ändå 

förekomma (Svebyprogrammet, 2012). Därför var solinstrålningen något som togs hänsyn till 

i känslighetsanalysen, genom lägre och högre värden på denna faktor. Detta gjorde att lägre 

solinstrålning som kan ske till följd av både lägre g-värden eller mer avskärmning tas hänsyn 

till i förhållande till det totala resultatet.  

  

                                                 
3
Elit Extreme 0.9 (Elitfönster, 2013).  
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Bilaga C – Areamätning 

     Areamätning för "Hus 5" 
    

     Väggyta sydost-sidan 
    Plan # Bas [m] Höjd [m] 

 
Totalarea [kvm] 

1,2,3 (Suterräng+Gårdsplan) 106 12 
 

1272 

4 (Entréplan) 46 5,3 
 

244 

5 41,4 3,5 
 

145 

6 36 3,5 
 

126 

7 30,9 3,5 
 

108 

8 25,6 3,5 
 

90 

9 20,1 4,7   94 

   
Totalt: 2079 

   
Varav ungefärlig fönsterarea [kvm] 202 

     Väggyta väst-sidan 
    Plan # Bas [m] Höjd [m] 

 
Totalarea [kvm] 

1,2,3 (Suterräng+Gårdsplan) 79,2 12 
 

950 

4 (Entréplan) 33,3 5,3 
 

176 

5 29,4 3,5 
 

103 

6 25,5 3,5 
 

89 

7 21,6 3,5 
 

76 

8 17,8 3,5 
 

62 

9 14 4,7   66 

   
Totalt: 1522 

   
Varav ungefärlig fönsterarea [kvm] 295 
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Väggyta norr-sidan 
    Plan # Bas [m] Höjd [m] 

 
Totalarea [kvm] 

1,2,3 (Suterräng+Gårdsplan) 59,7 12 
 

716 

4 (Entréplan) 31 5,3 
 

164 

5 28,4 3,5 
 

99 

6 25,6 3,5 
 

90 

7 22,4 3,5 
 

78 

8 19 3,5 
 

67 

9 15,4 4,7   72 

   
Totalt: 1286 

   
Varav ungefärlig fönsterarea [kvm] 273 

     Övriga väggytor 
    Beskrivning Bas [m] Höjd [m] 

 
Totalarea [kvm] 

Paviljongbyggnaden (bas=omkrets) 30,78760801 10,7 
 

329 

Innersida sydöst 49,7 12 
 

596 

Innersida norr 43,3 12 
 

520 

Innersida väst 39,7 12 
 

476 

Innersida syd 10,2 12   122 

   
Totalt: 2043 

   
Varav ungefärlig fönsterarea [kvm] 574 
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Markyta 

Beskrivning 
   

Totalarea [kvm] 

Markyta norrdel 
   

390 

Markyta sydost+syd+väst-del 
   

1112 

Markyta paviljong 
   

75 

   
Totalt: 1577 

     Takyta* 
    Beskrivning 
   

Totalarea [kvm] 

Takyta 
   

1577 

      Totalt: 1577 

     * Antas vara samma som markyta 
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Bilaga D – Maximalt värmeeffektbehov 
Med utgångspunkt i Boverkets krav för ventilation, att flödet inte får understiga 0,35 l/s·m

2
 

golvyta, tillsammans med antagandet om golvyta som gjorts under rubrik 2.2, vilket ger en 

golvyta på 3670 m
2
 som räknebas, gavs att det lägsta ventilationsflödet som krävs för 

byggnaden blir 

 

                                
 

Utöver den effekt som respektive värmesystem i grunden kan tillföra kan extra värme vid 

behov tillföras med hjälp av tillsatsvärme, vanligen en elpatron med värmepumpssystemet 

och med ett fjärrvärmebatteri med FTX-systemet. Den dimensionerande 

utomhustemperaturen var    = -18 °C och inomhustemperaturen antogs vara   = 22 °C. 

Utomhustemperaturens årsmedelvärde var   ̅ ≈ 6,4 °C. I tabell 9 presenteras byggnadsskalets 

parametrar för fallet med passivhusstandard. I övrigt antogs         ≈ 1 kJ/(kg·K) och       ≈ 

1,2 kg/m
3
. 

 
Tabell 9. Byggnadens parametrar med samma U-värden som användes i Blå Jungfrun.  

Byggnadsdel U-värde [W/m2K] Area [m2] U·A [W/K] 

Väggar 0,13 6 930 901 
Tak 0,10 1 577 158 
Grund 0,15 1 577 237 
Fönster 0,90 1 344 1210 
 

För fallet med passivhusstandard gavs årets maximala värmeförlust då genom  

 

 ̇                ̇             ̇              

 

 (    )  {               ̇  ∑(   ) 

 

}  (   )         (  ̅   )   

 
 (   (  ))  {             (            )}          (     )   

                     

Frånluftsvärmepumpsystemet 
Med det givna frånluftsflödet på 1,3 m

3
/s samt med ett antagande att frånluften vid 

strömningen förbi värmepumpens förångare genomgår en ändring i specifik entalpi på cirka 

25 kJ/kg (se rubrik 1.1.1), blev den värmeeffekt som kan återvinnas ur frånluftsflödet i 

storleksordningen 

 

 ̇   ̇                               
 

Som tidigare beskrivet varierar COP1 med aktuella temperaturer, men vid ett värde på cirka 3 

(vilket är normalt vid måttligt kalla temperaturer, se exempelvis Figur 11) fås en tillförd 

värmeeffekt från värmepumpen till byggnaden av storleksordningen  ̇  = 58 500 W.  
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Den maximala värmeförlusten utgör en uppskattning på det maximala effektbehov som kan 

behöva tillföras byggnaden någon gång under året. Den aktuella byggnaden är troligtvis 

relativ tung (stor termisk massa), vilket gör att detta effektbehov inte bör vara ett krav under 

särskilt långa tider under året eftersom lagrad värme i byggnadsstommen bidrar till att reglera 

inomhustemperaturen. Den effekt som värmepumpen kan tillföra utgör (vid COP1 = 3) cirka 

38 % av det ovan beräknade maxbehovet. Om det aktuella behovet överstiger värmepumpens 

kapacitet tillförs extra värme med hjälp av en elpatron.  

FTX-systemet 
I modellen för FTX-systemet gäller på motsvarande sätt att tillsatsvärme tillförs i den mängd 

som motsvarar skillnaden mellan det aktuella behovet och den värmeeffekt som 

värmeväxlaren för tillfället kan tillföra. 
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Bilaga E – Värmepumpens styrning och effektberäkningar 
 

För varje timme under året gjordes följande beräkningar gällande värmepumpssystemets 

tillförda och avgivna effekter.  

 

1. Beräkning av COP1 utifrån aktuell utomhustemperatur och Ekvation 19. 

 

2. Beräkning av aktuell maximal värmeeffekt från värmepumpen, 

 

 ̇       ̇ (  
 

      
) 

 

där det gäller att  ̇           (se Bilaga D) och COP1 beräknats i steg 1.  

 

3. Jämförelse mellan aktuellt uppvärmningsbehov  ̇   utifrån Ekvation 12 och  ̇      

(förutsatt att  ̇     och      ):  

 

 Om  ̇       ̇  : 

 

   ̇   ̇  ,  (värmeeffekt från värmepumpen) 

         ̇            (värmeeffekt från elpatron) 

 

varav  ̇  
 ̇ 

    
  (drifteffekt till värmepumpen) 

 

och  ̇     ̇ (total drifteffekt (el) till värmesystemet) 

 

 Om  ̇       ̇  : 

 

   ̇   ̇       (värmeeffekt från värmepumpen) 

      ̇          ̇    ̇   (värmeeffekt från elpatron) 

 

varav  ̇  
 ̇ 

    
  (drifteffekt till värmepumpen) 

 

och  ̇     ̇    ̇         (total drifteffekt (el) till värmesystemet)  

 

 

Om inget uppvärmningsbehov förelåg under den aktuella timmen, det vill säga om 

 ̇     eller      , sätts samtliga parametrar ovan till noll. 

 

4. Beräkning av den aktuella timmens energiflöden genom multiplicering med 

tidsfaktorn till respektive parameter, till exempel 

 

       ̇                          [J] 

eller  

      ̇                             [Wh] 
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Bilaga F – FTX-systemets styrning och effektberäkningar 
 

Enligt Svenska Bostäder (Ståhl, 2013b) är motorn i kvarteret Blå Jungfrun av märket Emotron 

EMX-R och rotorn har en diameter på lite över 1500 mm. Enligt tillverkaren (Emotron, 2013) 

innebär detta att version 25M av denna motor behövs. Vidare, enligt (Emotron, 2006) har 

denna motor en effekt på 100 W, vilket innebär att  ̇          W. Vidare antogs att rotorn 

körs på fullt varvtal under de timmar som värme behöver tillföras. 

 

På motsvarande sätt som för frånluftsvärmepumpen beräknades tillförda och avgivna effekter 

för FTX-systemet som följer: 

 

1. Beräkning av temperaturverkningsgrad η för aktuell utomhustemperatur   via 

ekvationen som presenteras i Tabell 10, Bilaga G. 

 

2. Beräkning av den maximala temperaturändringen    hos värmeväxlarens tilluftssida 

med hjälp av den största temperaturskillnaden   (se Ekvation 5 med tillhörande 

stycke) och temperaturverkningsgraden η, via Ekvation 20. 

 

3. Beräkning av återvunnen värmeeffekt  ̇    för aktuell timme via Ekvation 21 och 

aktuellt uppvärmningsbehov  ̇   via Ekvation 12. 

 

4. Jämförelse mellan  ̇   och  ̇    (förutsatt att  ̇     och      ):  

 

 Om  ̇      ̇  : 

 

   ̇     ̇     (levererad värmeeffekt från värmeväxlaren) 

      ̇       (värmeeffekt från fjärrvärmebatteri) 

 

och  ̇          W (eleffekt till värmeväxlarens rotor) 

  

 Om  ̇      ̇  : 

 

   ̇     ̇     (levererad värmeeffekt från värmeväxlaren) 

      ̇     ̇    ̇     (värmeeffekt från fjärrvärmebatteri) 

 

och  ̇          W (eleffekt till värmeväxlarens rotor) 

 

Om inget uppvärmningsbehov föreligger under den aktuella timmen, det vill säga om 

 ̇     eller      , sätts samtliga parametrar ovan till noll.  

 

5. Beräkning av den aktuella timmens energiflöden genom multiplicering med 

tidsfaktorn till respektive parameter, till exempel 

 

       ̇                          [J] 

      eller  

             ̇                             [Wh] 
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Bilaga G – FTX-systemets temperaturverkningsgrad 
 

Precis som värmepumpssystemets prestanda, värmefaktorn, indirekt varierar med olika 

utomhustemperaturer (se rubrik 2.3.1) ansågs det möjligt att det valda FTX-systemet (med en 

roterande värmeväxlare) kunde ha varierande temperaturverkningsgrad, vilket därför 

undersöktes. Utgångspunkten för denna undersökning var mätdata från ett FTX-system av 

denna typ (LB04) i Svenska Bostäders passivhusområde Blå Jungfrun. Detta FTX-system 

anses vara en lämplig utgångspunkt, eftersom ett liknande system installerat i 

Albanobyggnaden troligen kommer att prestera på liknande sätt. Mätdata innefattade aktuella 

temperaturer och verkningsgrad registrerat timme för timme under ett år (Hedenskog, 2013b). 

Genom att rita ett diagram över datapunkter för verkningsgrad mot utomhustemperatur kunde 

ett visst samband anas, även om spridningen vid de högre utomhustemperaturerna var stor (se 

Figur 18). Värt att notera är att denna undersökning endast tar hänsyn till datapunkter 

motsvarande en utomhustemperatur på 22 °C och lägre, eftersom modelleringen av FTX-

systemet i Albanobyggnaden endast görs i detta temperaturspann.  

 

 
Figur 18. Uppmätt verkningsgrad utefter utomhustemperatur hos FTX-system LB04 i Blå Jungfrun.  

Under stora delar av året, i synnerhet då utomhustemperaturen är låg, tycktes verkningsgraden 

stämma relativt väl överrens med den av tillverkaren angivna nivån på 86 % vid installationen 

i Blå Jungfrun (Ståhl, 2013b). För att se trenden över hela temperaturskalan väljs dock att, 

utifrån de givna datapunkterna, beräkna den genomsnittligt uppmätta verkningsgraden för 

varje temperatursteg (om 0,1 °C), så att varje temperaturnivå motsvarar endast en 

verkningsgradnivå. Resultatet av detta illustreras i Figur 19, där trenden som synes är en lägre 

verkningsgrad då utomhustemperaturen närmar sig rumstemperatur.  
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Figur 19. Genomsnittlig uppmätt verkningsgrad per temperaturnivå, beräknad utifrån datapunkterna som visas i 

föregående figur.  

För att erhålla en lämplig trend att använda i modelleringen av Albanobyggnadens FTX-

system gjordes ett försök till kurvanpassning till de genomsnittligt uppmätta 

verkningsgradnivåerna. Genom MATLAB-verktyget polyfit kunde polynom av valt gradtal 

anpassas till datapunkterna i minsta-kvadratmening. Efter variation av gradtal (1-8) tycktes ett 

fjärdegradspolynom vara det som bäst överensstämmer med de uppmätta punkterna (se 

Figur 19).  Detta polynom har även lägst genomsnittlig avvikelse (skillnad i verkningsgrad) 

från de uppmätta datapunkterna. Även en kurvanpassning i minsta-kvadratmening med en 

ekvation på formen                   , där t är utomhustemperaturen, kan prövas. 

Denna gav dock en dålig överrensstämmelse med de uppmätta verkningsgradsnivåerna. 
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Figur 20. Ett fjärdegradspolynom anpassat till de genomsnittligt uppmätta verkningsgraderna.  

I modelleringen av FTX-systemet i Albanobyggnaden gjordes därför valet att utgå från det 

anpassade fjärdegradspolynomet (se Tabell 7) när det gäller att uppskatta 

temperaturverkningsgraden i värmeväxlingen. Detta görs således under varje timme under 

året, med utgångspunkt i aktuell utomhustemperatur. Visserligen är denna typ av uppskattning 

något grov i vissa avseenden, varför verkningsgraden också tas upp i känslighetsanalysen. 

 
Tabell 10. De av MATLAB framtagna polynomkoefficienter som används för att uppskatta aktuell verkningsgrad. 

Koefficienter för det anpassade polynomet  η      
     

     
         

   85,786284882619697 
   0,246465024479312 
   0,005806546307639 
   -0,003311465523759 
   -0,000162951380254 
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Bilaga H – Energipriser 
 

SCB (2013) gav data på elenergipriset för sex olika typkunder med en genomsnittlig 

årsförbrukning av el (se tabell 11). 

 
Tabell 11: Typkunder och deras årsförbrukning av el. Källa: SCB (2013) 

Typkund Årsförbrukning 

Lägenhet 2 000 kWh 
Villa utan elvärme 5 000 kWh 
Villa med elvärme 20 000 kWh 
Jord- och skogsbruk 30 000 kWh 
Näringsverksamhet 100 MWh 
Småindustri 350 MWh 
 

Enligt Svebyprogrammet ska nivån för använd hushållsel ligga på maximalt 30 kWh/m
2
 och 

år för nya flerbostadshus, vilket i bästa fall leder till att elanvändningen i den aktuella 

byggnaden hamnar på cirka 100 MWh per år (110,1 MWh per år), beräknat på framtaget 

värde för uppvärmd area (3670 m
2
). Detta lägger fastigheten i nivå med typkunden 

”Näringsverksamhet”, och med bakgrund i detta baserades beräkningen på elpriset på data för 

denna typkund. 

 

Tabell 12 visar hur elpriset tagits fram ur tillgänglig data från SCB och Ekonomifakta. Värden 

har tagits från januari månad varje år från 2004 fram till och med januari 2012. Genom 

extrapolation av elpris och skatt inkl. moms från 2012 till 2013 (och extrapolation av 

nätavgiften även från 2011 till 2012 och från 2012 till 2013 på grund av att värde saknades för 

2012), kunde en uppskattning på elpriset för början på 2013 uppskattas till 148,4 öre/kWh. 

 
Tabell 12: Tabell för uppskattning av elpris. Extrapolerade värden är kursivmarkerade.  

Alla priser är angivna i öre per kWh. 

*Källa: SCB (2013)  

**Källa: Ekonomifakta (2013) 

År Elpris* Skatt inkl. moms** Nätavgift* Totalt 

2004 46,7 26,88 16,7 90,2 

2005 38,3 28,5 17,1 83,9 

2006 44,1 32,63 17,1 93,8 

2007 65,3 33,13 17,2 115,6 

2008 60,9 33,75 17,6 112,3 

2009 78,3 35,25 18,6 132,2 

2010 65,8 35 19,7 120,5 

2011 86,8 35,38 20,7 142,9 

2012 75,7 36,25 20,6 132,5 

2013 88,92989 38,38944444 21,10766 148,4 

 

Fjärrvärmeprisutvecklingen baserades på data från Svensk Fjärrvärme (2012) för 

prisutvecklingen för ett mindre flerbostadshus i Stockholm med en fjärrvärmeanvändning på 

upp till 193 MWh, vilket antogs vara en rimlig storleksordning för den aktuella byggnaden. 

På liknande sätt som för elpriset extrapoleras värdet linjärt för att erhålla ett uppskattat värde 

för 2013 på 86,9 öre/kWh (se tabell 13) 
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Tabell 13: Tabell för uppskattning av fjärrvärmepris. Extrapolerade värden är kursivmarkerade. Alla priser är 

angivna i öre per kWh. Källa: Svensk Fjärrvärme (2012). 

År Fjärrvärmepris 

2005 76,94 
2006 77,45 
2007 77,85 
2008 79,56 
2009 82,04 
2010 81,67 
2011 84,03 
2012 86,55 

2013 86,9 
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Bilaga I – Värden på indataparametrar 
Samtliga värden som beräknades eller valdes för modelleringens indataparametrar 

sammanställs i denna bilaga och återfinns i Tabell 14 och Figur 21. 

 
Tabell 14. Värden på indataparametrar för energimodelleringarna. 

Parameter Värde Enhet 

      3 670 m
2
 

 ̇       16 350 W 

 ̇  39 000 W 

 ̇ 1,3 m
3
/s 

      1,2 kg/m
3
 

   25 000 J/kg 

   varierande
4
  °C 

  22  °C 
        1 000 J/(kg·K) 

        0,13 W/(m
2
·K) 

     0,10 W/(m
2
·K) 

       0,15 W/(m
2
·K) 

         0,90 W/(m
2
·K) 

        6 930  m
2
 

     1 577 m
2
 

       1 577 m
2
 

         1 344 m
2
 

  0,7 - 
   varierande

5
 W/m

2
 

           273 m
2
 

           295 m
2
 

            202 m
2
 

 ̇      100 W 

 

                                                 
4
 Värden erhölls för varje timme under året (2012) från Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund (2013).  

Redovisas här i form av ett diagram (se Figur 11). 
5
 Värden för solinstrålningen i respektive väderstreck erhölls för varje timme under året, från Meteonorm (se 

även Bilaga A). Redovisas ej här. 
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Figur 21. Utomhustemperatur under 2012 års alla timmar i Stockholmsområdet.  


