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Sammanfattning
Företag och privatpersoner har i alla tider försökt minimera sina utgifter. I dagens samhälle
förknippar allt fler energieffektivitet med ökade vinster. En tredjedel av Sveriges energi
används i bostadssektorn vilket medför stora besparingspotentialer inom denna sektor. En
energibesparingsåtgärd i byggnader är installationer av frånluftsvärmepumpar. Denna typ av
värmepump har en jämn och hög värmefaktor året om, till skillnad mot andra
luftvärmepumpar. Frånluftsvärmepumpens funktion bygger på en återvinning av värme från
byggnadens frånluftsventilation och fungerar ofta som kompletterande värmekälla.
Hur mycket energi sparar då en frånluftsvärmepump? Är det ens ekonomiskt lönsamt att
investera i en frånluftsvärmepump? Dessa frågor är fundamentala för ett inköp av en
frånluftsvärmepump. I rapporten undersöks i vilka flerbostadshus det är ekonomiskt lönsamt
att investera i en frånluftsvärmepump och kombinera denna med det befintliga
uppvärmningssättet. De behandlade uppvärmningssätten i rapporten är bergvärmepump,
fjärrvärme, lokal olje- och pelletsförbränning.
För att undersöka i vilka flerbostadshus det är lönsamt med en frånluftsvärmepumpinstallation
behövdes först ett referenshus som kunde anses representativt för resten av Sveriges
flerbostadshus. Referenshuset blev ett flerbostadshus i Strömstad och har ett specifikt
energibehov på 138 kWh/m2 vilket kan jämföras med medelsnittet för flerbostadshus på 140
kWh/m2.
Det visade sig att det är lönsamt att kombinera frånluftsvärmepumpar med fjärrvärme och
lokal förbränning av olja och pellets. Den största markanden för frånluftsvärmepumpen finns
för en kombination med fjärrvärme, då de flesta flerbostadshus i Sverige värms genom
fjärrvärme. Den största vinsten för ett specifikt flerbostadshus var däremot en kombination av
olja och frånluftsvärmepump.
Det bör däremot tilläggas att frånluftsvärmepumpar lämpar sig bäst i småhus. Visserligen har
frånluftsvärmepumpar låga investering- och installationskostnader, men ger även relativt låga
energibesparingar jämfört med exempelvis bergvärmepumpar.

Abstract
If a building is heated by a heat pump, it is of high importance that the heat pump has a high
coefficient of performance. An exhaust air heat pump extracts heat from the building’s
exhaust air. The air has a relatively high and constant temperature all year around, leading to a
high seasonal coefficient of performance. This thesis examines whether it is profitable to
complement an exhaust ventilation system with an exhaust air heat pump in an apartment
block that already has geothermal heat pump, district heating, oil- or biofuel heated system.
To determinate the profitability, a reference building in Strömstad has been used and was
considered a representative of Sweden’s other apartment blocks. The result of the study
indicated that it is economically justifiable to combine an exhaust air heat pump with district
heating, oil- and biofuel heated system. However it must be added that exhaust air heat pumps
are best suited for single-family houses since they provide relatively low energy compared to
e.g. geothermal heat pumps.

Förord
Denna uppsats är ett resultat av vårt examensarbete på programmet Energiingenjör – Förnybar
Energi, 180 hp. Omfattningen på examensarbetet är 15 hp och utfördes under vårterminen
2013 på Högskolan i Halmstad.
För att knyta an till utbildningen ville vi ha ett relevant examensarbete med inriktning på
energiteknik. Vårt val föll då på att undersöka vilka uppvärmningsalternativ som anses
gynnsamma för att installera en frånluftsvärmepump i flerbostadshus.
Vi vill först och främst tacka Joakim Coster på Strömstadsbyggen för att ha tillhandahållit oss
data och ritningar, vilket var en förutsättning för ett lyckat resultat. Vi vill även rikta ett stort
tack till vår handledare och studierektor på Energiingenjörsprogrammet Ingemar Josefsson
som gett oss vägledning och viktiga synpunkter.
Projektgruppen som har genomfört detta examensarbete är Edvin Niklasson och Albin Coster.

_______________________________
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Redan 1850 förklarade William Thomson värmepumpens egenskaper med hjälp av
termodynamikens första och andra huvudsats. Dessa innebär att energi varken kan skapas
eller förstöras samt att värme spontant sett överförs från en varmare källa till en kallare.
Däremot kan värmepumpen med hjälp av en liten mängd drivenergi överföra värme från den
kalla sidan till den varma, vilket innebär att värmepumpen kan utnyttja omgivningens
värmeenergi till att antingen värma eller kyla bostäder. [1]
Det tog dock ytterligare ett århundrade innan värmepumpen slog igenom på allvar, det var
först på 1970-talet den spreds i stor skala i Sverige då oljekrisen inträffade. Samtidigt fanns
det gott om elenergi i Sverige eftersom vattenkraften var väl utbyggd och kärnkraften var
under uppbyggnad. Detta tillsammans med att det finns olika varianter på värmepumpar
beroende på vilka förutsättningar som förekommer gjorde värmepumpen till ett attraktivt
uppvärmningssätt. De olika värmekällorna som värmepumpen utvinner värme ifrån är berg,
mark, luft eller vatten.
I dagsläget står småbostadshus för den dominerande delen av värmepumpsmarknaden. Endast
en liten del av den totala flerbostadshusarean i Sverige värms upp av värmepumpar. Detta
innebär att det finns en stor potentiell marknad för värmepumpar, under förutsättning att man
applicerar värmepumpen på bostäder med gynnsamma förhållanden. Detta projekt ämnar bland
annat ta reda på vilka förhållanden som anses gynnsamma.
Totalt sett står bostadssektorn för drygt en tredjedel av Sveriges energianvändning. [2]
Energieffektiviseringar på stor skala inom bostadssektorn kan därför ge betydande
energibesparingar. Värmeåtervinning i form av frånluftsvärmepumpar kan vara ett steg i dessa
energieffektiviseringar av bostäder. Energibesparingar med just frånluftsvärmepumpar är
utgångspunkten för detta examensarbete.
Om hela flerbostadshusbeståndet i helhet granskas erhålls ett årligt medelvärde för
energianvändning på 140 kWh/m2. [3] Detta värde kan jämföras med bostadshuset i
Strömstad vilket kommer att användas som referensobjekt i denna rapport. Dess
energianvändning ligger årligen på 59 kWh/m2. Det låga värdet beror till stor del på att
bostadshuset använder en bergvärmepump till uppvärmning av huset.
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1.2 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att energieffektivisera ett flerbostadshus där fokus ligger på de
ekonomiska förutsättningarna för en frånluftsvärmepump i kombination med antingen
bergvärmepump, fjärrvärme, olja eller biobränsle. Utöver detta avser rapporten att ge läsaren
djupare insikt i olika uppvärmningstekniker och värmepumpens funktion.
Det övergripande målet är att visa i vilken typ av flerbostadshus det är kostnadseffektivt med
en frånluftspumpinstallation.

1.3 Problemställning




Är det ekonomiskat lönsamt att komplettera ett frånluftsventilationssystem med en
frånluftsvärmepump i ett flerbostadshus som redan har antingen bergvärmepump-,
fjärrvärme, olje- eller biobränsleuppvärmt system?
Om alla Sveriges flerbostadshus med befintligt frånluftsystem kompletteras med
frånluftsvärmepumpar, hur mycket energi skulle det spara?

1.4 Avgränsningar
De tidsmässiga avgränsningar i arbetet är samma som livslängden för frånluftsvärmepumpen
(15 år).
Det har inte räknats på friktionsförluster i ventilationskanalerna. Därför har det inte
undersökts om extra fläkteffekt behövs installeras. Antagande har gjorts att befintliga fläktar
har tillräcklig kapacitet.
I en kombination med frånluftsvärmepump kommer energibehovet för det ursprungliga
uppvärmningssättet att minska. I arbetet har det inte tagits hänsyn till vilka eventuella
prishöjningar detta kommer att medföra. Detta gäller i första hand fjärrvärme.

1.5 Disposition
Rapporten har huvudsakligen delats upp i tre olika delar:





En teknisk teoridel där systemlösningar med tillhörande komponenter förklaras
ingående, samt information om flerbostadshuset för att ge läsaren det bakgrundsfakta
som är nödvändig för att bli insatt i arbetet. Teoridelen omfattar kapitel 3-6.
En resultatdel under kapitel 7 som beskriver vilka resultat projektgruppen kom fram
till under arbetets gång.
En analyserande del där resultatet diskuteras samt vilka slutsatser det kan dras från
resultatdelen. Kapitel 8-9 behandlar dessa två punkter.
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2 Metod
2.1 Informationssökning
Innan rapporten påbörjades gjordes en bakrundsstudie på hur värmepumpen fungerar, samt en
genomgång av ritningar och data från flerbostadshuset i Strömstad.
Aktuell statistik och regelsamlingar har främst inhämtats från olika branschorganisationers
och myndigheters hemsidor. Data som behandlar olika maskiners och systems funktioner
kommer från litteraturer, eftersom böcker ofta har större omfattning och mer specifik
information. Majoriteten av informationen från böcker har hämtats från tidigare kurslitteratur
då utbildningen har behandlat stora delar av de berörda delarna i examensarbetet.

2.2 Datainsamling
Data från bakgrundsstudien finns till viss del i rapporten, bland annat en översiktlig
beskrivning på hur värmepumpen och de olika uppvärmningssätten fungerar. Den
informationen har sökts och sammanställts av projektgruppen.
Data och ritningar relaterat till flerbostadshuset har tillhandahållits av projektgruppens
kontaktperson på Strömstadsbyggen.

2.3 Databehandling
De data som insamlats med avseende på energipriser och inköpskostnader för utrustning samt
den informationen som Strömstadsbyggen tillhandahållit, har införts i Excel. Sedan gjordes
ekonomikalkyler för att det skulle bli ett lättöverskådligt resultat.
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3 Värmepumpens komponenter och funktion
En värmepumps syfte är att förflytta värmeenergi från ett kallt medium till ett varmare. För att
klara av detta byggs ett slutet system ihop bestående av fyra huvudkomponenter; kompressor,
kondensor, strypventil och förångare. Det är avgörande att det finns ett köldmedium med låg
förångningstemperatur i systemet som förflyttar värmeenergin. I förångarens värmeväxlare
förångas köldmediet med hjälp av energi från omgivningen. Sedan höjer kompressorn trycket
i mediet så att temperaturen och därmed energiinnehållet höjs. När köldmediet har en
tillräcklig hög temperatur avges värmeenergin till husets uppvärmningssystem genom
kondensorns värmeväxlare, och köldmediet börjar i och med det kondensera. Därefter sänks
trycket och temperaturen i systemet genom strypventilen. Se systemlösning i figur 1.

Figur 1: Värmepumpens principiella uppbyggnad

Det går även att förklara värmepumpens funktion med hjälp av ett diagram för tryck och
entalpi1. Siffrorna i figur 2 motsvarar samma funktion som siffrorna i bilden ovan. Varje
delmoment i diagrammet förklaras mer ingående under respektive rubrik för
huvudkomponenterna.

1

Definition: Entalpi är den energi som finns lagrad i ett ämne i form av termisk och kemisk energi.
Entalpi är ett praktiskt verktyg för att följa värmeändringar i olika processer och mäts i Joule (J). Den kan
däremot inte mätas direkt, utan används som en storhet mellan olika energiinnehåll i ett ämne.
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Figur 2: Värmepumpprocessen i ett tryck-entalpi-diagram

3.1 Kompressor
Kompressorn är systemets hjärta. Det är kompressorns uppgift att komprimera och hålla
köldmediet cirkulerande i värmepumpens olika komponenter. För att utföra det arbetet krävs
någon form av energi. Vanligast är att kompressorn drivs på el men det finns även
värmepumpar med systemlösningar där kompressorn drivs av andra bränslen.
Det finns olika sorters kompressorer, de vanligaste är kolv-, skruv- och turbokompressor. Det
spelar mindre roll vad det är för typ av kompressor, det viktigaste är att kompressorn är rätt
dimensionerad för det arbete som ska utföras. [4]
Kompressorn utgör ett delmoment i värmepumpens cykel, i det här fallet betecknat med
siffran 1. Under detta moment befinner sig köldmediet i gasform. Ur figur 3 ses
kompressorsteget där det framgår att både tryck och entalpi (läs energiinnehåll) ökar. På
grund av att trycket ökar i köldmediet, ökar även temperaturen vilket medför att även entalpin
ökar. [5]

Figur 3: Kompressorns funktion i värmepumpprocessen
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3.2 Kondensor
Då kondensorns uppgift är att överföra värmen från värmepumpen till uppvärmningssystemet
är det viktigt med en effektiv värmeväxlare. Ofta används en motflödesväxlare där det kalla
mediet flödar motströms mot det varma mediet. Anledningen till den flitiga användningen av
motflödesväxlare är att den vanligtvis är den effektivaste värmeväxlartypen. Detta kan
förklars då mediet i den kalla kretsen kan värmas maximalt samt att mediet i den varma
kretsen kan avkylas maximalt. [6]

Figur 4: Motflödesväxlare där ett kallt medie värms av ett varmt

Eftersom de olika medierna i en värmeväxlare är avskilda är det viktigt med en tunn
avskiljande vägg som har hög värmeöverföringsförmåga. För att få en hög
värmeöverföringsförmåga är det även viktigt att det kalla och varma mediet är i kontakt med
varandra under en längre sträcka. I vissa värmeväxlare ökar däremot tryckfallet avsevärt desto
större överföringsarea det är. Då måste en avvägning göras mellan värmeöverföringskapacitet
och tryckfall.
Andra delmomentet i värmepumpcykeln är kondensorn, den betecknas med steg 2. Här avges
köldmediets värmeenergi till husets uppvärmningssystem via kondensorns värmeväxlare.
Värmeuttaget gör att temperaturen sänks på köldmediet och då övergår köldmediet från
gasform till ångform2 till flytande form. Detta kallas kondensation, därav namnet kondensor.
Denna process sker under ett högt konstant tryck, se figur 5. Minskningen i entalpi är samma
som den värmeenergi som avges till husets uppvärmningssystem. [5]

Figur 5: Kondensorns funktion i värmepumpprocessen
2

Blandning mellan flytande och gas
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3.3 Strypventil
Strypventilen kan vid första ögonkastet förefalla vara en mindre viktig komponent, men så är
inte fallet. Det är strypventilen som upprätthåller tryckdifferens mellan kondensorn och
förångaren. Med andra ord, om strypventilen inte skulle finnas skulle kompressorn inte kunna
öka trycket i kretsen. Det är av yttersta vikt att strypventilens storlek väljs med omsorg då den
ska kunna släppa igenom tillräckligt med köldmedium när så krävs, men även förmå att
bibehålla ett högt tryck vid låga massflöden. [7]
Tredje delmomentet i värmepumpcykeln är strypventilen, den betecknas med steg 3. Det är
det enda stadiet i värmepumpcykeln där entalpin varken ökar eller minskar. Det som inträffar
är en tryckminskning vilket leder till en temperatur- och förångningstemperaturminskning.
Detta åskådliggörs av diagrammet i figur 6 där köldmediet övergår från flytande form till
ångform, just på grund av förångningstemperaturminskningen. [5]

Figur 6: Strypventilens funktion i värmepumpprocessen
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3.4 Förångare
Förångaren är likt kondensorn en värmeväxlare, men istället för att avge värme till
uppvärmningssystemet, upptas värmeenergi från omgivningen. Beroende på vilka
förutsättningar det finns, kan värmekällan vara berg, ytjordvärme, luft eller vatten. Luftluftvärmepumpar har nackdelen gentemot de andra att det förekommer större
temperaturskillnader från dess värmekälla under året. Vid riktigt låga temperaturer stannar
värmepumpen helt och hållet. [8]
Fjärde delmomentet i värmepumpcykeln är förångaren, den betecknas med steg 4. När
köldmediet upptar värmeenergi i förångaren börjar det förångas och övergår då från ånga till
gas. Tack vare värmeupptaget ökar entalpin. Processen sker vid ett lågt konstant tryck. [5]

Figur 7: Förångarens funktion i värmepumpprocessen
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4 COP- och SCOP-faktor
Förhållandet mellan uttagen energi hos kondensorn och instoppad energi hos kompressorn
kallas värmefaktor eller COP (Coefficient Of Performance). Ju högre siffra, desto effektivare
är värmepumpen. Om en värmepump har COP 3 innebär det att för varje del energi in fås 3
delar värmeenergi ut. COP är däremot inte ett givet värde på en värmepump utan är
temperaturberoende. COP-värdet blir sämre desto lägre temperatur det är på den kalla sidan
(förångare) samt desto högre temperatur som ska uppnås på den varma sidan (kondensor). Vid
injustering av värmesystemet bör därför låga temperaturer på radiatorerna eftersträvas.
SCOP-faktorn (Seasonal Coefficient Of Performance) är en årsmedelvärmefaktor och tar
därmed hänsyn till variationer i utomhustemperaturen under hela året. För ett rättvisare
resultat vid energiberäkningar bör därför SCOP-faktorn väljas framför COP-faktorn. Detta
förutsatt att det finns ett uppmätt värde på SCOP-faktorn.
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5 Olika uppvärmningssätt
Som tidigare nämnts finns olika sorters värmepumpar på marknaden idag (ytjordvärme-,
bergvärme-, luftvärme- samt vattenvärmepump). Då detta examensarbete undersöker
möjligheten att kombinera en frånluftvärmepump och en bergvärmepump kommer endast
dessa två beskrivas ingående. Nedan presenteras även fjärrvärme, olja och biobränslen som
också kan kombineras med en frånluftsvärmepump.

5.1 Frånluftsvärmepump
Frånluftsvärmepumpar är en undergrupp av luftvärmepumpar. Totalt sett värmer
luftvärmepumparna upp 2 % av bostadsarean i Sveriges flerbostadshus. [3] Till skillnad mot
andra luftvärmepumpar tar frånluftsvärmepumpen till vara på värmeenergin i frånluften
istället för uteluften. Detta medför att en frånluftsvärmepump är mindre känslig för
temperaturvariationer utomhus än en vanlig luftvärmepump, vilket ger en jämn COP-faktor
året om.
Frånluftsvärmepumpens konstruktion bygger på att utnyttja den värme som leds ut ur huset
genom dess ventilationssystem, vilket innebär att det är en värmeåtervinnande process. Den
avkylda luften som värme har hämtats ur lämnar sedan byggnaden antingen genom en
skorsten eller genom ventilationskanaler. Den värmeenergi som återvunnits i
frånluftsvärmepumpen distribueras till byggnadens uppvärmningssystem eller/och
varmvattenberedning.
För att kunna installera en frånluftsvärmepump måste det finnas ett styrt frånluftssystem. Om
kravet är uppfyllt finns det goda möjligheter till en reducering av energianvändningen. Även
ekonomin är vanligtvis god för frånluftsvärmepumpar då installationen är förhållandevis billig
i förhållande till bergvärme- och ytjordvärmepumpar. Frånluftsvärmepumpens livslängd är
vanligtvis 15 år. [9]

5.2 Bergvärmepump
Berg-, jord- och sjövärmepumpar förser totalt sett 4 % av bostadsarean i Sveriges
flerbostadshus med värme. [3]
Bergvärmepumpen utvinner den lagrade energin i markens grundvatten genom att pumpa ner
en vätska som cirkulerar i en kollektorslang och tar upp värmeenergi från berggrunden. Den
lagrade värmeenergin i markens grundvatten kommer från solen, vilket innebär att bergvärme
är en förnybar energikälla. Då marken håller kvar värmen under lång tid kan värmeenergin
nyttjas även under höst och vinter. För att ta till vara på värmen i berggrunden borras
vanligtvis ett hål till 100 - 200 meters djup. Eftersom temperaturen där är relativt konstant
under året innebär det att värmepumpen kan optimeras för de specifika förhållandena.
Bergvärmepumpen blir även mindre känslig för temperatursänkor under vintern än andra
värmepumpar.
Bergvärmepumpar är ofta fördelaktiga då det finns ett stort energibehov i byggnaden. För att
installera en bergvärmepump ska man ha behörighet att borra i marken samt ha ett vattenburet
system i byggnaden då bergvärmepumpens koncept bygger på att värma upp vatten.
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Installationskostnaderna för en bergvärmepump är ofta högre än för andra värmepumpar då
ett borrhål måste borras. Däremot är underhållskostnaderna låga och livslängden är lång, upp
emot 30 år. Därför blir bergvärmepumpar ofta ekonomiskt lönsamma. [10]

5.3 Fjärrvärme
Fjärrvärme är den dominerande uppvärmningsformen för flerbostadshus i Sverige, med en
marknadsandel på 86 % av den uppvärmda bostadsarean. Trenden de senaste årtiondena för
fjärrvärme har varit en stabil expansion vilket har lett till en utkonkurrering av andra
uppvärmningsformer. De senaste åren har dock utbyggnaden stagnerat. [3] Anledningen till
dess konkurrenskraft bygger dels på att stora delar av fjärrvärmesystemen bygger på ett
tillvaratagande av spillvärme i samhället som annars hade gått förlorad. En annan orsak till
dess dominans är de höga verkningsgraderna och de låga driftkostnaderna vid förbränning i
stora fjärrvärmeanläggningar. Det är också ett oerhört praktiskt uppvärmningssätt för kunden
då fjärrvärme är förknippat med låga driftstillestånd.
Tekniken för fjärrvärme bygger på en eller flera värmeproduktionsanläggningar som förser
städer eller delar av dem med värme genom ett distributionsnät. Distributionsnätet består av
nedgrävda ledningar som transporterar varmvatten med en temperatur av 70 – 120°C till
kunderna. Den värmeenergi som erhålls från värmeproduktionsanläggningarna kan komma
antingen från förbränning av biobränslen, torv, sopor eller fossila bränslen. Värmen kan även
komma från processer i industrier, så kallat överskottsvärme. [11]

5.4 Lokal förbränning
I flerbostadshus där varken fjärrvärme eller värmepumpar används är det vanligt med lokal
bränsleförbränning. Förbränningen sker i panncentraler för ett eller ett fåtal flerbostadshus
vilket innebär att dessa panncentraler är mindre än fjärrvärmens
värmeproduktionsanläggningar.
5.4.1 Olja
Olja är ett fossilt bränsle bestående av växter och organismer som har lagrats under högt tryck
och hög temperatur under miljontals år. Oljan utvinns från jordskorpan eller oljeskiffer. Till
förbränning används eldningsolja. Denna tillämpning, att använda olja till uppvärmning har
använts i stor skala sedan mitten av 1800-talet. Anledningen till den flitiga användningen av
olja har varit dess höga värmevärde och låga kostnad tillsammans med de egenskaper som gör
den lätthanterlig och enkel att lagra. Oftast lagras oljan i en tank, innan den förbränns i en
förbrännare som har till uppgift att finfördela oljan och blanda den med rätt luftmängd. [12]
I dagens läge används olja som uppvärmningskälla till drygt 1 % av den uppvärmda ytan för
flerbostadshus i Sverige. Utvecklingen har varit en stadig nedåtgående trend de senaste åren,
allteftersom oljepriset har stigit. [3]
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5.4.2 Pellets
Pellets är ett biobränsle som ursprungligen kommer från träd. Totalt sett står olika biobränslen
för ungefär 1 % av uppvärmningen av flerbostadshusarean i Sverige. [3] Utav den procenten
står pellets för mer än 90 % av biobränsleanvändningen i flerbostadsshusektorn. [13]
Anledningen till den låga användningen av biobränslen i allmänhet är den höga
investeringskostnaden för panncentralen samt kompetensbrist och kostnader för
driftspersonal. Det krävs även platskrävande förråd för förvaring av biobränslena. Sedan
förekommer problem med körbara vägar för stora lastbilar i tät bebyggelse. Därför lämpar sig
biobränslecentraler främst i glesbyggd.
Pellets är ett förädlat biobränsle. Detta innebär att den har behandlats för att uppnå speciella
egenskaper, vilket har medfört lättare hantering, transport och lagring av pelletsen. Utseendet
på en pelletsbit kan beskrivas som en cylinder med en diameter mellan 6 och 12 mm
beståendes av hoppressat spån. Eftersom pelletsbitarna är såpass små och homogena är det
relativt lätt att styra hur mycket som ska matas in och förbrännas i pelletspannan. [14]
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6 Beskrivning av flerbostadshuset
I rapporten används ett flerbostadshus i Strömstad som referensobjekt där data och ritningar
har inhämtats ifrån. Huset är av god standard och byggdes 2005. Det finns fem våningsplan
och är beläget på en bergssluttning. Huset består av två flyglar som är sammankopplade med
en gemensam entrédel. Själva boendet är ett seniorboende med en total yta av 3979 m2. I detta
är samlingslokaler och korridorer inräknade. Enbart bostadsarean ligger på 2874 m2 och är
fördelad på 41 stycken lägenheter, vilket ger en medelbostadsyta på ungefär 70 m2.

Figur 8: Flerbostadshuset i Strömstad

I dagens läge värms huset upp av tre stycken bergvärmepumpar, där vardera värmepump har
en COP-faktor på 2,9 se bilaga 1. Dessa är kopplade till en ackumulatortank för husets
varmvattenberedning och uppvärmning. Enligt energideklarationen för flerbostadshuset har
huset en årlig energianvändning för varmvatten och uppvärmning på 194 MWh. Om även
fastighetselen, det vill säga elen till pumpar, värmesystem och liknande räknas in blir den
totala energianvändningen 235 MWh. Den specifika energianvändningen per kvadratmeter
och år blir då 59 kWh. Liknande hus har enligt energideklarationen en specifik
energianvändning på 59 - 73 kWh/ m2,år, vilket innebär att huset har en relativt låg
energianvändning.
De samlinslokaler som finns i byggnaden har ett FTX-system. Det är en värmeväxlare som
värmer upp ingående ventilationsluft med hjälp av frånluften. För detta krävs både styrd tilloch frånluft.
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I de 41 hyreslägenheterna ventileras luften enbart med ett styrt frånluftssystem. Då tillförs
luften direkt utifrån med ventiler under fönstren. Totalt sett ventileras lägenheterna med ett
ventilationsflöde på 1200 l/s varav 696 l/s kommer från badrummen.

6.1 Bakgrund till frånluftsvärmepumpsinstallation
Till flerbostadshuset i Strömstad, vilket används som referensobjekt ska en
frånluftsvärmepump med tillhörande frånluftskanaler projekteras. Frånluftsvärmepumpen ska
placeras centralt i den sammankopplande entrédelen. Det kommer inte dras några kanaler från
de lokaler som i dagens läge har ett FTX-system, då dessa redan har värmeåtervinning på
frånluften. Det är på lägenheternas frånluft som frånluftsvärmepumpen kommer utvinna
värme ifrån. Det dimensionerande frånluftsflödet till värmepumpen är badrummens
frånluftsflöde på 696 l/s. Anledningen till att endast frånluften i badrummen används är på
grund av att frånluften från köksfläktar kan innehålla fetter och andra föroreningar som kan
sätta igen värmepumpens värmeväxlare, vilket innebär en brandfara och försämrad funktion.
Frånluftsvärmepumpen ska kopplas in på samma värmeslinga som bergvärmepumparna och
kommer därför avlasta dessa. Rapporten ska i nästa avsnitt visa om en frånluftsvärmepump i
kombination med bergvärmepumparna kan sänka energianvändningen i byggnaden
ytterligare.
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7 Resultat
Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska bostäder ventileras med minst 0,35 l/s. [15] Eftersom
lägenheterna ventileras med totalt 1200 l/s på en area av 2874 m2 ger detta ett specifikt
ventilationsflöde på 0,42 l/s. Det innebär att ventilationsflödet är uppfyllt enligt BBR, och att
ingen åtgärd behövs för en ventilationsflödesökning.

7.1 Byggnadens energibehov
För att kunna göra en ekonomikalkyl för vardera uppvärmningssätt behövs information om
husets verkliga energibehov, det vill säga den totala värmeeffekt bergvärmepumparna avger.
Ur bilaga 1 fås bergvärmepumpens COP-faktor värdet 2,9 för ett uppvärmningssystem på 45
°C. Denna COP-faktor är däremot inte representativ för bergvärmepumpen under hela året då
COP-faktorn är temperaturberoende och ändras därför under året. För att få ut husets verkliga
energibehov krävs en SCOP-faktor. Eftersom inte några värden på SCOP finns att tillgå från
tillverkarens hemsida eller produktblad måste denna uppskattas. Ur bilaga 2 har den
genomsnittliga kvoten mellan SCOP-faktorn och COP-faktorn räknats ut för åtta olika
bergvärmepumpar. De olika SCOP- och COP-faktorerna har räknats fram av
energimyndigheten, och vi ansätter att den genomsnittliga kvoten på 0,94 är ett värde som
även kan tillämpas på bergvärmepumparna i flerbostadshuset. Med en COP-faktor på 2,9 fås
då en SCOP-faktor på 2,7. I SCOP-faktorn ingår inte tillsatsvärme från elpatronen. Elpatronen
kompletterar bergvärmepumpen under årets kallaste dagar och står för 5 % av den totalt
avgivna värmen i flerbostadshuset. Den totala värmemängd huset behöver under ett år är då:
.
Om fastighetselen räknas in blir det totala energibehovet för fastigheten 548 MWh/år. Detta
ger ett specifikt energibehov på 138 kWh/m2, år.

7.2 Val av frånluftsvärmepump
Enligt Energi & klimatrådgivningen ska en frånluftsvärmepump dimensioneras efter
ventilationsflödet i frånluftskanalerna. Anledningen till att dimensionering inte sker efter
energibehovet är för att det oftast inte finns tillräckligt med värmeenergi i frånluften för att
täcka hela värmebehovet. [16]
För att värmepumpen inte ska bli överdimensionerad väljs en mindre frånluftsvärmepump.
Om effekten sedan behöver ökas kommer fler av samma modell kopplas in, liknande dagens
system för flerbostadshuset där tre stycken bergvärmepumpar samarbetar. Den valda
frånluftsvärmepumpen kyler luften från 20 °C till -15 °C och kan på så vis utvinna energi från
både temperatursänkningen av luften samt kondenseringen av vattnet i luften.
Frånluftsvärmepumpens funktion är därför av kondenserande typ. Den relativa fuktigheten3
(RF) inomhus bör helst ligga inom 40 – 60 %. Under vintern då den mesta energin utvinns är
den relativa fuktigheten ungefär 35 %. [17] Därför antas den relativa medelfuktigheten under
året till frånluftsvärmepumpen vara 40 %. Med hjälp av temperaturerna och luftfuktigheten
kan den utvunna energin från luften beräknas med hjälp av Mollierdiagrammet i figur 9.
3

Den relativa fuktigheten är ett mått på luftens mättnadsgrad. RF [%] =

Den relativa fuktigheten är temperaturberoende då luft kan binda mer vattenånga vid högre temperatur.
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Figur 9: Mollierdiagram för luft. Den utvunna värmeenergin i frånluftsvärmepumpen
fås när temperaturen sänks från h1 till h2

Vid 20 °C och 40 % RF blir entalpiinnehållet ungefär
= 34 kJ/kg. Vid steg 1 sänks
temperaturen utan kondensering av vatten, detta ger en lodrät linje nedåt. När temperaturen
har sjunkit så mycket att RF blir 100 % börjar vattnet kondensera. När temperaturen sänks
ytterligare i steg 2, kommer linjen gå längs med luftens ångmättnadshalt. Ur diagrammet syns
att mer energi utvinns från luften när vattnet kondenserar. Eftersom temperaturen ska sänkas
till -15 °C följs mättnadslinjen ned till temperaturen blir -15 °C. I denna punkt har luften ett
entalpiinnehåll av = -13 kJ/kg. Ett medelvärde på luftens densitet används vid beräkningen
för den utvunna värmeeffekten. Vid 0 °C och 100 % RF har luften en densitet på 1,29 kg/m3.
Den tillgängliga luftmängden är 696 l/s = 0,7 m3/s. Den totala värmeeffekten som kan
utvinnas i frånluften räknas ut genom följande formel:
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där

= luftflöde (m3/s)
= luftens entalpi före kylning (kJ/kg)
= luftens entalpi efter kylning (kJ/kg)
= densitet för luft (kg/ m3)

Om dimensionering görs efter den totalt tillgängliga värmeeffekten fås en årlig
värmeenergiavgivning från frånluftsvärmepumpen på 44 kW 8760 h = 390 MWh, detta
under förutsättning att pumparna går maximalt hela året. Detta värde kommer däremot inte att
uppnås i verkligheten då värmebehovet är mindre på sommaren, vilket leder till att vissa
frånluftsvärmepumpar kan behöva stängas av under sommaren. Enligt Energimyndigheten ska
värmepumpar dimensioneras efter cirka 90 % av det totala energibehovet. [18] Detta värde
gäller när tillskottsvärmen kommer från elpatronen, men eftersom flerbostadshuset har andra
uppvärmningssätt än elpatron kan en lägre procenthalt väljas då frånluftsvärmepumpen ska
fungera som en kompletarande energikälla. Därför väljs att frånluftsvärmepumparna ska täcka
ungefär 50 % av värmebehovet, vilket är 254 MWh/år. Energibehovet under året för
flerbostadshuset i Strömstad kan ses nedan.
Tabell 1: Månadsvis värmeenergibehov för flerbostadshuset i Strömstad

90
80
70
60
50
40

Årsfördelning av
värmanvändningen
[MWh]

30
20
10
0

Om frånluftsvärmepumparna kan leverera upp till 25 MWh/månad täcker de 249 MWh/år, se
tabell 2.
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Tabell 2: Frånluftsvärmepumpens täckningsgrad med en maximal energiavgivning på 25 MWh/månad

Månad

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt [MWh]

Energibehov [MWh]

81
76
60
44
25
10
8
9
22
40
61
71
507

Energi från Frånluftsvärmepump [MWh]
25
25
25
25
25
10
8
9
22
25
25
25
249

Maxeffekten blir då:

Den valda frånluftsvärmepumpen avger 6 kW/st.
(om avrundning sker nedåt)
Den totala installerade effekten i de fem frånluftsvärmepumparna är 30 kW, vilket ger en
maximalt avgiven värmeenergi på 30 kW 730 h = 22 MWh/månad. Den årliga avgivna
energin från värmepumpen blir 225 MWh/år, se tabell 3.
Tabell 3: Frånluftsvärmepumpens täckningsgrad med en maximal energiavgivning på 22 MWh/månad

Månad

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt [MWh]

Energibehov [MWh]

81
76
60
44
25
10
8
9
22
40
61
71
507
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Energi från Frånluftsvärmepump [MWh]
22
22
22
22
22
10
8
9
22
22
22
22
225

Då SCOP-faktorn för frånluftsvärmepumparna ligger på 2,6 ger det en total årlig
elanvändning på

.

7.3 Installations- och arbetskostnader
I flerbostadshuset kommer det vara nödvändigt att installera extra ventilationskanaler utöver
de redan befintliga frånluftskanalerna. Kanalerna ska sammanbinda frånluftskanalerna och
frånluftsvärmepumpen. Varje lägenhet ventileras i genomsnitt med 17 l/s från badrummet och
12 l/s från köket. Då ventilationskanaler endast kommer att projekteras från badrummens
frånluftskanaler till frånluftsvärmepumparna är det frånluftsflödena i badrummen som
kanalerna kommer dimensioneras efter.
Den dimensionerande hastigheten i kanalerna ska vara:



Stamkanal 4-6 m/s
Grenkanal 2-4 m/s [17]

Flerbostadshuset är uppdelat i en nordlig flygel och en sydlig flygel. I den norra flygeln finns
det 23 st lägenheter, detta ger ett frånluftsflöde på 17 l/s 24 st = 408 l/s. Ur bilaga 3 kan
sambandet mellan storleken på kanalerna och hastigheten avläsas. Med en stamkanal för 408
l/s blir storleken på kanalen 315 mm i diameter. Längden på stamkanalen beräknas till 60 m.
Till stamkanalen ansluts även en grenkanal på 9 m från två lägenheter med ett samlat flöde på
17 l/s 2 st = 34 l/s. Grenkanalen väljs då med en storlek på 125 mm i diameter. I den södra
flygeln finns det 17 st lägenheter. Det totala frånluftsflödet är 288 l/s och rörlängden på
kanalen är 72 m. Storleken på stamkanalen dimensioneras till 250 mm i diameter. En
grenkanal till tre lägenheter utgår från stamkanalen och har längden 9 m. Luftflödet i
grenkanalen från de tre lägenheterna är 50 l/s vilket ger en rördiameter på 125 mm.
Ventilationskanalernas totala längd är 150 m. Totala kostnaden för hela kanalsystemet
inklusive böjar och T-stycken är 36 kkr, se bilaga 4.
För att få kanalsystemet på plats behöver ett VVS-företag anlitas. Arbetskostnaden för
ventilationskanaldragning för flerbostadshuset är enligt ett projekteringsföretag 420 kr/m. I
priset ingår omkostnader, till exempel håltagningar i väggar samt omflyttning av isolering.
Frånluftskanalerna till frånluftsvärmepumpen har en totallängd på 150 m, vilket ger en
arbetskostnad på 420 kr/m 150 m = 63 kkr.
Vid installationer av frånluftsvärmepumpar används ofta ett riktvärde för arbetskostnader på
25 % av totalkostnaden [19]. Investeringskostnaden för frånluftsvärmepumpen är således 75
% av totalkostnaden. Investeringskostnaden = 86 000 kr 5 st = 430 kkr. I detta fallet blir då
arbetskostnaderna:
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Total arbetskostnad för installation av frånluftsvärmepump och ventilationkanaler = 63 kkr +
143 kkr = 206 kkr.
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7.4 Ekonomikalkyler
Alla kalkyler utgår ifrån att ta reda på om det är ekonomiskt lönsamt med en kompletterande
frånluftsvärmepump till det befintliga uppvärmningssättet (bergvärme, fjärrvärme, olja eller
pellets) och kommer beräknas med hjälp av nuvärdesmetoden. Metoden resulterar i en
nuvärdeskostnad där investeringskostnaden och de årliga vinsterna/förlusterna beräknas till ett
dagsvärde.
. Om
nuvärdeskostnaden är större än noll innebär det att investeringen är lönsam.
= nuvärdesfaktor (fås med hjälp av tabellen i bilaga 5)
I samtliga kalkyler används en real kalkylränta på 4 %4, samt en real energiprisökningen på 2
%. Den förväntade livslängden på frånluftsvärmepumpen är 15 år. Detta ger då en
nuvärdesfaktor på 12,85. Denna nuvärdesfaktor kommer användas i samtliga ekonomikalkyler
för att få fram nuvärdeskostnaden.
7.4.1 Index-tabell
I ekonomikalkylerna används olika prefix, här nedan visas tabellen för de ingående prefixen.
Under rubriken ”För samtliga” förklaras de prefix som förekommer i alla ekonomikalkyler.
De specifika prefix vilka enbart ingår i enskilda ekonomikalkyler ligger under respektive
index-tabell för de olika uppvärmningssätten.
7.4.1.1 För samtliga
Energibehov flerbostadshus = 507 MWh/år
Frånluftsvärmepump avgiven värmeenergi = 225 MWh/år
Frånluftsvärmepump SCOP = 2,60
Frånluftsvärmepump elbehov = 87 MWh/år
Elpris frånluftsvärmepump (genomsnittspris senaste 10 åren) = 1160 kr/MWh
[20] [21]
Frånluftsvärmepump drift- och underhållskostnader = 101 kr/MWh [22]
Frånluftsvärmepumpkostnad = 430 kkr
Ventilationskanaler = 36 kkr
Arbetskostnader frånluftsvärmepump & ventilationskanaler = 206 kkr
Frånluftsvärmepump elkostnad =

= 101 kkr/år

Frånluftsvärmepump drift- och underhållskostnader =

=9

kkr/år

4

Den reala kalkylräntan varierar från företag till företag. Kalkylräntan 4 % används av trafikverket när de gör
investeringar och används därför som ett riktvärde i denna rapport.
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7.4.1.2 Index bergvärmepump
Bergvärmepump SCOP = 2,70
Ursprungligt elbehov för bergvärmepumpen = 194 MWh
Nytt elbehov för bergvärmepumpen =

/år

Elpris bergvärmepump = 1160 kr/MWh [20] [21]
Bergvärmepump drift- och underhållskostnader = 101 kr/MWh [22]
Sparad elkostnad bergvärmepump =

= 104 kkr/år

Sparad bergvärmepump drift- och underhållskostnader =
= 9 kkr/år
7.4.1.3 Index fjärrvärme
Fjärrvärme verkningsgrad: 97 % [19]
Ursprungligt fjärrvärmebehov =
Nytt fjärrvärmebehov =
Fjärrvärmepris 771 kr/ MWh 2011 [19]
Fjärrvärme drift- och underhållskostnader: 28 kr/MWh [22]
Ackumulatortank: 160 kkr
–

Sparad energikostnad fjärrvärme = (

)

Sparad fjärrvärme drift- och underhållskostnader = (

= 179 kkr/år
–

)

kkr/år
7.4.1.4 Index olja
Oljepanna verkningsgrad: 85 % [19]
Ursprungligt oljebehov =
Nytt oljebehov =
Oljepris 1230 kr/MWh [19]
Olja drift- och underhållskostnader: 105 kr/MWh [23]
–

Sparad energikostnad olja = (
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)

= 325 kkr/år

=6

Sparad olja drift- och underhållskostnader = (

–

)

= 28

kkr/år
7.4.1.5 Index pellets
Pelletspanna verkningsgrad: 88 % [19]
Ursprungligt pelletsbehov =
Nytt pelletsbehov =
Pelletspris 544 kr/MWh [19]
Pellets drift- och underhållskostnader: 293 kr/MWh [22]
–

Sparad energikostnad pellets = (

)

Sparad pellets drift- och underhållskostnader = (
kkr/år
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= 139 kkr/år
–

)

= 75

7.4.2 Frånluftsvärmepump med bergvärmepump
Utgifter
Total investeringskostnad =

= 672 kkr

Total årliga utgifter =

= 109 kkr/år

Intäkter
Total årliga intäkter =

+

= 113 kkr/år

Figur 10: Utgifter och intäkter för en kombination av bergvärmepump och frånluftsvärmepump

Total årlig vinst = 113 - 109 = 4 kkr/år

Eftersom nuvärdeskostnaden är negativ innebär det att investeringen inte är lönsam. Den
totala förlusten efter 15 år är 621 kkr, relaterat till dagens penningvärde.
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7.4.3 Frånluftsvärmepump med fjärrvärme
Utgifter
Total investeringskostnad =

= 836 kkr

Total årliga utgifter =

= 109 kkr/år

Intäkter
Total årliga intäkter =

+

= 185 kkr/år

Figur 11: Utgifter och intäkter för en kombination av fjärrvärme och frånluftsvärmepump

Total årlig vinst = 185 - 109 = 76 kkr/år

Nuvärdeskostnaden är positiv. Den totala vinsten efter 15 år blir 141 kkr.
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7.4.4 Frånluftsvärmepump med olja
Utgifter
Total investeringskostnad =

= 672 kkr

Total årliga utgifter =

= 109 kkr/år

Intäkter
Total årliga intäkter =

+

= 353 kkr/år

Figur 12: Utgifter och intäkter för en kombination av olja och frånluftsvärmepump

Total årlig vinst = 353 - 109 = 244 kkr/år

Den totala nuvärdekostnaden för en frånluftvärmepumpsinstallation i kombination med olja är
positiv och blir 2460 kkr.
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7.4.5 Frånluftsvärmepump med pellets
Utgifter
Total investeringskostnad =

= 672 kkr

Total årliga utgifter =

= 109 kkr/år

Intäkter
Total årliga intäkter =

+

= 214 kkr/år

Figur 13: Utgifter och intäkter för en kombination av pellets och frånluftsvärmepump

Total årlig vinst = 214 - 109 = 105 kkr/år

Genomförd nuvärdesberäkning ger en total vinst på 677 kkr efter 15 år.
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7.5 Potentiell besparing i Sverige
Bland Sveriges flerbostadshus finns en stor energieffektiviseringspotential då många bostäder
använder likt huset i Strömstad ett enkelt frånluftssystem utan värmeåtervinning. Sverige är
ett av världens ledande länder inom energieffektiviseringar av bostadshus, men det innebär
inte att det inte finns stora besparingspotentialer. Även många nybyggda flerbostadshus byggs
utan värmeåtervinning vilket medför onödiga värmeförluster. Nedan visas en tabell över
Sveriges flerbostadsyta, värmeanvändning och vilket ventilationssystem de använder.
Tabell 4: Förekomst av ventilationssystem bland Sveriges flerbostadshus 2006 [24]

Ventilationssystem

Byggnadsyta Värmeanvändning

Specifik värmeanvändning

Typ

miljoner m2

GWh

kWh/m2

S (självdrag)

44,5

7144

160,6

FS (fläktförstärkt självdrag)

7,3

1149

156,4

F (frånluft)

82,7

12668

153,2

FT (från- & tilluft)

8,8

1340

152

FTX (från- & tilluft med återvinning)

27

3603

133,4

Okänt

8,4

1322

156,9

Totalt

178,8

27225

152,3

Utav flerbostadshusens totala yta använder 46 % ett frånluftssystem vilket gör det till Sveriges
vanligaste ventilationssystem. Värmeanvändningen för flerbostadshus med frånluftssystem
ligger på 47 %. Besparingspotentialen är därför mycket stor om en frånluftsvärmepump skulle
installeras på dessa flerbostadshus. Under föregående kapitel framgick det att det är
ekonomiskt lönsamt med en frånluftsvärmepumpsinstallation när det befintliga
flerbostadshuset har något av följande uppvärmningssätt:




Fjärrvärme
Olja
Pellets

Energianvändningen i flerbostadshus under 2011 låg totalt sett på 23 TWh, varav 21 TWh var
fjärrvärme, 0,3 TWh var olja och 0,2 TWh var pellets. [3] Marknadsandelen för vardera
uppvärmningssätt blir då 92 % fjärrvärme, 1 % olja och 1 % pellets. Om ett antagande görs att
fördelningen av ventilationssystem är samma för fjärrvärme, olja och pellets som för hela
fastighetsbeståndet fås följande resultat:
Fjärrvärme med frånluftsventilation:

/år

Olja med frånluftsventilation:

/år

Pellets med frånluftsventilation:

/år
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Som tidigare nämnts har flerbostadshuset i Strömstad ett årligt energibehov på 138 kWh/ m2.
Huset kan därför anses vara representativt för Sveriges övriga flerbostadshus då medelvärdet
på den specifika energianvändningen ligger på 140 kWh/m2.
Om alla flerbostadshus med frånluftsventilation gör samma procentuella besparing, fås nedan
en energibesparing för vardera uppvärmningssätt. (se prefix från index-tabell under 6.4.1)
Sparad energi i procent från fjärrvärme =
Sparad energi i Sverige från fjärrvärme = 0,28 10 = 2,8 TWh/år
Sparad energi i procent från olja =
Sparad energi i Sverige från olja = 0,30 0,14 = 0,04 TWh/år
Sparad energi i procent från pellets =
Sparad energi i Sverige från pellets = 0.29 0,09 = 0,03 TWh/år

Total sparad energi i Sverige = 2,8 + 0,04 + 0,03 = 2,9 TWh/år
En procentuell besparing på Sveriges flerbostadshus =
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= 13 %

8 Diskussion
Ur resultatdelen framgick det att det är ekonomiskt försvarbart att införa
frånluftsvärmepumpar i stor skala på Sveriges flerbostadshus med frånluftsventilation. För att
få en översiktlig bild över den potentiella energibesparingen i flerbostadshusen kan den
återvunna värmeenergin användas till uppvärmning av 145 000 svenska villor (med en
värmeanvändning på 20 MWh/år). Energibesparingspotentialen är därför enorm! Det ska
däremot framföras att drivenergin till värmepumparna är högvärdig energi (el) och är därför
svår att jämföra med fjärrvärmens energi som ofta kommer från lågvärdig energi
(värmeenergi). Den högvärdiga energin kan användas till många fler funktioner i samhället än
den lågvärdiga energin och frågan är då om det är rätt att använda en högvärdig energiform
till uppvärmning när det finns god tillgång av lågvärdig energi.
En förutsättning för den höga energibesparing som uppnåddes i detta examensarbete är att
frånluftsvärmepumpen är av kondenserande typ. Det innebär att frånluftsvärmepumpen sänker
temperaturen under kondenseringstemperaturen. Många frånluftsvärmepumpar på dagens
marknad sänker frånluftstemperaturen approximativt till 5 °C och får på så sätt inte tillgång
till kondenseringsenergin som finns i luftens vattenånga. Visserligen är dessa värmepumpar
billigare än den kondenserande typen, och därför kan ekonomikalkylen bli gynnsammare till
priset av en lägre energibesparing. Dessutom är SCOP-faktorn ofta lägre på de kondenserande
frånluftsvärmepumparna då en värmepump är effektivast när det är små temperaturskillnader
mellan förångare och kondensor. Valet av den optimala värmepump handlar därför om en
optimering av: den totala energi som kan utvinnas ur frånluften, SCOP-faktorn och priset för
värmepumpen.
Trenden de senaste decennierna har varit att lokalt eldat biobränsle och olja har minskat till
fördel av fjärrvärme. I framtiden kommer troligtvis användningen av dessa bränslen fortsätta
att minska i flerbostadshussektorn på grund av en ökande användning av värmepumpar. Då
det inte är ekonomiskt lönsamt att kombinera frånluftsvärmepumpar med bergvärmepumpar
är den tänkbara kombinationen i framtiden fjärrvärme – frånluftsvärmepump. Denna
kombination gav en relativt liten vinst, dessutom beror vinsten mycket på elpriset som kan
tänkas stiga i snabbare takt än fjärrvärmepriset. Detta kan var en anledning till att ytterst få
frånluftsvärmepumpar används i flerbostadshus. Dessutom är de flesta frånluftsvärmepumpar
konstruerade för villor, och inte flerbostadshus. En annan anledning till den sparsamma
användningen av frånluftsvärmepumpar i flerbostadshus är användningen av
bergvärmepumpar. Generellt sett har bergvärmepumpar högre SCOP-faktor än
frånluftsvärmepumpar. De avger också avsevärt mer värmeenergi per värmepump, ungefär
det dubbla. Detta trots att inte själva värmepumpen kostar mer. Visserligen kräver
bergvärmepumpar högre installationskostnader då kollektorslangar måste föras ner djupt i
marken, men generellt sett blir det ofta mer lönsamt med en bergvärmepumpsinstallation på
ett flerbostadshus än en frånluftsvärmepumpsinstallation.
Från resultatet framgick det att det inte är ekonomiskt lönsamt med en kombination av
bergvärmepump och frånluftsvärmepump. Det finns ändå motiverande faktorer att kombinera
dessa system. När en installation av en bergvärmepump skett kommer temperaturen i
borrhålen att sänkas allteftersom med ett fåtal grader. [12] På så vis ökar
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temperaturdifferensen mellan förångare och kondensor vilket resulterar i en lägre SCOPfaktor. För att minska denna temperatursänkning kan en frånluftsvärmepump installeras. En
annan orsak till en kombination är ett minskat beroende av elpatronen i bergvärmepumpen.
Elpatronen måste användas under årets kallaste dagar, då elpriset är som högst. Med andra
ord, elräkningen blir lägre.
På det hela taget är en frånluftsvärmepump en driftsäker lösning och fungerar året om. Den är
även oberoende av utomhustemperaturen till skillnad mot andra luftvärmepumpar. På så sätt
skjuter inte elkostnaden i höjden under årets kalla dagar. En frånluftsvärmepump kräver inte
heller någon stor arbetsinsats. Dessa argument talar till fördel för frånluftsvärmepumpen, men
i flerbostadshus är ofta en bergvärmepump att föredra på grund av högre effektivitet.
Systemlösningen med frånluftsvärmepump lämpar sig bäst på småhus där en
bergvärmepumpsinstallation anses för dyr.
Till sist bör det tilläggas att alla priser är medelvärdespriser. Det kan förekomma regionala
skillnader (detta gäller främst fjärrvärme), vilket gör att ekonomikalkylen för
frånluftsvärmepumpen varierar beroende på var huset finns. Det kan även vara så att
energipriserna av det aktuella energislaget (el, fjärrvärme, olja eller pellets) stiger när
energianvändningen minskar. För fjärrvärme kan denna skillnad vara av stor betydelse
eftersom frånluftsvärmepumpen ersätter hela sommarlasten då fjärrvärmepriset är lågt. Det
leder till att lönsamheten kan försämras påtagligt. Därför bör fastighetsägare som har tänkt
kombinera frånluftsvärmepump och fjärrvärme undersöka vilka prisändringar detta innebär
hos den lokala fjärrvärmeleverantören.
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9 Slutsatser
Det är ekonomiskt lönsamt att komplettera ett frånluftssystem med en frånluftsvärmepump i
tre av de fyra scenarier som undersöktes i detta examensarbete. Bergvärmepump kombinerat
med frånluftsvärmepump visade sig inte vara en lyckad kombination då bergvärmepumpen
har bättre SCOP-faktor än frånluftsvärmepumpen, vilket skulle göra investeringen onödig.
Fjärrvärme och en frånluftsvärmepumpskombination skulle fungera ekonomiskt, däremot är
installationen tveksam då frånluftsvärmepumpen använder högvärdig energi till värme istället
för den lågvärdiga energi som fjärrvärme använder. De mer lyckade kombinationerna var
frånluftsvärmepump med lokalt eldade olje- och pelletspannor. Det var i dessa scenarior som
den högsta ekonomiska vinning skulle göras.
Skulle Sveriges flerbostadshus med ventilationssystem av frånluftstyp kompletteras med
frånluftsvärmepumpar skulle det leda till minskade energiförluster i storleksordningen 2,9
TWh.
Vid val av frånluftsvärmepump handlar det om en avvägning av den totala energi som kan
utvinnas ur frånluften samt vilken SCOP-faktor och inköpspris värmepumpen har.
Det bör däremot tilläggas att frånluftsvärmepumpar lämpar sig bäst är i småhus. Visserligen
har frånluftsvärmepumpar låga investering- och installationskostnader men ger lägre
energibesparingar jämfört med bergvärmepumpar.
I och med en minskad energianvändning kan energipriset öka. För fjärrvärme ersätts även
hela sommarlasten (då fjärrvärmepriset är billigt), men en mindre del av vinterlasten (då priset
är dyrt). Denna prisförändring kan vara avgörande för den ekonomiska lönsamheten.
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11 Bilagor
11.1 Bilaga 1

Figur 14: Tekniska data för bergvärmepumparna i flerbostadshuset
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11.2 Bilaga 2
Tabell 5: Olika bergvärmepumpars SCOP- och COP-faktorer vid 45 °C, hämtat från energimyndigheten se källa [25]

Värmepump

Årsvärmefaktor (SCOP)

COP

3

3,3

CTC EcoHeat 310

3,4

3,8

EviHeat GeoSun 1 10

3,5

3,8

IVT Premium Line EQ C10

3,6

3,7

Nibe F1245-10

3,9

4,1

Thermia Diplomat Optimum G3, 10

3,6

3,8

Thorén Thor 10

3,2

3,6

Viessmann Vitocal 343-G

3,8

3,8

Medel

3,5

3,7375

Bosch Compress EHP 11 LWM

SCOP-fakorn för bergvärmepumpen i flerbostadshuset i strömstad blir då =
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11.3 Bilaga 3

Figur 15: Diagram för dimensionering av cirkulära rörkanaler [17]
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11.4 Bilaga 4
Priset för de raka kanalerna är:
Kanaler
Φ315 mm: 60 m á 216 kr/m kr = 13 120 kr
Φ250 mm = 72 m á 168 kr/m kr = 12 096 kr
Φ125 mm = 18 m á 73 kr/m kr = 1 314 kr
Det behövs även böjar och T-stycken i kanalsystemet, nedan presenteras pris och antal för de
olika komponenterna.
Böjar
Φ315 mm: 9 st á 360 kr = 3 240 kr
Φ250 mm: 10 st á 267 kr = 2 670 kr
Φ125 mm: 4 st á 99 kr = 396 kr
T-stycken
Φ315 mm: 5 st á 286 kr = 1 430 kr
Φ250 mm: 5 st á 248 kr = 1 240 kr
Totala kostnaden för hela kanalsystemet = 36 kkr
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11.5 Bilaga 5
Tabell 6: Nuvärdesfaktortabell

Skillnad mellan real kalkylränta och real energiprisökning
Kalkylperiod
(år)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1%
0,99
1,97
2,94
3,90
4,85
5,80
6,73
7,65
8,57
9,47
10,37
11,26
12,13
13,00
13,87
14,72
15,56
16,40
17,23
18,05

2%
0,98
1,94
2,88
3,81
4,71
5,60
6,47
7,33
8,16
8,98
9,79
10,58
11,35
12,11
12,85
13,58
14,29
14,99
15,68
16,35

3%
0,97
1,91
2,83
3,72
4,58
5,42
6,23
7,02
7,79
8,53
9,25
9,95
10,64
11,30
11,94
12,56
13,17
13,75
14,32
14,88

4%
0,96
1,89
2,78
3,63
4,45
5,24
6,00
6,73
7,44
8,11
8,76
9,39
9,99
10,56
11,12
11,65
12,17
12,66
13,13
13,59

5%
0,95
1,86
2,72
3,55
4,33
5,08
5,79
6,46
7,11
7,72
8,31
8,86
9,39
9,90
10,38
10,84
11,27
11,69
12,09
12,46
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6%
0,94
1,83
2,67
3,47
4,21
4,92
5,58
6,21
6,80
7,36
7,89
8,38
8,85
9,30
9,71
10,11
10,48
10,83
11,16
11,47

7%
0,93
1,81
2,62
3,39
4,10
4,77
5,39
5,97
6,52
7,02
7,50
7,94
8,36
8,75
9,11
9,45
9,76
10,06
10,34
10,59

8%
0,93
1,78
2,58
3,31
3,99
4,62
5,21
5,75
6,25
6,71
7,14
7,54
7,90
8,24
8,56
8,85
9,12
9,37
9,60
9,82

9%
0,92
1,76
2,53
3,24
3,89
4,49
5,03
5,53
6,00
6,42
6,81
7,16
7,49
7,79
8,06
8,31
8,54
8,76
8,95
9,13

10%
0,91
1,74
2,49
3,17
3,79
4,36
4,87
5,33
5,76
6,14
6,50
6,81
7,10
7,37
7,61
7,82
8,02
8,20
8,36
8,51

11.6 Bilaga 6

Figur 16: Teknisk data för frånluftsvärmepumpen
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