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Abstract 
Sweden has long had access to low electricity prices due to the wide availability of hydro and 
nuclear power. This has now changed because of today's rising electricity rates resulting in 
increasing heating costs for properties, especially in the properties with electric heating 
systems.  

”Ankaret” is a parish for ”Svenska Alliansmissionen”, which is located at 
”Gullbrannagården”.The parish has installed electrical radiators and an exhaust ventilation 
system that makes the energy demand high due to the large ventilation flows. The building 
was built as the price of electricity was still low and would reduce energy use today by 
combining its heating system with an air/air heat pump. The heat pump delivers more heat 
into the room than the electrical energy that it uses. This lowers the electricity needs. At 
present, the Assembly pays 22 000 SEK for electricity, water and sewage. 

The report's purpose is other than to install a heat pump to improve an air/air heat pump with 
a very simple solution. Air/air heat pumps have a lower COP-factor in cold out temperatures 
when the most energy is needed in the building. Suggesting an unusual placement of the heat 
pump in order to take advantage of an otherwise unused energy source. By placing the heat 
pump near the exhaust ventilation to use the heat that would otherwise just had been energy 
losses. In this report a discussion with three options for recovering heat from the ventilation 
system will take place. The added heat to the heat pump will reduce the temperature 
difference and thus increase the COP-factor to allow it to supply more heat to “Ankaret”. The 
defrosting of the outer part (the evaporator) performs at cold temperatures due to icing will be 
lowered which further improves the heat pump. 

The report will also identify the transmission and ventilation losses for ”Ankaret” to assess 
the energy need. An estimation of household electricity (lighting, appliances, etc.) and hot 
water use will be carried out in order to obtain an approximate value for how much electrical 
energy the building use. In addition, there will also be two alternative heating systems which 
have a similar function as an air/air heat pump that uses heat from a ventilation system. This 
is a “FTX” ventilation system and an extractor heating pump. This is to see the difference in 
the investment cost for the three different systems and the energy savings.  

The result of the energy inventory shows an overall energy use at 37 000 kWh/year of these 5 
500 kWh/year household electricity and water heating. The specific energy use for heating is 
180 kWh/m2 and year.  

The result also shows an economic aspect over which of the three heating system with the 
shortest payback period in relation to the investment cost. The pay-of-method shows that 
air/air heat pump has the shortest payback period.  
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Sammanfattning 
Länge har Sverige haft tillgång till låga elpriser på grund av den stora tillgången på vatten- 
och kärnkraft. Detta har i dagsläget förändrats då dagens stigande elpriser resulterar i allt 
större kostnader för fastigheter. Speciellt i de fastigheter där direktverkande el används till 
uppvärmning.  

Ankaret är ett församlingshem för Svenska Alliansmissionen som är beläget på 
Gullbrannagården. Församlingshemmet har installerade elradiatorer och ett 
frånluftsventilationssystem som gör att energibehovet högt på grund av de stora 
ventilationsförlusterna. Huset byggdes då elpriset fortfarande var lågt och vill idag sänka 
energianvändningen genom att komplettera sitt uppvärmningssystem med en 
luft/luftvärmepump. Då värmepumpen levererar mer värme in i lokalen än den elenergi som 
den förbrukar kommer deras elbehov att sänkas. I nuläget betalar församlingen 22 000 kronor 
för el, vatten och avlopp. 

Rapportens syfte är utöver att installera en värmepump att förbättra en luft/luftvärmepump 
med en mycket enkel lösning. Då luft/luftvärmepumpar får en lägre COP-faktor vid kalla 
utetemperaturer när som mest energi behövs in i byggnaden föreslås en ovanlig placering av 
värmepumpen för att utnyttja en annars oanvänd energikälla. Genom att placera 
värmepumpen nära frånluftsventilationens avluftsventiler för att ta vara på värme som annars 
bara hade släppts ut. Tre alternativ för att återvinna värme från ventilationsluften kommer att 
tas upp rapporten. Den tillförda värmen till värmepumpen ämnar sänka temperaturdifferensen 
mellan inne- och utetemperaturen och på så sätt höja COP-faktorn. Detta möjliggöra en större 
tillförsel av värme till Ankaret. Även den avfrostning som yttredelen (förångaren) utför vid 
kalla utetemperaturer på grund av isbildning kommer att sänkas vilket ytterligare förbättrar 
värmepumpen.  

Rapporten kommer även att kartlägga transmissions- och ventilationsförlusterna för Ankaret 
för att bedöma hur stort energibehovet är. En överslagsräkning för hushållsel (belysning, 
vitvaror, mm.) och varmvattenanvändning kommer utföras för att få ett ungefärligt värde för 
hur mycket elenergi som byggnaden använder. Det görs för att skapa ett underlag för att se 
besparingsmöjligheterna med luft/luftvärmepumpen. Utöver detta kommer även två 
alternativa uppvärmningssystem som har liknande funktion som en luft/luftvärmepump som 
utnyttjar värme från ventilationssystemet att kopplas till Ankaret. Dessa är ett från- och 
tilluftsventilation med värmeåtervinning samt en frånluftsvärmepump. För att se skillnaden i 
investeringskostnad för de tre olika systemen samt för att se energibesparingarna som kan fås.  

Resultatet av energiinventeringen visar en total energianvändning på 37 000 kWh/år. Av 
dessa är 5 500 kWh/år hushållsel och uppvärmning av vatten. Husets specifika 
energianvändning för uppvärmning blir då 180 kWh/m2 och år.  

Resultatet visar även en ekonomisk aspekt över vilket av de tre uppvärmningssystemet som 
bettalar tillbaka sig snabbast i förhållande till investeringen. Pay-of-metoden visar att 
luft/luftvärmepumpen har kortast återbetalningstid.   

ii 
 



Förord 
Detta examensarbete, vilket omfattar 15 hp, utfördes under våren 2013 i kursen 
Examensarbete inom Energiteknik. Det är det avslutande momentet på 
högskoleingenjörsutbildningen Energiingenjör – Förnybar Energi vid Högskolan i Halmstad. 
Uppdragsgivare för detta projekt är Svenska Alliansmissionen som representeras av Rune 
Vettefors i kombination med Halmstad Kylteknik och Gullbrannagården.  

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss att färdigställa vårt arbete. Ett stort tack till Rune 
Vettefors, Hans-Erik Eldemark, Peter Ohlsson och vår handledare Ingemar Josefsson 
studierektor för Energiingenjörerna vid Högskolan i Halmstad för uppskattade synpunkter och 
vägledning under arbetets gång. 

 

Halmstad, juni 2013 

 

   
Amar Mahdi  Gustav Säll 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Sverige har länge haft tillgång till billig el från både vatten- och kärnkraft vilket resulterat i att 
det varit populärt med direktverkande el som uppvärmningssystem. Under de senaste åren har 
dock priset på el stigit kraftigt vilket gjort det billigare med andra uppvärmningssystem.  

 

Diagram 1.1 – Stigande elpriser (Statistiska Centralbyrån, 2013) 

De stigande elpriserna slår därför hårt mot fastighetsägare med direktverkande el som 
uppvärmningssystem. På grund av detta vill många ägare hitta bättre och billigare alternativ 
med samma komfort och har då valt att installera luft/luft värmepumpar. Med dessa 
värmepumpar kan den förbrukade elenergin för uppvärmning sänkas genom att ta delar av, 
eller hela uppvärmningsbehovet för huset från det tidigare systemet.  

Gullbrannagården är en konferens-, kurs- och lägergård med en 4-stjärnig camping som ligger 
13 km söder om Halmstad (Gullbranna). Det är en stor anläggning med många byggnader där 
det generella sättet att värma upp byggnaderna är med direktverkande el. På 
Gullbrannagården utförs försök med att installera luft/luftvärmepumpar i några av 
uthyrningsstugorna, här finns även solfångare för uppvärmning av varmvatten. Dessutom 
ligger det inom området en kyrka med ett församlingshus som är ihopkopplat till ett litet 
konferensutrymme. Församlingshemmet Ankaret ägs av Gullbranna frikyrkoförsamling 
byggdes till under 1993-1994 och är även det uppvärmt med direktverkande el.  

Anledningen till projektet är att församlingen tror att de betalar för mycket för att hålla 
byggnaden uppvärmd året om även om den bara används tio timmar i veckan (Vettefors, 
2013). Ankaret används mer under sommaren då det också fungerar som sovplats för upp till 
tolv personer. Dessutom använder Gullbrannagården sig av församlingshemmet vid behov av 
plats då mindre sällskap skall ha konferens.  
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1.2 Syfte och mål 
Projektets syfte är att komplettera det nuvarande uppvärmningssystemet för att sänka 
elbehovet. Det kompletterande systemet är i form av en luft/luftvärmepump som kommer att 
placeras i närheten av fläktarna till det befintliga frånluftventilationssystemet för att återvinna 
värme från avluften. Detta är själva hjärtat i projektet att hitta lösningar och alternativ för att 
återvinna eller utnyttja värme med en luft/luftvärmepump. Värmeåtervinning med en 
luft/luftvärmepump ämnar förbättra COP-faktorn samt sänka 
värmepumpensavfrostningseffekt.  

Målet med projektet blir att effektivisera Ankarets uppvärmningssystem och identifierade de 
problem som kan uppstå vid användningen av kombinationen av luft/luftvärmepump och 
ventilationssystem, samt att bestämma husets energibehov för senare utvärdering. Även andra 
uppvärmningssystem kommer att undersökas för att se om det kan finnas bättre alternativ än 
värmepumpen. En energieffektivisering av huset genom olika åtgärder kommer att diskuteras, 
så som byte till lågenergilampor, tilläggsisolering och så vidare. 

1.3 Problemformulering 

• Hur ser energianvändningen ut för Ankaret? 

Inventering av energiflödena för att kunna få en uppfattning om hur mycket energi som 
används och var det finns potential att spara.  

• Vilka uppvärmningssystem kan passa Ankaret? 

Undersökning av vilka system som kan kombinera eller ersätta det nuvarande 
uppvärmningssystemet, främst kombination av luft/luftvärmepump med befintligt 
ventilationssystem. 

• Kan COP-faktorn för en luft/luftvärmepump förbättras genom att utnyttja 
värme från ett ventilationssystem? 

Teorier för utformning av ventilationsdel och vilka positiva samt negativa effekter med 
respektive alternativ.  

1.4 Avgränsningar 
Rapporten kommer inte att visa en djupgående undersökning av enskillda komponenter för till 
exempel värmepumpar och ventilationssystem. 

Rapporten kommer endast att behandla den regelbundna användningen av Ankaret och inte 
den användningen som uppstår vid uthyrning. Detta gäller för både el- och 
vattenanvändningen. Byggnaden är uppdelad i tre delar Ankaret, kyrkolokal och 
konferensrum. Projektet kommer däremot endast ta hänsyn till Ankaret. 

Utvärdering av möjligheter för värmeåtervinning med luft/luftvärmepump kommer att 
behandlas teoretiskt utan beräkningar. För utvärdering behövs mätdata vilket kan utföras i ett 
senare projektarbete.  
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1.5 Metod 
Underlag för arbetet har kommit från litteraturstudier som utförts från relevanta källor så som 
studielitteratur, böcker, Internet och artiklar. Byggnadsritningar har varit en grund för att 
bestämma dimensioner på byggnaden, ventilationsflödet och så vidare.  

För att skapa djupare förståelse för både byggnad och system har intervjuer och samtal utförts 
med representant för Allisansmissonen samt installatörer av värmepump. Intervjuer och 
samtal har även genomförts med kommunala- och statliga myndigheter för att ta reda på vilka 
lagar och regler som påverkar arbetet. 

För att kartlägga uppvärmningsbehovet och energianvändningen i byggnaden har en 
energiinventering utförts.  

 Fältarbete 1.5.1
Innehållet i fältarbete är de delar av projektet där mätningar och undersökningar har utförts på 
själva byggnaden.  Detta har varit nödvändigt då viss information inte funnits att tillgå i 
litteratur, på Internet eller intervjuer och samtal samt ritningar. Fältarbetet har innefattat 
areaberäkningar för hela Ankaret samt beräkning/mätning av takhöjden för Storstugan, där 
ritningar inte hittats. Dessutom har längderna angivna på ritningar av byggnaden verifierats 
genom mätningar.  

Genom intervjuer har en ungefärlig användningstid för hela byggnaden uppskattats vilket 
gjort det lättare att bestämma hur hushållselen och varmvattnet används. Utöver detta har 
undersökning av elektriska produkter gjorts för att få fram hur mycket installerad effekt det 
finns i byggnaden. Analyser för att avgöra hur mycket hushållsel och varmvatten som 
används har skett med hjälp av en effektmätare.  

Vidare har det även varit nödvändigt att använda värmekamera för att identifiera köldbryggor, 
men även för att se hur tillflödet av luft påverkar byggnaden samt för att upptäcka eventuella 
luftläckage genom klimatskalet.  

 Uppskattning och antagande  1.5.2
Vissa uppskattningar och antaganden har gjorts i rapporten rörande ventilation, tidskonstant 
samt användning av elektrisk utrustning i Ankaret och redogörs allt eftersom de berörs. Dessa 
har gjorts då det kommit fram tvetydig fakta och där det är generell brist på information.  

1.6 Källhänvisning 
Källhänvisningarna i rapporten hänvisar till källorna på följande sätt: 

• Källhänvisningen står efter första meningen i stycket och indikerar vilken källa som 
används 

• Källhänvisningen fortsätter att gälla fram till nästa rubrik eller tills en ny källa 
hänvisas till i samma stycke 

• Källor till figurer, diagram och tabeller visas i bildförklaringen 
• När fysiska personer hänvisas till i texten används deras efternamn först för att 

källförteckning och hänvisning skall överensstämma med varandra 
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1.7 Disposition 
Dispositionen på rapporten kommer kort att förklaras i detta stycke. Hur rapporten är 
uppdelad och vad som behandlas i de olika kapitlena.  

• Kapitel 2 och 3 kommer att beskriva huset och visa på hur dess energianvändning ser 
ut 

• Kapitel 4 och 5 kommer att behandla luft/luftvärmepumpen och värmeåtervinningen 
med värmepumpen 

• Kapitel 6 kommer visa på system som har samma funktion som en luft/luftvärmepump 
med återvinning 

• Sedan kommer de sedvanliga resultat och slutsatser med diskussion i kapitel 7 och 8 

  

4 
 



2 Beskrivning av Ankaret 
Ankaret är en församlingslokal för Svenska Alliansmissionen med samlingslokal samt rum för 
förvaring, dusch, toalett, kök och sovplatser (Vettefors, 2013). Byggnadens tempererade area 
(Atemp) är den yta som värms upp till över 10˚ C är 174 m2. I Figur 2.1 visas 
byggnadsritningen där Ankaret är ofärgad.  

 

Figur 2.1: Ritning över hela byggnaden, Ankaret är ofärgad 

Energiformer och energimätning: 

Sedan Ankaret byggdes (1993 till 1994) har inte byggnaden haft en separat elmätare utan en 
central mätare har funnits för alla Gullbrannagådens fastigheter. Men sedan den 18 januari 
2013 har en elmätare installerats i Ankaret för att mäta elförbrukningen för 
uppvärmningssystemet. Elmätaren är endast kopplad till radiatorerna vilket innebär att den 
ger ett ungefärligt värde på uppvärmningsbehovet för Ankaret. Anledningen till att 
elmätningen inte kommer ge det totala behovet är på grund av att golvvärmen i köket inte är 
kopplad till elmätaren. Dessutom är tre radiatorer från konferenslokalen inkopplad till 
elmätaren.  

Ankaret använder enbart elektricitet som energikälla. Enligt Bylander, Magnus platschef för 
Gullbrannagården betalar Svenska Alliansmissionen cirka 22 000 kronor för el, vatten och 
avlopp per år. Det ungefärliga elpriset som betalas per kWh är 1,1 kronor.  

Användning av byggnad: 

Ankaret är en församlingslokal som används regelbundet, men relativt få timmar varje vecka. 
Det är först och främst ett församlingshem för Alliansmissionen och brukas efter gudstjänster. 
På torsdagar används det som en öppen förskola ett par timmar, vilket resulterar i att huset 
sammanlagt används cirka tio timmar i veckan. Gullbrannagården brukar ibland byggnaden 
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för mindre konferenser då de är i behov av mindre lokaler. Ankaret används mer på 
sommaren då det under sex veckor används som sovplats för upp till tolv personer. Det höjer 
användningen av hushållsel och varmvatten.  

Uppvärmningssystem och varmvatten: 

Radiatorsystemet i byggnaden är elburet och har en gång bestått av keramiska radiatorer, men 
där majoriteten numera ersatts av oljefyllda elradiatorer. Ett par av de keramiska radiatorerna 
finns kvar i byggnaden. Varje radiator har enskilda termostater som stängts av på grund av 
problem då några av dem gick sönder. Därefter har alla radiatorer kopplats till centrala 
termostater som styr elradiatorerna. Termostaterna är inställda på en temperatur mellan 20-
22°C. Utöver radiatorerna finns av komfortskäl golvvärme med elslinga i köket. 

Varmvatten värms av en varmvattenberedare med el-patron från NIBE av modellen Eminent-
Cu 100 l (Blomkvist, 2013). Varmvattenberedaren har en effekt på 3 000 W med 
tomgångsförluster på 50 W. 

Ventilationssystem och luftflöde: 

Ankarets ventilationssystem är ett frånluftsventilationssystem vilket visas i Bilaga 9. Det 
dimensionerande luftflödet i Ankarets ventilationssystem är 211 l/s. Systemet är inte kopplat 
till köksfläkten som har en egen kåpa på taket. 

Konstruktion: 

Ankaret är designat med två olika yttertakskonstruktioner, dels med vindbjälkslag och dels 
med lutande parallelltak. I figurerna visas en principskiss över hur taken (Figur 2.2) samt 
väggar och golv (Figur 2.3) är isolerade och vilka material som använts.  

 

Figur 2.2 – Tvärsnitt av vindbjälkslag och lutandetak (byggritningar tilhandhållna av Halmstad Byggkontor) 
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Figur 2.3 – Tvärsnitt yttervägg och golv (byggritningar tilhandhållna av Halmstad Byggkontor) 
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3 Energiinventering 
För att få en uppfattning om fördelningen av energiförbrukningen i ett hus används 
Energimyndighetens energikalkyl (Energimyndigheten, Versionsnummer: 2.0.85.0). 
Energikalkylen är ett webbaserat verktyg som både beräknar energianvändningen och hur 
mycket energianvändningen kan minska vid olika åtgärder. Behovet av varmvatten och 
hushållsel uppskattas med schabloner eller normalvärden och utgår från data som matas in.  

Villan som beskrivs i kalkylen är en enplansvilla byggd någon gång under perioden 1991-
2007. Användningen av varmvatten och hushållsel valdes till att vara låg och 
uppvärmningssystemet till direktverkande el. En villa på 150 m2 i Halmstad fick följande 
fördelning av energiförbrukningen: 

• Totalförbrukning 20 100 kWh/år 
• 23 % hushållel 
• 15 % varmvatten 
• 62 % uppvärmning 

Denna kalkyl överensstämmer inte med energibehovet för Ankaret då det är en lokal och inte 
en villa. Kalkylen användes endast för att få ett riktvärde för hur energianvändningen kan se 
ut. 

3.1 Hushållel och varmvatten  
Förbrukningen av hushållsel i byggnader är beteendestyrt då vitvaror och belysning hamnar 
under denna kategori. Belysning för Ankaret är en ganska omfattande post då det finns fyra 
takkronor med 140 glödlampor om vardera 25 W. För att bestämma en teoretisk 
energianvändning för belysningen och elapparater utfördes en inventering av samtliga 
komponenter i Ankaret för att få fram det totala effektbehovet.  

Varmvattenförbrukningen för Ankaret är osäker då det inte används dagligen och antalet 
människor varierar från gång till gång. Det är också beteendestyrt då det är upp till varje 
enskild person hur mycket varmvatten som används. Därför har ett genomsnittligt värde 
använts för både antalet personer som använder varmvatten samt hur mycket varmvatten var 
och en av dem använder.  

3.2 Uppvärmning  
Energianvändningen i en byggnad är beroende av många olika varierande parametrar som 
beteende, klimatzon och isoleringsgrad (Hellberg, Eriksson, & Munkhammar, 2001). Under 
2008 var den specifika genomsnittliga elanvändningen för uppvärmning av lokaler 120 
kWh/m2 (SCB, 2009). 

 Värmeeffektbehovet 3.2.1
Värmeeffektbehovet bestäms av ett antal olika parametrar som beskriver huset prestanda 
(Warfvinge & Dahlbom, 2012). Dessa parametrar är följande: 

• Storlek på klimatskalets omslutande area 
• Isoleringens standard 
• Värmetröghet 
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• Lufttäthet 
• Ventilationssätt 
• Ventilationsflödet 
• Innetemperatur 
• Uteklimat 

3.2.1.1 Dimensionerande innetemperatur 
Val av innetemperatur beror på typ av verksamhet. Boverkets byggregler (BBR) och 
föreskrifter från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen ställer krav på inneklimatet för god 
hälsa och komfort (Warfvinge & Dahlbom, 2012; Middelman, 2009).  
Luftens temperatur inomhus varierar och beror bland annat på var i rummet man befinner sig 
(Clarence, 1996). Därför ska man använda rumsluftens medeltemperatur för beräkning. 
Vanligtvis används 20°C för bostäder och kontor, medan för vårdhem, äldreboende och 
daghem använder en högre temperatur upp mot 22°C.  

Ankaret är en samlingslokal vilket gör att den faller under kategorin för bostäder och kontor. 
Detta medför att den dimensionerande innetemperaturen är 20 °C.  

3.2.1.2 Dimensionerande vinterutetemperatur 
Dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) är inte den lägsta utetemperaturen som kan 
inträffa utan den kallaste medelutetemperaturen under minst ett dygn. Valet av DVUT beror 
på var i landet bygganden befinner sig och byggandens tidskonstant (τ) samt de extrema 
utetemperatur som kan inträffa en gång på 30 år (Berg, 2008). Tidigare användes lägsta 
utetemperatur (LUT) och dimensionerande utetemperatur (DUT) för att bestämma 
effektbehovet. De två sistnämnda används däremot inte längre utan har ersatts med DVUT 
som används på samma sätt men har en annan definition.  

Tidskonstant, (τ): 
Tidskonstanten är ett mått på byggnadens värmetröghet och densiteten på byggnadsmaterialet 
är här väsentligt för hur fort det kan laddas med värme samt förmågan för värmelagring. För 
trähusbyggnader ligger tidskonstanten mellan 1-2 dygn. För tyngre byggnader kan 
tidskonstanter ligga på 4 dygn och för ett välisolerat hus med aktivt FTX system upp till 5 
dygn. 

I början av 1990-talet användes DUT för att dimensionera byggnaders effektbehov för 
uppvärmning. Ankaret är dimensionerat efter DUT och då det är en byggnad av 
träkonstruktion har det en kort tidskonstant på bara ett dygn (Cederborg & Ekman, 2000). 

3.2.1.3 Värmeförluster 
Värmebalansen visar alla slags värmeflöden som går in och ut ur huset (Warfvinge & 
Dahlbom, 2012). I Figur 3.1 visas hur fördelningen av energiförlusterna ser ut i en byggnad.  
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Figur 3.1 – Fördelningen av energiförluster (Energimyndigheten, 2012) (använd med tillstånd) 

Transmissionsförlust 

Värmeenergi som tranporteras genom golv, tak, väggar, fönster och dörrar mot yttre klimat 
kallas för transmissionsförluster. Detta innefattar även värmetransmission genom 
punktformiga- och linjeköldbryggor som uppstår i anslutningen mellan byggnadsdelar. 
Köldbryggor försummas i transmissionsberäkningarna, däremot påvisas att de finns i Figur 
3.2–3.5. 

 

Figur 3.2 – Köldbrygga längs med golv och yttervägg 

 

Figur 3.3 – Köldbryggor i ventiler i väggar bakom radiatorerna   
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Figur 3.4 – Ofrivillig ventilation genom tätning i teakdörr 

 

Figur 3.5 – Transmissionsförluster genom mark, vägg och fönster 

Transmissionsförlusten beräknas genom att beräkna arean för varje byggnadsdel i husets 
klimatskal varefter U-värde bestäms med hjälp av tjocklek på olika skikt av byggnadens 
klimatskal samt lambdavärden för varje skikt (Formel 3.1).  

 

 

 

11 
 



 

 

 

3.2.2
Värmeenergibehovet (Euppv) beräknas med gradtimmar (Gt) och de totala specifika 
effektförlusterna. Formeln 3.5 visar detta samband.  
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(Formel 3.6). Gränstemperaturen för bostäder beror på isolering och tätheten i klimatskalet 
och är ofta högre i äldre hus och lägre i nyare välisolerade täta hus. Då huset i denna rapport 
är äldre och inte så välisolerat eller tätt används värdet för de äldre husen vilket är 17˚ C.  

Temperaturskillnaden mellan gränstemperaturen och årsmedeltemperatur (Tum) kan ge ett 
approximativt värde för gradtimmar. Större skillnad på variablerna ger en bättre 
approximation och ett mer verklighetstroget värde. Medeltemperaturen under ett år för 
Halmstad är runt 8˚ C (Årsmedeltemperatur, 2013). 
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4 Luft/ luftvärmepump 

 

Figur 4.1- Luft/luftvärmepump (Energimyndigheten, 2012) (använd med tillstånd) 

Termodynamikens andra huvudsats säger: ”Det finns ingen process vars enda resultat är att 
värme överförs från en kallare till en varmare kropp” (Beckman). Luft/luftvärmepumpen 
bygger på en enkel grundidé, baserad på en avancerad maskin.  Den har möjligheten att 
utvinna värme från kall uteluft och tillföra den utvunna värmen till en byggnad (Areskoug, 
2006; Alvarez, 2006). En värmepumpsprocess går att köra åt båda håll, vilket innebär att den 
både kan tillföra värme och användas för att kyla ner inneluft.  

Nedan ges en kort beskrivning av en värmepumps huvudkomponenter och i Figur 4.2 ses en 
schematisk bild över värmepumpens komponenter och dess principiella funktion (Warfvinge 
& Dahlbom, 2012):  

• Kompressor: komprimerar ett arbetsmedium till ett högt tryck och ökar samtidig 
temperaturen 

• Kondensor: värmeväxlare som får gasen att kondensera till en vätska  
• Strypventil: tunt kapillär-rör som sänker trycket 
• Förångare: värmeväxlare som får vätskan att koka vid låg tempratur på grund av lågt 

tryck 
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Figur 4.2 - Värmepumpens komponenter och principiella funktion 

 

Arbetsmediet transporteras runt i värmepumpens olika komponenter. Mediet förångas vid låg 
temperatur och lågt tryck, vilket bildar en ånga. En kompressor höjer trycket och 
temperaturen på ångan som sedan fortsätter mot kondensorn för att övergå till en vätska 
samtidigt som värme avges. Därefter förs mediet genom en strypventil där trycket återigen 
sänks och vätskan blir kall.   

4.1 Värmefaktor 
Värmefaktorn är ett mått på värmepumpens verkningsgrad och berättar hur stor kvoten är 
mellan den avgivna effekten och den tillförda eleffekten (se Figur 4.3 samt Formel 4.1). 
Värmefaktor eller Coefficient Of Performance (COP) faktorn blir alltså bättre ju mindre 
temperaturdifferensen är mellan kondensor och förångare (Alvarez, 2006).  
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Figur 4.3 - Förhållande mellan levererad- och tillförd energi 

COP-faktorn används av företag för att ge en enkel jämförelse mellan olika tillverkare och 
modeller av värmepumpar. COP-faktorn som anges för luft/luftvärmepumpar är framtagen 
med vissa generella förutsättningar för ute- och innetemperatur och fläkthastighet 
(Energimyndigheten, 2009; Alvarez, 2006). Värmepumpar testas på max fläkthastighet, 
innelufttemperatur på 20˚ C och utomhustemperaturer på 7˚ C för att bestämma den nominella 
COP-faktorn. Den verkliga COP-faktorn skiljer sig från det nominella eftersom en ökande 
temperaturdifferens mellan inne- och utetemperaturen gör att COP-faktorn sjunker.  

4.2 Dimensionering och val av luft/luftvärmepumpen  
Ankaret skall installera en luft/luftvärmepump för att sänka sitt elenergibehov för 
uppvärmning med hjälp av Halmstad Kylteknik som skänker en värmepump till församlingen. 
För att göra en ekonomisk jämförelse mellan olika uppvärmningssystem kommer detta inte 
tas hänsyn till.  

Värmepumpen som kommer att installeras är av modell KWI090 från AERMEC (för mer 
information se Bilaga 10). Pumpen har COP-faktor 5,1 vid utomhus temperaturen 7˚ C och 
levererar då nominella effekten 2 750 W. Investeringskostnaden för värmepump och 
installation blir cirka 20 500 kronor.  

Enligt Ohlsson, Peter på Halmstad kylteknik finns två anledningar för valet av värmepumpen: 

• En bra värmepump som är värd investeringen (mycket för pengarna) 
• Goda kunskaper och erfarenheter av denna värmepump, med god tillgång till 

reservdelar 

Luft/luftvärmepumpen dimensioneras inte för att täcka hela värmebehovet, utan ungefär 50-
60% av det totala värmeeffektbehovet vilket motsvarar 80-90% av energibehovet för 
uppvärmingen. Värmebehovet varierar under året i samband med att utetemperaturen varierar. 
Som tumregel väljs inte för stor värmepump för att hålla värmepumpen i gång och leverera 
konstant värme till Ankaret under längre perioder vilket också ger mindre slitage.  
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4.3 Energibesparing 
Luftvärmepumpen skall teoretiskt tillföra tillräckligt mycket värme för att spara 30-35 % av 
värmeenergibehovet (Saros, 1998). Det är däremot beroende av vilket fabrikat på värmepump 
som används och besparingen kan bli mindre i verkligheten. 

Tester utförda på åtta modeller av luft/luftvärmepump i syfte att effektivisera byggnaders 
energianvändning (Konsumentverket/KO, 2005). Alla modeller hade hög COP-faktor även 
vid låga utetemperaturer ända ned till -15° C. Resultatet av testet visade att energibesparingen 
som värmepumparna gav var mellan 8 400-11 200 kWh/år vilket överensstämmer med 30% 
besparing.  

4.4 Placeringen  
Innerdel: 
Värmepumpens innerdel placeras ovanför 
dörren som leder in till konferenslokalen efter 
önskemål från församlingen (Figur 4.4). 
Skälet som församlingen hade för placeringen 
var rent estetiska. Placeringen är bra då det 
finns tillgång till både avlopp och el, och alla 
rör för mediet kan dras inne på vinden. 

 

Yttredel: 
Själva värmepumpen placeras på taket på en ställning som tar stöd mot avluftskåporna. 
Värmepumpens placering försvårar dragningen av medierör då dragningen måste ske genom 
taket och in på vinden. Rören som går genom taket är den kritiska delen att få rätt då tätheten 
för taket inte får skadas. Hålen i taket måste tätas väl för att inte riskera vattenskador. 

4.5 Fördelar och nackdelar 
Fördelar: (Energimyndigheten, 2012) 

• Luft/luftvärmepump använder uteluft som energikälla  
• Väldigt effektivt värmesystem 
• Lätthanterlig, miljövänlig och kräver inte så mycket underhåll 
• Inget lokalt utsläpp av växthusgaser 
• Komfortvärmepump ger värme och kyla 

Nackdelar: (Energimyndigheten, 2012) 

• Värmebehovet är som störst när COP-faktorn är som lägst 
• Avger buller som kan vara störande 
• Kräver el vilket gör systemet känsligt för strömavbrott 
• Enbart för uppvärmning av luft (ej varmvatten) 
• Avancerad teknik 

Figur 4.4 – Innerdelen 

17 
 



5 Eventuell återvinning med luft/luftvärmepump 
Genom installation av luft/luftvärmepumpen kommer Ankarets elkostnader att sjunka på 
grund av att det är ett effektivare uppvärmningssystem än de befintliga elradiatorerna. COP-
faktorn sjunker allteftersom utetemperaturen sjunker, samtidigt som byggnadens momentana 
energibehov ökar. En jämnare utetemperatur med en mindre temperaturdifferens under året 
gör värmepumpen effektivare. Ett sätt är att utnyttja värme från ett frånluftsventilationssystem 
för att höja COP-faktorn för att i sin tur göra det möjligt att få mer levererad värme från en 
värmepump.  

Frånluftsventilationssystemet i Ankaret ger stora energiförluster och är en outnyttjad 
värmekälla. Genom att tillföra värme från ventilationssystemet kan en viss energiåtervinning 
möjliggöras samtidigt som värmepumpen blir effektivare och kan leverera mer värme. Tre 
olika alternativ på utformning och sätt att tillföra av luft till en luft/luftvärmepump kommer 
att förklaras nedan.  

5.1 Alternativ 1 - Kåpan 
För att höja den omgivande temperaturen runt värmepumpen föreslås en kåpa som byggs för 
att innesluta värmepumpen och avluftsventilerna. Den varma luften som tillförs från 
ventilationssystemet ämnas hållas kvar för att värmepumpen ska utnyttja värmen.  

 Utformning 5.1.1
Alternativ 1 utformas som ett rätblock och kan ses i Figur 5.1. En av sidorna kommer att vara 
öppen och där sätts värmepumpen för att den inte ska föra nedkyld luft tillbaka. En annan 
anledning till att värmepumpen inte kommer vara helt innesluten är de gällande riktvärden 
gällande vilket avstånd som luft fritt måste kunna strömma genom värmepumpens yttredel 
(Ohlsson, 2013).  

 

Figur 5.1 – Alternativ 1, tvärsnitt av rätblockstillbyggnad  
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5.2 Alternativ 2 – Modifierande ventiler 
Här kommer luften som tillförs värmepumpen blandas med uteluften vilket ger en lägre 
temperaturhöjning jämfört med Alternativ 1. Värmen kommer alltså inte att hållas kvar utan 
luftflödet kommer konstant att passera genom värmepumpen.  

 Utformning 5.2.1
De nuvarande avluftsventilerna släpper ut avluften uppåt. Genom att stänga öppningen på 
toppen av ventilerna och öppna en sida på båda vill ventilationsluften riktas mot 
värmepumpen (Figur 5.2).  

 

Figur 5.2 – Alternativ 2, sett från ovan 

5.3 Alternativ 3 - Ventilationskanal 
I detta alternativ blandas inte avluften med uteluften vilket gör att det håller en högre 
temperatur än alternativ 2. Luften kommer att vara mer koncentrerad mot värmepumpen än i 
något av de två andra alternativen.  

 Utformning 5.3.1
Utformningen på detta alternativ är enkel då det endast behövs en ventilationskanal som 
kopplar ihop båda ventilationssystemen. Luften kommer att riktas mot värmepumpen genom 
en öppning i ventilationskanalen, se figur 5.3. 

 

Figur 5.3 – Alternativ 3, sett framifrån (A) och från sidan (B) 

19 
 



5.4 Teorier för möjliga effekter 
I detta stycke ställs teorier upp kring hur luft/luftvärmepumpen påverkas positivt och negativt 
av de tre olika alternativen. Observera att detta är teorier och de kan endast ses som händelser 
som möjligtvis kan inträffa. 

 Kondensering och frysning 5.4.1
Skillnader i temperatur och luftfuktighet kan ge dessa alternativ vissa problem under 
vinterhalvåret då det finns risk för isbildning eftersom kallare luft kan hålla mindre vatten än 
varmare luft. Den relativa luftfuktigheten är ett mått på hur mättad luften är av vattenånga och 
varierar under året beroende av temperaturer. Den relativa luftfuktigheten inomhus kan 
variera mellan 20 till 70 % och är som lägst under vintern då den ofta är under 40% (Intab).  

Molièrediagram, även kallat hx-diagram, gör det enkelt att visa värme- och kyleffekter på 
luftmassor. Diagrammet visar förhållandet mellan lufttemperatur, fuktighet och entalpi med 
vilket det går att illustrera hur luftmassor beter sig när de värms, kyls ner, fuktas, avfuktas etc. 
I diagrammet avläses hur luftmassorna 
kommer att påverkas av att bli utsatt för en 
kall yta och vatten som eventuellt 
kondenserar och fryser.  

Om luften kyls ned till daggpunkten börjar 
vatten kondensera eftersom luften inte kan 
hålla lika mycket vatten då den kyls ned. I 
Diagram 5.1 visas den mängd vatten som 
potentiellt kan kondensera ut ur luften om den 
skulle kylas ned tillräckligt. Diagrammet 
utgår från att den relativa fuktigheten i luften 
ligger mellan 20 och 40 % och att 
innetemperaturen är 20˚ C. Den relativa 
fuktigheten i Ankarets inneluft förväntas följa 
de riktvärden värden som nämnts tidigare i 
detta avsnitt. Detta kan innebära problem för 
extra delar kopplade till ventilationen då det 
finns mer ytor att kondensera vatten på och 
eventuellt göra det lättare för is att bildas vid 
låga temperaturer. 

Kondensering i Alternativ 1 (Kåpan) kan inträffa vid kalla temperaturer, då det kyler av luften 
som finns i konstruktionen. Risken för detta är sannolikt mycket låg då det höga flödet i 
ventilationssystemet inte kommer tillåta att vatten börjar fällas ut bland annat för att det går så 
snabbt att omsätta luften i konstruktionen. Om endast en liten mängd vatten kondenserar 
minskar isbildning på Kåpa och tak. Även om det bara handlar om små mängder vatten så kan 
det övertid eventuellt bildas is på Kåpa och tak.  

Alternativ 2 (Modifiering av ventiler) ger lägst risk för att kondensering och isbildning skall 
inträffa. Detta beror bland annat på att det inte tillkommer några extra ytor som kan kyla ned 

Diagram 5.1 - Molière- eller hx-diagram 
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luften i detta alternativ och det är heller inte enbart varm luft som kommer tillföras 
värmepumpen. Ventilationsluften kommer att blandas med uteluften och göra så att det blir en 
mindre temperaturhöjning och eftersom att luften inte hålls kvar av någon konstruktion utan 
flödar fritt. Det kommer fungera som det befintliga ventilationssystemet med skillnaden att 
flödet riktas mot värmepumpen istället för att släppas ut som förluster.   

Alternativ 3 (Ventilationskanalen) använder ungefär samma lösning som Kåpan vilket medför 
att samma risker finns för denna. Det skall även förtydligas att det även i detta alternativ inte 
finns någon större risk för kondensering och isbildning i själva kanalen då flödet är högre i 
denna konstruktion än i Kåpan. Däremot höjs inte temperaturen runtom värmepumpen som i 
det första alternativet. Detta kan leda till att vatten kondenserar på värmepumpenshölje.  

Frysning av kondensvatten ses inte som något större problem för taket då det är konstruerat 
för att hålla borta vatten, snö och is. Om kondensen däremot bildar stora mängder is kan det i 
kombination med värmepumpen eventuellt röra sig om mycket extra tyngd på taket.  

 Förbättring av COP-faktor 5.4.2
Som nämnts i tidigare stycke är COP-faktorn beroende av temperaturdifferensen mellan inne- 
och utetemperatur och ju större differens desto lägre blir faktorn. Genom att använda avluften 
från ventilationssystemet förväntas temperaturskillnaden minskas så att COP-faktorn blir så 
hög som möjligt under kallare perioder.  

Detta är själva grundidén i projektet och den önskvärda effekten som något av de tre 
alternativen vill påverka. Samtliga alternativ kan tillföra värme till luft/luftvärmepumpen i 
olika stor omfattning.  

Alternativ 1 och 3 är de som kommer att ge högst ”koncentration” varmluft som tillförs 
värmepumpen och de förväntas också vara de mest effektiva. Det kan däremot finnas en 
mindre risk att vatten kondenserar ut och fryser på värmepumpen i Alternativ 2 då avluften 
blandas med kalluft. 

5.5 Bygglov 
Det är ovanligt att installera en värmepump med syfte att återvinna värme. Även om 
värmepumpar inte behöver bygglov för att installeras undersöktes om detta också var fallet 
om den installerades på taket. Det visade sig att bygglov inte är nödvändigt för att installera 
värmepumpen på taket. Däremot så kan det behövas för alternativen som tagits upp.  

Bygglov behövs när mark tas i anspråk, används och påverkar miljön och samhällets 
utveckling (Svelenius, 2013). Det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och annan 
ändring av en byggnad än tillbyggnad.  

• Nybyggnad: när en byggnad används för helt andra ändamål än vad byggnaden senast 
användes för eller enligt senaste beviljade bygglov.  

• Tillbyggnad: byggnaden får extra bostad, lokal för handel, hantverk eller industri. 
• Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad: byte av färg, fasadbeklädnad eller 

täckningsmaterial eller om byggnadens yttre utseende påverkas mycket.  
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Diskussion med Svelenius, Peter och Eldemark, Hans-Erik om luftvärmepumpen och 
alternativen resulterade i följande: 

• Alternativ 1 ger den största förändringen på byggnaden och går då under tillbyggnad 
och annan ändring av byggnad. Det krävs alltså bygglov för att få sätta upp kåpan på 
taket.  

• Ytterdelen till värmepumpen är inte bygglovspliktig och behöver inte heller 
bygganmälan oavsett var den installeras då det är en maskindel.  

• Det går att resonera på liknande sett med alternativ 2 och 3 då de också anses vara 
maskindelar och därmed inte bygglovspliktiga.  
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6 Andra uppvärmningssystem 
För att jämföra luft/luftvärmepump med andra system kommer detta kapital att redovisa FTX-
system och frånluftsvärmepump för att utvärdera lönsamheten och besparingen för Ankaret. 

6.1 Från- och tilluftsventilation med värmeväxlare  
Ventilationssystemens uppgift är att tillföra frisk luft och bortföra förorenad luft 
(Energimyndigheten, 2011). Det finns många systemlösningar för ventilationssystem som 
självdragssystem, frånluftssystem, från och tilluftssystem etc. Dessa har alla lite olika 
funktion, däremot är deras syfte detsamma att upprätthålla en bra inomhusmiljö, vädra huset 
från lukter samt hålla koldioxidhalten på en låg nivå. 

 

 

Figur 6.1 – Huset ventileras av två kanalsystem, ett tillufts- (3) och ett frånluftsystem (4) med var sin fläkt. 
Frånluftssystemet leder till värmeväxlaren (2) där den varma utgående luften värmer upp den inkommande luften 

(Energimyndigheten, 2011) (använd med tillstånd) 

Systemlösningen för den aktuella byggnaden är ett frånluftsventilationssystem som har vissa 
nackdelar. Det har stora energiförluster då ingen återvinning sker, ventilationsfläkten drar el 
och drag kan uppstå vid tilluftventilerna under kallare dagar. Genom att kombinera det 
befintliga systemet med tilluftsventilation samt en värmeväxlare fås ett från- och 
tilluftssystem med värmeväxlare (FTX).  

Detta system har dock nackdelen att det är större än frånluftsventilationen då det krävs ett 
aggregat för värmeåtervinning samt två fläktar. Kanalerna behöver även ljuddämpas då buller 
kan komma från fläktarna. Dessutom är systemet känsligt då det är lätt att skapa för högt 
undertryck i huset om inte ventilationen justeras in rätt.  (VVS-installationer) 

 Regelverk 6.1.1
Boverkets byggregler BBR 2012, kap 6: 

”Ventilationssystem ska utformas för att lägsta utluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 
golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används. I bostadshus där 
ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet utformas med 
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närvara- och behovsstyrning av ventilationen. Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s 
per m2 golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m2 golvarea då någon vistas där. 
För andra byggnader än bostäder får ventilationssystemet utformas så att reducering av 
tilluftsflödet, i flera steg, steglöst eller som intermittent drift, är möjlig när ingen vistas i 
byggnaden. Reduktion av ventilationsflöden får inte ge upphov till hälsorisker. Reduktionen 
får inte heller ge upphov till skador på byggnaden och dess installationer orsakade av t.ex. 
fukt.” (Boverket, 2011) 

Det lägsta tillåtna ventilationsflödet är alltså 0,35 l/s per m2 då det vistas människor i 
byggnaden, däremot kan ett så lågt flöde som 0,10 l/s per m2 godtas då byggnaden inte 
används (Orestål, 2008). 

 Värmeväxlare 6.1.2
FTX-system använder sig av tre olika sorters värmeväxlare, roterande- och plattvärmeväxlare 
är de vanligaste men det finns även vätskekopplad återvinning. (Svensk Ventilaiton).  

Roterande värmeväxlare är i princip ett hjul där varm frånluft går igenom och värmer upp 
halva hjulet och roterar sakta in i den kalla inkommande luften. Frånluften förvärmer den 
veckade plåten i hjulet för att sedan kylas ned av den inkommande luften. Detta system har 
många fördelar, bland annat uppstår ett mindre tryckfall jämfört med en plattvärmeväxlare 
vilket innebär att elenergibehovet för fläktarna inte är lika stort. De är även enklare att rengöra 
och har en hög verkningsgrad på 80-85 %.  

Plattvärmeväxlare finns i två utföranden korsströms- eller motströmsvärmeväxlare. Till- och 
frånluftsflödet är helt åtskilda i denna typ av värmeväxlare och värmen förs över genom 
lamellpaket av veckad plåt. De är svåra att rengöra på grund av deras konstruktion och 
används normalt endast i mindre system. Korsströmsvärmeväxlare har en verkningsgrad runt 
50-60 % medan motströmsvärmeväxlare har 90%. 

Vätskekopplad återvinning bygger på att vatten cirkulerar ett kyl- och värmebatteri och avger 
värme till den kalla luften. Systemet är flexibelt och till- och frånluftsaggregaten behöver inte 
installeras i ett och kan ha flera återvinningspunkter. Systemet har en av de lägsta 
verkningsgraderna av de som tagits upp och kommer upp i 50-60 %. 

 Installation och dimensionering 6.1.3
Enligt Warfvinge & Dahlbom skall ren luft tillföras i de rum som används mest. För att 
installera FTX-ventilation i Ankaret behövs ett tilluftsventilationssystem installeras och det 
gamla frånluftsventilationssystemet renoveras. Ett nytt system kan tänkas ha tilluft i 
Storstugan och de tre grupprummen, medan de fem resterande får frånluftsventilation (se 
Bilaga 9). Orsaken till att det gamla systemet måste renoveras är för att minska risken för 
kortslutning av ventilationssystemet. För att transportera luft från rum till rum behövs 
överluftsventiler sättas in och vissa dörrar behöver bytas för att få spalter där luften kan röra 
sig.  

Ventilationsaggregatet skall installeras på ett sådant sätt att buller och andra ljud samt 
vibrationer inte stör (SBUF & VVS Företagen). Installation ska ske så långt bort som möjligt 
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från utrymmen som sovplatser och grupplokaler. Försiktighet och planering bör vara något 
som tas hänsyn till före installation av aggregatet.  

 Ekonomi 6.1.4
Med hjälp av Enback, Tobias, projektledare inom ventilation på Installationsteknikerna AB 
(INTAB), har ett ungefärligt pris på investeringskostnader tagits fram. Ankaret jämfördes med 
en offert på en fritidslokal i Haninge kommun, där ett frånluftsventilationssystem skulle 
byggas om till ett FTX-system. Ventilationsbehovet var lite större för fritidslokalen än 
Ankaret och fritidslokalen användes dessutom mer. Installationen var enkel då det fanns 
mycket plats för kanaler och aggregat med roterande värmeväxlare och två fläktar på 115 W. 
Investeringskostnaden för arbete, aggregat och material beräknades i detta fall till runt 
160 000 kronor.   

 Energibesparing 6.1.5
Efter installation av ett nytt ventilationssystem antas ventilationsförlusterna minska, dels för 
att värme kommer att återvinnas och dels för att en bättre styrning införs. Återvinningen är 
cirka 80 % på grund av den roterande värmeväxlaren, vilket sänker ventilationsförlusterna och 
leder till att Ankaret uppskattningsvis sparar 14 400 kWh/år.   

6.2 Frånluftsvärmepump 
Frånluftsvärmepumpar är ett effektivt system som kan användas för vattenburen uppvärmning 
och varmvatten. Värmepumpen utvinner värme från frånluftsventilationssystemet genom 
värmeåtervinning (se Figur 6.2). Ventilationsluften som energikälla har relativt konstant 
temperatur vilket medför stabilare COP-faktor (Energimyndigheten, 2012).  

 

Figur 6.2 – Uteluft kommer in via uteluftsdon (1) och passerar genom dörröppningar (2) till rum med frånluftsdon 
(3).  Frånluftsdonen leder till frånluftsvärmepumpen (5) som återvinner värme och skickar ut på den vattenburna 

radiatorkretsen (7) och varmvatten till kranen (6). Från värmpumpen kommer omkring fyragradig luft ut (9) 
(Energimyndigheten, 2012) (använd med tillstånd) 
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Värmeåtervinningen från ett ventilationssystem med tillkopplad frånluftsvärmepump ligger 
runt 50%. Återviningen av värmen från ventilationsluften täcker inte en hel byggnads 
energibehov utan tillsatsvärme måste tillföras med till exempel en elpatron.  

 Installation och dimensionering  6.2.1
En frånluftsvärmepump dimensioneras vanligtvis inte efter energibehovet utan efter 
ventilationsflödet på grund av frånluftsvärmepumpen använder ventilationsflödet som 
energikälla (Energi- och klimatrådgivarna, 2013).  

För att installera en frånluftsvärmepump finns det behov av ett ventilationssystem där värme 
går att återvinna. Ett styrt ventilationssystem gör det möjligt att komplettera uppvärmning av 
vatten och byggnad.  

Placeringen av frånluftsvärmepump i församlingshemmet Ankaret kan installeras på två olika 
tänkbara sätt: 

• Fall 1: I städrummet där varmvattenberedare finns, Ritning 6.1 visar hur 
radiatorkretsen ser ut: 

 

Ritning 6.1 Fall 1, frånluftsvärmepumpsaggregat och radiatorkrets placeringen 

Renoveringen av ventilationskanaler är ett måste så att värmeluftflödet först passerar 
aggregatet för återvinningen. 

• Fall 2: På vinden, i detta fall behöver ventilationskanaler inte så mycket justeringar. 
Radiatorkretsen kommer se ut enligt Ritning 6.2: 
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Ritning 6.2 Fall 2, radiatorkretsplacering. Frånluftsvärmepumpsaggregatet placeras på vinden. Ledningarna från 
aggregatet till toaletten dras på vinden. 

 Ekonomi 6.2.2
Kostnader för frånluftsvärmepumpen delas till tre olika poster aggregat, installationsmaterial 
och installationsarbete. Priset på ett frånluftsvärmepumpsaggregat ligger mellan 25 000-
80 000 kronor beroende på storleken. Installationsmaterial varierar beroende av byggnadens 
storlek och effektbehovet. Installationsarbete av frånluftsvärmepumpen bestäms efter en 
schablon till 25 % av aggregatkostnaden (NIBE).  

 Energibesparingen 6.2.3
Energiåtervinningen ur ventilationsluften ger en väsentlig minskning av energikostnaderna 
samt en stabilare COP-faktor (Energimyndigheten, 2012). Medelvärdet på COP-faktorn är 
stabilare då temperaturdifferensen inte varierar i lika stora intervall. Vanligtvis är COP för en 
frånluftsvärmepump mellan 2,4–2,6 över året. 

Enligt Energimyndighetens tester av frånluftsvärmepumpar med radiator för nybyggda stora 
hus med höga energibehov kan besparingen variera mellan 55-58 % beroende på 
energianvändningen (Energimyndigheten, 2012).  
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7 Resultat 
I resultatdelen kommer alla beräkningar och resultat att samanställas medan fullständiga 
beräkningar redovisas i bilagorna.  

7.1 Energiinventering 
Tabellerna nedan visar en kort sammanställning av energiinventeringen ur ett 
energiperspektiv.   

Resultaten för energi- och effektbehov samt effektförluster för transmission och ventilation. 

Tabell 7.1 – Energibehov för Ankaret (Bilaga 8)  

Energi och effekt  
Effektförluster [W/K] 400 
Dimensionerande effektbehov [kW] 14,4 
Energibehov för uppvärmning [kWh/år] 31 500 

Den specifika energianvändningen för Ankaret blir 180 kWh/m2 och år.  

Följande tabell visar övrig elanvändning för Ankaret för till exempel belysning och 
uppvärmning av varmvatten. 

Tabell 7.2 – Energibehov för hushållsel och varmvatten (Bilaga 1) 

Hushållsel och varmvatten [kWh/år] 
Elanvändning belysning 2 400 
Elanvändning elapparater 3 100 
Total elanvändning 5 500 

Den resulterande energianvändningen för byggnaden blir 37 000 kWh/år. 
Energianvändningen anses relativt vara något hög på grund av de stora 
ventilationsförlusterna.  

Fördelning av energianvändning i Ankaret enligt energiinventeringsberäkningen visas i 
diagram 7.1: 

 

Diagram 7.1 – fördelning av energianvändningen 
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7.2 Luft/luftvärmepump 
Energibesparingen för uppvärmningskostnader vid installation av luft/luftvärmepump har 
uppskattats bli 30% av Ankarets uppvärmningsbehov enligt Saros, Gerorgs schablonvärde. 
Den ekonomiska utvärderingen av värmepumpen gör det till en prisvärd investering.  

Tabell 7.3 – Ekonomi för luft/luftvärmepump (Bilaga 5) 

Ekonomisk redovisning för luft/luftvärmepump 
Investeringskostnad [kr] 20 500 
Besparing [kWh/år] 9 500 
Återbetalningstid [år] 2 

7.3 Andra uppvärmningssystem 
FTX-ventilation och frånluftsvärmepump kan båda användas för att minska elanvändningen 
för Ankaret. De två systemen har större investeringskostnad och är båda konstruerade för 
återvinning av ventilationsluft vilket gör dem till bra alternativ att jämföra med 
luft/luftvärmepumpen.  

 FTX-system 7.3.1
FTX-systemet återvinner 80% av ventilationsförlusterna och kan då bespara upp mot 14 000 
kWh/år vilket skulle sänka Ankarets totala energibehov med upp till 50%.  

Tabell 7.4 – Ekonomi för FTX-system (Bilaga 6) 

Ekonomisk redovisning för FTX-system 
Investeringskostnad [kr] 160 000 
Besparing [kWh/år] 14 000 
Återbetalningstid [år] 11 

Genom att tidvis styra ventilationen så den endast utnyttjas när Ankaret används gör att FTX-
systemet får mindre nettobesparing. Vid för lite drifttimmar kommer servicen av FTX-
aggregatet att göra vinstmarginalen så liten att det inte lönar sig att använda denna typ av 
uppvärmningssystem.  

 Frånluftsvärmepump 7.3.2
Energibesparing med frånluftsvärmepump beräknades procentuellt enligt energimyndigheten 
men det kan skilja sig mot den verkliga besparingen eftersom den beror på effekten av 
frånluftsvärmepumpen och byggnadens effektbehov. Besparingen kan i bästa fall bli så hög 
som 55% av värme- och varmvattenbehovet.  

Tabell 7.5 – Ekonomi för frånluftsvärmepump (Bilaga 7) 

Ekonomisk redovisning för frånluftsvärmepump 
Investeringskostnad [kr] 130 000 
Besparing [kWh/år] 18 000 
Återbetalningstid [år] 7 

 Jämförelse av alla uppvärmningssystem 7.3.3
De tre uppvärmningssystemen som behandlas i rapporten sammanställs i tabellen 7.6 som 
visar investeringskostnad, energibesparing samt återbetalningstid för de olika systemen.  
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Tabell 7.6 – Jämförelse mellan de tre olika uppvärmningssystemens lönsamhet 

 Luft/luft Frånluft FTX 
Investering [kr] 20 500 130 000 160 000 
Energibesparing [kWh/år] 9 500 18 000 14 000 
Återbetalningstid [år] 2 7 11 

Även om luft/luftvärmepumpen ger den kort återbetalningstiden av de tre 
uppvärmningssystem och investeringskostanden låg vilket gör det relativt prisvärt alternativ. 
Mest energi över tid kommer att besparas med frånluftsvärmepumpen vilket gör den till det 
bästa valet ur energisynpunkt, men man måste ta hänsyn till att det även krävs installation av 
en ny vattenburen radiatorkrets. FTX-systemet är det dyraste alternativet men ger ändå inte 
bäst energibesparing. Dessutom behövs ett nytt kanalsystem för tilluft även om detta är en 
enklare installation än för frånluftsvärmepumpen då det här inte behövs något vattenburet 
radiatorsystem.   
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8 Slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt redovisas och diskuteras resultaten i rapporten med hänsyn till de antaganden 
och avgränsningar som gjorts i rapporten.  

Energianvändning  

Det totala energibehovet för Ankaret som redovisas i resultatet är troligen för stort. Detta 
beror på ett antagande som gjorts för ventilationssystemet, nämligen att det alltid är igång och 
då har det dimensionerade flödet. Antagandet har grundats på uppgifter som vi blivit 
tilldelade av församlingen och andra berörda parter.  

Den bästa effektiviseringen som kan göras för Ankaret förutom att installera en 
luft/luftvärmepump kan vara att använda tidstyrning på det nuvarande ventilationssystemet. 
Därför har vi uppskattat hur fördelningen av energianvändningen skulle se ut med tidsstyrning 
(Diagram 8.1). Om tidsstyrningen på klockorna regleras efter behov kan 
ventilationsförlusterna sjunka med drygt 90% vilket leder till en stor sänkning av 
energibehovet, till omkring 14 500 kWh/år, vilket är en sänkning till 45%. I sänkningen ingår 
även ett basflöde på 0,10 l/s och m2 under de övriga timmar som Ankaret inte används.  

 

Diagram 8.1 – Fördelningen av energianvändningen i Ankaret med tidsstyrning 

Tidsstyrning av ventilationssystemet skulle resultera i att luft/luftvärmepumpen får en mindre 
värmetillförsel från ventilationssystemet. Detta skulle kunna göra återvinningen mindre 
effektiv och att COP-faktorn får en lika stor höjning vid kallare utetemperaturer. Men även 
om värmepumpen inte blir lika effektiv utan återvinning skulle den fortfarande sänka 
energianvändningen för Ankaret då det är ett effektivare uppvärmningssystem än de 
nuvarande elradiatorerna.  

Tvärsnitten av byggnadsdelar i Figur 2.2 och 2.3 visar hur isoleringen ser ut för Ankaret. 
Både väggar och tak är relativt bra isolerade medan golvet är tunt isolerat och är den del av 
byggnaden som ger stora förluster. U-värdet för Ankarets golv är 0,49 W/m2 K medan 
Energimyndigheten, 2013 rekommenderar 0,15 W/m2 K och Boverket rekommenderade ett U-
värde på 0,3 W/m2 K för byggnader uppförda i slutet av 80-talet och början av 90-talet.  
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Köldbryggor och ofrivillig ventilation har antagits vara försumbara, men har en negativ effekt 
på energianvändningen. Gratisvärmen har däremot också försummats vilket hade gett en 
positiv effekt för energianvändningen. 

Utöver uppvärmningsbehovet el för övriga användningsområden såsom varmvatten, belysning 
och vitvaror vars användning går upp mot 5 500 kWh/år. Uthyrningen av Ankaret som 
sovplats under sommaren ökar användningen av varmvatten, belysning och köksutrustning 
vilket innebära att energianvändningen stiger, speciellt för varmvatten. Det kan medföra att de 
5 500 kWh/år kan bli högre. 

Uppvärmningssystemen 

Luft/luftvärmepumpen har den lägsta investeringskostnaden, lägsta återbetalningstiden och 
lägsta energibesparingen av de tre olika uppvärmningssystemen. De andra systemen 
återvinner mer energi men investeringskostnaden är så pass hög att återbetalningstiden blir 
lång. Ett uppvärmningssystem som inte betalar sig förrän om 7 till 10 år är inte attraktivt att 
investera i för en byggnad som används så lite som Ankaret.  

Eventuell återvinning med luft/luftvärmepump 

De tre alternativen är alla tänkta att höja den omgivande temperaturen för att förbättra COP-
faktorn för luft/luftvärmepumpen vilken samtidigt leder till att avfrostingen av förångaren i 
värmepumpen minskar. Alternativen förväntas höja temperaturen till olika och det finns 
osäkerhet i hur mycket värme som potentiellt som kan återvinnas. Alternativ 1 syftar att samla 
varmluft runtom värmepumpen medan Alternativ 2 och 3 riktar luftflödet mot pumpen. Den 
lösning som förväntas ge mest problem är Alternativ 3 där det finns mer ytor för vatten att 
kondensera och bilda is. Isbildning kan riskera skador på tak, värmepump och avluftsventiler. 
Utöver detta kan is bildas på själva konstruktionen vid särskilda förhållanden. Även om det 
finns risker för att isbildning kan uppstå är det en liten risk att det ska ha en stor effekt på 
värmpumpen. Det säkraste av alternativen kan antas vara Alternativ 2 då ventilationsluften får 
tid att blandas med uteluften vilket ger mindre risk för kondensering då den relativa 
luftfuktigheten sjunker. Detta alternativ är även det som förväntas ge sämst höjning av 
temperaturen och endast en liten förbättring av COP-faktorn. 

Av de tre lösningarna föreslås därför Alternativ 1 som det som är stabilast och som utnyttjar 
ventilationsluften mest. Å andra sidan är Kåpan svåraste att få sätta upp då den är 
bygglovspliktig.  
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8.1 Rekommendationer för Ankaret 
På grund av att fokus inte ligger på att energieffektivisera till exempel belysning och 
elektroniska produkter kommer i detta avsnitt tas upp några alternativa 
effektiviseringsåtgärder.  

Belysning 

Belysningen i Ankaret är relativt bra energimässigt då det finns lågenergilampor och lysrör i 
nästan alla rum. De stora takkronorna i Storstugan kan dick göra av med så mycket som 1 820 
kWh/år om de används tio timmar i veckan. Det finns energisnålare alternativ vilka kan vara 
lite dyrare att köpa in speciellt om de ska vara dimbara men detta kännas in under lampornas 
totala livslängd. Det finns liknande lampor på endast 0,7-1,4 W och om alla päronlampor i 
takkronorna skulle bytas mot 1,4 W istället för 25 W kan energiförbrukningen för takkronorna 
sänkas med drygt 90%. En gradvis övergång till LED-päronlampor kan sänka 
energianvändningen på lång sikt.  

Översikt 

Värmekamerabilderna avslöjade några köldbryggor och otätheter i framför allt fönster och 
dörrar. Det finns enkla medel som kan användas för att sänka värmeförlusterna. Genom att 
täta runt fönster och dörrar kan läckflöden och förluster genom klimatskalet minskas.  

Ytterligare åtgärder för att minska transmissionsförlusterna kan vara att göra en översikt av 
isoleringen på vindbjälkslaget för att rätta till skarvar och lägga isoleringen kant i kant..  

Tilläggsisolering 

Att tilläggsisolera är en stor investering som inte är så intressant i dagsläget. Det påverkar 
byggnadens utseende och det kan se konstigt ut om det blir ett för tjockt lager med 
tilläggsisolering. Men om brädfodret på utsidan av byggnaden kanske byts någon gång i 
framtiden kan det bli intressant och lönsamt att tilläggsisolera.  

Fönsterbyte  

Enligt Energi- och Klimatrådgivningens hemsida kan värmeförlusten sänkas med 1000 
kWh/år genom byte från treglasfönster med U-värde 1,9 W/m2K till energifönster med U-
värde 1,0 W/m2K. Detta värde är beräknat för ett hus i Stockholmstrakten vars totala 
fönsteryta är 15 m2. Ankarets fönsterarea är 11 m2 vilket gör att besparingen inte är lika stor 
som Energi- och Klimatrådgivningen har beräknat.  

För byte av fönster och dörrar kan investeringen bli stor i förhållande till besparingen. Det är 
inte ekonomiskt försvarbart att byta ut fönster om det inte måste bytas ut som till exempel vid 
skada.  

Övrigt 

Luft/luftvärmepumpen kommer inte att vara tillräcklig för att tillföra hela husets värmebehov 
under de kallaste perioderna på året. Då kommer elradiatorerna fortfarande att behöva 
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användas. Målsättningen bör därför vara att låta luft/luftvärmepumpen ta basbehovet och 
sedan låta elradiatorerna tillföra den värme som värmepumpen inte klarar av under kallare 
perioder. 

Här finns en länk till en instruktionsbok för tidsstyrningsklockorna till 
ventilationssystemet http://www.almaelectronics.se/manualer.html. 

8.2 För framtida projekt 
Projektet ämnar ge ett underlag till det som kan behövas analyseras mer i framtida 
projektarbeten för fortsatta undersökningar och utvärderingar. Det finns vissa antaganden och 
delar av rapporten som i framtiden kan undersökas mer grundligt.  

 Mät logger 8.2.1
En mätlogger fastställer temperatur och luftfuktighet både inne och ute samt ventilationsflödet 
i frånluftsventilationssystemet. Placering av mätarena råds att sättas upp för att mäta följande; 

• Loggning över hur luftfuktigheten och utetemperaturen förändras 
• Mätning av temperatur och luftfuktighet före och efter värmepumpen  
• Inneluftens temperatur och luftfuktighet  
• Ventilationsflödet och tiden som ventilationen cirkulerar luft 
• Eventuellt skulle temperatur och luftfuktighet loggas i ventilationstrummorna 

För att få så mycket data som möjligt hade loggningar av alla värden varje timme varit att 
föredra för att få så stort underlag som möjligt. Om möjligt hade videoövervakning varit 
positivt för att se om frysning sker på värmepumpen. Mätlogger är nödvändigt för att 
utvärdera värmepumpen och för att ge specifika svar för vad som händer under drift med 
något av återvinningsalternativen.  
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Bilaga 1: Hushållelen och varmvatten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Ebmpapst, 2013) 
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Bilaga 2: Varmvatten förbrukning 

 
1 (Blomkvist, 2013)  

Varmvatten förbrukningen
Antal personer Vattenflöde i kran (l/s) Tid (s) Mängdvatten (l/vecka)

Toa besök 45 0,1 15 67,5
Städning 0,2 10
Handdisk 0,2 175 35
Summa 112,5

Varmvatten-
användning (l/år) 5850

Energi, E= m*Cp*∆T [J] 1277640000
Energi (kWh) 355,18392
Tomgångsföruter VVB1  [kWh] 432,080268
VVB användningstid (h) 118,39464
Totalenergi [kWh] 787,264188
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Bilaga 3: Beräkning av U-värde 

 
(1) (Jernkontoret, 2012) 

(2) (Clarence, 1996) 

(3) (Anderlind & Stadler, 2006)  

U-värde beräkning:
Material λ-värde [W/ m.K] (1) δ [m] R (δ/λ) [m2. K/W] U (1/R) [W/ m2. K] λ-värde [W/ m2. K] (2)

Vindbjälklag 1
Mineralull 0,037 0,1 2,702702703 0,37 0,055
Mineralull 0,037 0,145 3,918918919 0,255172414 0,055
Mineralull 0,037 0,145 3,918918919 0,255172414 0,055
Gipsskiva 0,25 0,013 0,052 19,23076923 0,22

0,403 10,59254054 0,094406058

Vägg
Träpanel 0,14 0,05 0,357142857 2,8 0,14
Mineralull 0,037 0,08 2,162162162 0,4625 0,055
Mineralull 0,037 0,145 3,918918919 0,255172414 0,055
Rå spont 0,14 0,017 0,121428571 8,235294118 0,14
Gipsskiva 0,25 0,013 0,052 19,23076923 0,22

0,305 6,61165251 0,151248118

Lutandetak
Mineralull 0,037 0,095 2,567567568 0,389473684 0,055
Mineralull 0,037 0,12 3,243243243 0,308333333 0,055
Mineralull 0,037 0,12 3,243243243 0,308333333 0,055
Gipsskiva 0,25 0,013 0,052 19,23076923 0,22

0,348 9,106054054 0,109817051

Golv
Betog 1,7 0,1 0,058823529 17 1,7
Frigolit (cellplast) 0,037 0,07 1,891891892 0,528571429 0,055
Grus (3) 2 0,15 0,075 13,33333333 2,3

0,32 2,025715421 0,493652756
Fönster och Dörrar
Enligt ett dokumment så det står att U-värde är 2
Eftersom dörrarna lika gamla som husetoch fönsterar så antogs att U-värde är 2, samma som fönstern.
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Bilaga 4: Transmissionsförluster 

 

  

Transmissionsförluster
Byggnadsdel area [m2] U-värde[W/m2.K] Qt [W/K]
Vägg 84 0,151248114 12,70484158
Lutandetak 78 0,109817051 8,565729978
Vindbjälklag 100 0,094406058 9,4406058
Golv 174 0,493652756 85,89557954
Dörrar 5,04 2 10,08
Fönster 10,7 2 21,4
Summan 451,672 2,849123979
Den totala 
transmissionsförlusten 148,0867569

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um [W/m2 .K] 0,327863487
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Bilaga 5: Kalkylblad för luft/luftvärmepump 

 

Bilaga 6: Kalkylblad för FTX-system 

 

Bilaga 7: Kalkylblad för frånluftsvärmepump 

 

Källa för elpris Bylander, Magnus  

Kalkylblad för energibesparing och återbetalningstid för Luft/luftvärmepump
Energibehovet för uppvärmning [kWh/år] 31500

Värmepump
Årliga energibesparingen [kWh/år]                            A 9450 =30% * Euppv

Elpris inkl. skatta och moms [kr/kWh]                     B 1,1
Energikostnad [kr/år]                                                C 10395 C = A * B
Serviskostnader för VP [kr/år]                               D 1000
Nettobesparingens [kr/år]                                      E 9395 E = C - D
Investerings kostnad [kr]                                                            F 20500
Återbetalningstid [år]                                               G 2,182011708 G = F / E
Livslängd [år] 2 7-10

Kalkylblad för energibesparing och återbetalningstid för FTX-system
Energiförluster i ventilation                                    Ev 20000

FTX-system

Årliga energibesparingen [kWh/år]                       A 13985,2 A= 80%* Ev - E Drift

Elpris inkl. skatta och moms [kr/kWh]                  B 1,1
Energikostnad [kr/år]                                                  C 15383,72 C = B * A
Serviskostnader för VP [kr/år]                                 D 1000
Nettobesparingens [kr/år]                                        E 14383,72 E = C - D
Investerings kostnad [kr]                                           F 160000
Återbetalningstid [år]                                                 G 11,12368706 G = F / E
Livslängd [år] 10

Kalkylblad för energibesparing och återbetalningstid för frånluftsvärmepump
Energibehovet för uppvärmning och varmvatten Etot 32287

Frånluftsvärmepump

Årliga energibesparingen [kWh/år]                            A 17 758 A = 55 % * Etot 

Elpris inkl. skatta och moms [kr/kWh]                        B 1,1
Energikostnad [kr/år]                                                         C 19533,635 C = B * A
Serviskostnader för VP [kr/år]                                        D 1000
Nettobesparingens [kr/år]                                               E 18533,635 E = C - D
Investerings kostnad [kr]                                                  F 130 000
Återbetalningstid [år]                                                        G 7,014274318 G = F / E
Livslängd [år] 20
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Bilaga 8: Energibehovet för uppvärmning 

 

 

  

Beräkningen av energi och effektbehovet för uppvärmningen:
Boarea, Atemp [m

2] 174

DIT [°C] 20
DUT [°C] -16 Grundläggande ventilatinsteknik av Cederborg och Ekman
Transmissionsförlust Qt 148,0122 Qt= ∑ U+A [W/K]

Ventilationsförlust Qv 252 Qv= ρ*Cp*qv [W/K]

Totala Qtot 400,0122 Qtot = Qt + Qv [W/K]

Gradtimmer Gt 78840 Gt = (Tg - Tum)* 8760 [°Ch/år]

Gräns temp. Tg [°C] 17

Gt med årsmedeltemp. Tum [°C] 8 SMHI 

Totala energibehovet Euppv 31536,96185 Euppv = Qtot * Gt [kWh/år]

Effektbehovet Pdim 14,4004392 Pdim = Qtot *(TDIT - TDUT) [kW]

Specifika energibehovet par m2 181,2469072 Euppv/Atemp [kWh/m2 och år]
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Bilaga 9: Bild på ventilationssystemet 
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Bilaga 10: Datablad/ värmepumpen, A 
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Bilaga 10: Datablad/ värmepumpen, B 
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