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Sammanfattning 
 
Sverige har målsättningen att sänka energianvändningen med 20 % till 2020 och 
för att lyckas med det behöver bland annat bostadssektorn dra sitt strå till 
stacken. Sedan miljonprojektet finns det ett stort antal flerfamiljshus med hög 
energikonsumtion och ett sätt att minska den är att installera 
frånluftsvärmepump. I det för projektet aktuella fallet ägs huset av kommunen 
som också äger fjärrvärmenätet som huset är anslutet till. Vid installation av 
frånluftsvärmepumpar i kombination med fjärrvärme kan problem med förhöjd 
returtemperatur till fjärrvärmenätet uppstå. Projektets mål har varit att 
identifiera besparingspotentialen hos olika installationsalternativ och att se hur 
de påverkar returtemperaturen till fjärrvärmenätet. Med simuleringar har 
fastslagits att den största besparingspotentialen finns när 
frånluftsvärmepumpen får arbeta mot uppvärmning av radiatorvattnet samt 
momentan uppvärmning av tappvattnet. Denna inkoppling leder också till god 
avkylning. Bäst avkylning leder dock en liknande inkoppling men med 
värmelager för tappvattnet. Känslighetsanalysen gör gällande att en höjning av 
elpriset ger en viss försämring av besparingen och en höjd 
framledningstemperatur från frånluftsvärmepumpen gör också att besparingen 
minskar. En sänkning av framledningstemperaturen för radiatorkretsen leder till 
en ganska stor ökning av besparingen. 
  



 

 

  



 

 

Abstract 
 
Sweden aims to decrease the usage of energy with 20% until 2020, to achive this 
goal among others the housing sector needs to chip in. Since the million project 
(housing projects in the post war era) there are many multi resident buildings 
with low energy efficiency and one way to make the effeciency better is to install 
an exhaust air heat pump. 
 
In this project the bulding is owned by the municipal which also owns the 
district heating network that the building are connected to. When installing a 
exhaust air heat pump in combination with district heating problems might arise 
with higher flow return temperatures.  
 
This project has aimed to identify the potential of savings with different ways of 
installing the exhaust air heat pump in combination with district heating and see 
how this effects the flow return temperature for the district heating. 
 
The simulations has determind that the biggest potential for saving is when the 
exhaust air heat pump is connected to the heating the building and heating of 
tapwater without heat ackumulation. This installation also achives good flow 
return temperature cooling. The same kind of installation but with heat 
ackumulation achives better cooling of flow return temperature but is not as 
good from an financial standpoint. 
 
A sensitivty analysis of the modeles shows that an increase in electricity prising 
will derease the savings and so does an increase in higher temperature from the 
exhaust air heat pump while an decrease in supply temperature for the radiators 
will increase the savings a lot. 

 
  



 

 

Förord 

 
Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. 
Arbetet har därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta 
arbete har vid seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat 
examensarbete 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Sveriges regering har förbundit sig att minska landets energianvändning med 
20% mellan åren 2008 och 2020.(Regeringen 2017) För att möta de nya kraven 
krävs att bland annat bostadssektorn som använder ca 40% av den energi som 
används i Sverige är med och bidrar till en minskad användning 
(Energimyndigheten 2017a). 2008 stod flerbostadshusen i Sverige för en 
energianvändning till uppvärmning och varmvatten på 24 TWh, 2017 ligger den 
fortfarande på samma nivå så insatserna för att minska energianvändningen 
måste fortsätta (Energimyndigheten 2017b). 
 
Ett sätt att minska den energi som används är att tillvarata den energi som 
ventileras ut ur byggnader som idag saknar återvinning. Detta kan göras via ett 
FTX system som värmeväxlar den inkommande kalla luften mot den utgående 
varma luften. Ventilationssystem med så kallad FTX-system sägs ha balanserad 
ventilation och de ställer krav på att klimatskalet är tätt. I äldre hus är det inte 
säkert att det går att installera FTX då det ibland kan saknas plats för själva 
rördragningen (Warfvinge et al, 2009). 
 
Ett annat sätt att återvinna energin i ventilationens frånluft är via en 
frånluftsvärmepump där förångaren är placerad i frånluftsflödet och kan på så 
sätt tillgodogöra sig energi som annars skulle ha vädrats ut utan att tillvaratagits. 
Detta är en teknik som framför allt lämpar sig för implementering i system som 
redan använder sig av mekanisk frånluftsventilation. I teoretiska beräkningar för 
ett typiskt flerbostadshus skulle installationen av en frånluftsvärmepump kunna 
stå för ca 50% av energitillförseln och då minska den köpta energin med ca en 
tredjedel (Selinder et al, 2003). 
 
Frånluftsvärmepumpar har vid ett flertal olika studier visat sig vara ekonomiskt 
lönsamma och är därför ett intressant alternativ för att minska 
energianvändningen för byggnader (Vinlöf et al, 2016, Blomqvist, 2016). 
Nackdelen med att installera en frånluftsvärmepump i kombination med 
fjärrvärme är att man riskerar att höja returtemperaturen på primärsidan vilket 
leder till minskad lönsamhet för fjärrvärmeproducenten. 
  
Byggnaden som används som exempel i den här rapporten ägs liksom 
fjärrvärmenätet som den är ansluten till av Kungälvs kommun. Då byggnaden 
ägs av en stiftelse med villkor att de inte får göra vinst finns inte några pengar 
sparade för att investera i renovering av byggnaden. Således vill fastighetsägaren 
att de förbättringar som görs för att minska energianvändningen skall vara 
ekonomiskt lönsamma alternativt vara av stor nödvändighet. Vidare finns det 
önskemål att ta hänsyn till systerbolaget Kungälvs energis fjärrvärmeproduktion 
och inte försämra deras förutsättningar till goda driftförutsättningar till följd av 
höjd returtemperatur. 
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1.1.1 Frånluftsvärmepump 
 

Frånluftsvärmepumpen kan arbeta mot värmning av tappvarmvattnet, 
radiatorvattnet eller båda. Beroende på vilket som väljs så kommer det påverka 
pumpens COP och drifttid. 
 
Om frånluftsvärmepumpen endast arbetar mot uppvärmningen av 
radiatorvattnet kommer den att vara stillastående under sommaren då behovet 
av uppvärmning inte finns. Om pumpen varvtalsregleras kommer den att kunna 
bidra även under perioder då inte hela pumpens installerade effekt behöver 
användas och ideliga start och stopp som påverkar pumpens livslängd kan 
undvikas. 
 
Om frånluftsvärmepumpen istället kopplas in mot endast tappvarmvattnet så 
kommer dess last att finnas i ungefär samma storlek sett över hela året. 
Problemet blir istället att det varierar kraftigt under dagen och pumpen kommer 
att behöva jobba mot en ackumulatortank. För att undvika bildning av legionella 
i tanken krävs att temperaturen i den är tillräckligt hög vilket innebär att 
pumpen kommer att behöva arbeta med en hög framledningstemperatur vilket 
kommer att påverka dess COP och där med lönsamheten negativt. 
 
Om frånluftsvärmepumpen installeras så att den arbetar mot både 
radiatorkretsen och tappvarmvattnet kan den utnyttjas under hela året och 
dessutom få en högre nyttjandegrad än vid användandet mot enbart 
tappvarmvattnet eller uppvärmningen.  
 
Olika installationer påverkar avkylningen av fjärrvärmevattnet. För 
fjärrvärmeproducenten är det fördelaktigt med en god avkylning. Detta leder 
bland annat till minskade nätförluster och bättre verkningsgrad för 
rökgaskondensering samt att elutbytet ökar i kraftvärmeverk. (Lauenburg, 
2010) När fjärrvärmeleverantören endast får bidra med spetslasten innebär det 
att den får sälja mindre energi och de perioder då frånluftsvärmepumpen inte 
räcker till är de perioder då trycket på fjärrvärmenätet är som störst vilket leder 
till att fjärrvärmeleverantören måste ha en stor installerad effekt i förhållande 
till hur mycket energi den får sälja (Selinder et al, 2003). 
 
Det finns olika sätt att koppla samman frånluftsvärmepumpen och fjärrvärmen 
för att tillgodose värmebehovet från byggnaden. Nedan presenteras fyra olika 
sätt som bedömts vara av intresse för det aktuella arbetet på grund av de alla är 
inkopplingar som finns installerade i liknande hus idag och som har en stabil 
drift. 
 
Fall 1 - Parallellkoppling utan värmelager (tapp + radiatorvärme)  
 
I den här kopplingen är frånluftsvärmepumpen och fjärrvärmen 
parallellkopplade och fjärrvärmen både för- och eftervärmer vattnet både till 
tappvarmvattnet och uppvärmningen. Det är frånluftsvärmepumpen som är den 
primära bidragaren och fjärrvärmen används endast när frånluftsvärmepumpen 
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inte längre klarar av värmelasten (Selinder et al, 2003).  En schematisk figur över 
installationen kan ses i figur 1. 
 

 

 
Figur 1. Inkopplingsalternativ  1, parallellkoppling (Selinder et al 2003). 
 
Kopplingsprincipen har visat sig att vara lönsam på längre sikt trots höga 
investeringskostnader och valdes som ett av de fallen som skall undersökas på 
grund av att det är ett fall som kräver stora investeringskostnader och således 
intressant för att se om och i så fall hur stor skillnad det blir att öka det 
investerade beloppet (Selinder et al, 2009). Kopplingen anses vara intressant för 
fastigheter där det redan finns komponenter vilka minskar 
investeringskostnaderna då dessa ofta kan återanvändas (Boss, 2012).  
 

Fall 2 - Parallellkoppling med tappvattenlagring (tapp + radiatorvärme) 
 
Här är frånluftsvärmepumpen och fjärrvärmen parallellkopplade och 
frånluftsvärmepumpen värmer i första hand ackumulatortankar för 
tappvarmvatten. När dessa är fulladdade styrs frånluftsvärmepumpen om så att 
den värmer radiatorkretsens returvatten. I de fall då FVP inte klarar av att värma 
radiatorvattnet tillräckligt kommer fjärrvärmen att stå för den sista delen av 
uppvärmningen. Fjärrvärmen kan både för- och eftervärma tappvattnet då det är 
inkopplat med värmeväxlare på inkommande kallvatten till ackumulatortanken 
samt efter tanken då det är på väg ut till tappstället. Eftersom 
frånluftsvärmepumpen är inkopplad på radiatorreturen leder kopplingen till 
ökade returtemperaturer (Selinder et al, 2003). En schematisk figur över 
installationen kan ses i figur 2. 
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Inkopplingen bedöms intressant för arbetet på samma grunder som fall ett, men 
här kommer frånluftsvärmepumpen arbeta under mindre gynnsamma 
förutsättningar, detta kompenseras genom att inkopplingen kräver en mindre 
investering (Boss, 2012). 

 
Figur 2. Inkopplingsalternativ  2, parallellkoppling med värmelager 
(Selinder et al 2003). 
 

Denna typ av inkoppling är intressant för arbetet då det är en metod som 
tidigare använts i större bostadshus och som har tappvarmvatten inkluderat 
men tillskillnad mot fall 1 har ett värme lager. 
 
 

Fall 3 - Parallellt delflöde + seriekopplad eftervärme(radiatorvärme) 
 
Här är frånluftsvärmepumpen parallellkopplad med fjärrvärmen för att sedan 
ligga i serie med ytterligare en värmeväxlare mellan primär och sekundärflödet 
och därefter går vattnet vidare ut i radiatorkretsen. Frånluftsvärmepumpen har i 
den här lösningen en låg kondensortemperatur som skapar goda förutsättningar 
för ett högt COP och dessutom blir returtemperaturen till nätet låg (Selinder et 
al, 2003). En schematisk figur över installationen kan ses i figur 3. 
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Figur 3. Inkopplingsalternativ  3, parallellt delflöde (Selinder et al 2003). 
 

Inkopplingen bedöms vara intressant för arbetet då frånluftsvärmepumpen 
endast arbetar mot uppvärmningen av byggnaden men samtidigt skapar 
förutsättningar för att sänka returtemperaturen jämfört med en seriekopplad 
frånluftsvärmepump på radiatorreturen. 
 

Fall 4 - Seriekoppling (radiatorvärme) 
I den här kopplingen sitter FVP på returledningen från radiatorkretsen och 
värmer ett delflöde som sedan eftervärms vid behov av FJV innan det går vidare 
till radiatorkretsen. Systemet leder till ökade returtemperaturer i nätet, särskilt 
vid låga fjärrvärmeflöden (Selinder et al, 2003). En schematisk figur över 
installationen kan ses i figur 4. 
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Figur 4. Inkopplingsalternativ  4, seriekoppling (Selinder et al 2003). 
 

Inkopplingen bedöms vara intressant för arbetet eftersom den är väldigt enkel 
och sannolikt ett av de billigaste systemen att installera. 
 

1.1.2 Byggnaden 

 
Den byggnad som kommer att undersökas i den här rapporten ligger i Kungälv 
på Fontinvägen 4–10 och är byggd 1959. Ägaren är Kungälvsbostäder som är en 
kommunägd stiftelse. 
Byggnaden har en energianvändning på ca 800 MWh per år och är anslutet till 
Kungälv Energis fjärrvärmenät. Kungälv Energi är också ett kommunägt bolag. 
Energianvändningen för fastigheten de senaste fyra åren fördelas enligt tabell 1. 
 

Tabell 1. Energianvändning för byggnaden per månad för åren 2013–2016 
i kWh. 

 2013 2014 2015 2016 
Jan 98 010 113 177 123 287 116 609 
Feb 148 542 107 669 114 669 111 251 
Mar 105 083 94 973 data saknas 100 781 
Apr 53 455 75 461 170 313 67 301 
Maj 56 075 38 170 43 872 29 965 
Jun 13 759 17 915 20 290 9 670 
Jul 9 615 15 970 14 240 8 460 
Aug 15 846 15 970 9 420 10 540 
Sep 26 567 30 408 29 961 11 160 
Okt 53 910 57 859 65 405 56 380 
Nov 72 011 89 156 90 615 92 864 
Dec 124 304 111 796 114 405 105 610 
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Fastigheten har mekanisk frånluftsventilation och ska genomgå ett stambyte där 
fastighetsägaren planerar att göra fönster och dörrbyten. 
De fönster och dörrar som sitter i byggnaden idag är från uppförandet och av 
tvåglastyp. Den totala arean för fönster och dörrar är 1033 m2. 
 

Byggnaden har ett vattenburet värmesystem med ett konstant flöde. Flödet är 
beräknat till 2,42 kg/s. 

1.1.3 Energikostnad fjärrvärme 
  
Byggnaden förses med fjärrvärme från Kungälv Energi som använder sig av en 
taxa som bygger dels på hur mycket värmeenergi som överförs i 
undercentralerna men också på flödet och maxeffekt. Maxeffekten beräknas som 
genomsnittet för en hel kalenderdag och gäller rullande för helår. 
Beroende på den maxeffekt som en abonnent har placeras denne i en av fyra 
olika taxegrupper, dessa kan ses i tabell 2. 
 
Tabell 2. Taxegrupper för fjärrvärme hos Kungälv Energi. 

 Nedre gräns (kW) Övre gräns (kW) 
Taxa 2 14 299 
Taxa 3 300 749 
Taxa 4 750 1 499 
Taxa 5 1 500 9 000 
 
Beroende på i vilken grupp abonnenten hamnar får denne betala en fast avgift 
som beror på vilken årsavgift samt effektavgift gruppen har. Dessa kan ses i 
tabell 3. 
 
Tabell 3. Fasta avgifter för fjärrvärme fördelat på olika taxor hos Kungälv 
Energi. 

 Fast avgift (kr/år) Effektavgift (kr/kW) 
Taxa 2 2 500 463 
Taxa 3 11 000 419 
Taxa 4 67 000 293 
Taxa 5 265 000 151 
 
Energiavgiften som är kostnaden för energin som överförs skiljer sig mellan 
sommar- och vinterhalvåret och kan ses i tabell 4. 
 
Tabell 4. Säsongsbaserad energiavgift för fjärrvärme  hos Kungälvs energi.  

Period Energiavgift öre/kWh 
Oktober-april 46 
Maj-september 32,7 
 
Flödesavgiften är 1,9 kr/m3 . 
 

1.1.4 Energikostnad El 
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Den totala kostnaden för el kan delas upp i två delar, en del för själva inköpet av 
energi och den andra delen är kostnaden för överföringen alltså själva 
nätavgiften. Båda delarna kan innehålla fasta avgifter och båda delarna 
innehåller avgifter för mängden energi som används. 
 
Byggnaden är ansluten till Kungälvs Energis elnät. Deras fasta avgifter bestäms 
beroende på huvudsäkringens storlek. Abonnemangsklasser finns i tabell 5. 
 
Tabell 5. Abonnemangsklasser för Kungälv Energis elnät.  

Abonnemangs 
klass 

Huvudsäkring (A) Fastavgift (kr/år) 
exkl. moms 

Fastavgift (kr/år) 
inkl. moms 

0 16 1125 1406 
1 16 1975 2469 
2 20 2270 2838 
3 25 2885 3606 
4 35 3915 4894 
5 50 5535 6919 
6 63 6950 8688 
 
Kostnaden för den överförda energimängden kan ses i tabell 6. 
 
Tabell 6. Kostnad för överförd energimängd för Kungälv Energis elnät.  

 Taxa (öre/kWh) 
exkl. moms 16,6 
inkl. moms 20,8 
 
I tabell 7 finns spotpriserna för elhandelsområde 3 (SE3) för perioden 2013–
2016. 
 
Tabell 7. Månadsmedel för spotpriset i SE3 för åren  2013–2016 

SEK/MWh 2013 2014 2015 2016 
Jan 361 294 285 288 
Feb 336 267 281 183 
Mar 371 235 239 201 
Apr 370 246 238 203 
Maj 316 317 209 220 
Jun 296 294 142 315 
Jul 296 275 85 274 
Aug 351 317 159 289 
Sep 397 335 197 279 
Okt 369 287 221 351 
Nov 331 283 240 404 
Dec 295 301 182 322 
 

Utöver det som betalas till aktörerna på elmarknaden så skall det också betalas 
skatt. Energiskatten på el är 32,5 öre/kWh och på den totala summan för inköp 
och skatt skall det betalas 25% moms på (Skatteverket). 
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1.1.5 Klimatdata 
 
Klimatdata från Göteborg har använts och de finns sammanställda i tabell 8 
nedan. Dimensionerande vinterutetemperatur för Göteborg är -14,6 (Pettersson, 
2013). 
 
Tabell 8. Klimatdata för Göteborg. (Pettersson, 2013)  

Månad Medeltemperatur 
(grader C) 

Jan -0,9 
Feb -1,2 
Mar 1,3 
Apr 6 
Maj 11,5 
Jun 15,2 
Jul 17,5 
Aug 16,8 
Sep 13,1 
Okt 8,6 
Nov 4,5 
Dec 1,8 
 

1.1.6 Livslängd luftvärmepump 
 
Livslängden för en investering kan anges på olika sätt. Den ekonomiska 
livslängden är den tid som en investering bedöms vara lönsam (Filipson, et al 
2011). För en frånluftsvärmepump bedöms den ekonomiska livslängden vara 
mellan 15–20 år (Filipson, et al 2011). 

1.2 Syfte 
 

 En stor andel av det svenska bostadsbeståndet kom till under 60- och 70-talet 
under det så kallade miljonprogrammet då en miljon bostäder skulle byggas för 
att minska bostadsbristen. Kungälvsbostäder är ett kommunalt bostadsbolag 
som äger fastigheter där flertalet är producerade under miljonprogrammet och 
behöver nu stam renoveras. I samband med detta vill man se över vilka 
effektiviseringar man kan göra för att minska sina energikostnader och till vilken 
grad de är ekonomisk lönsamma.  
 
Det finns ett flertal undersökningar (Vinlöf 2016; Blomqvist 2016) som visar på 
att installationen av en frånluftsvärmepump är ekonomisk lönsam för 
miljonprogramsbyggnader som redan är anslutna till ett fjärrvärmenät. Men det 
är inte alltid självklart på vilket sätt som frånluftsvärmepumpen skall installeras 
i det befintliga systemet för att vara dels maximalt lönsam men också för att 
minimera de negativa effekter som en ökad returledningstemperatur leder till 
(Boss, 2012). 
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Syftet med arbete är att undersöka olika installationers minskning av 
uppvärmningskostnaderna och samtidigt undersöka hur dessa installationer 
påverkar returtemperaturen till fjärrvärmenätet. 
 

1.3 Mål 
 

• Beräkna nuvärdet av den ekonomiska besparingen för de valda 
installationstyperna av frånluftsvärmepump.  

• Beräkna avkylningen på fjärrvärmens primärsida vid de olika 
installationerna. 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

2. Metod 
 
För att utreda minskningen av inköpt fjärrvärme och den nya kostnaden för el 
till frånluftsvärmepumpen har en matematisk modell upprättats för var och en 
av de olika inkopplingarna. Sedan har modellerna matats med indata för en 
typdag för varje månad samt en simulering med dimensionerande 
vinterutetemperaturen. På detta sätt kan energianvändningen kartläggas under 
hela året samt maxeffekten från fjärrvärmenätet. 
Modellerna beräknar också avkylningen på fjärrvärmevattnet så att även den 
kartläggs. 
 
Med hjälp av alla dessa data kan sedan en totalkostnad för driften av de olika 
installationerna beräknas och sedan jämföras med ett driftfall utan 
frånluftsvärmepump. Med hjälp av nuvärdes-metoden kan besparingen för 
luftvärmepumpens ekonomiska livslängd omvandlas till vad investeringen är 
värd idag. 
 

2.1 Modellering 
 

Vid modelleringen omvandlades olika indata med hjälp av en rad ekvationer till 
det sökta resultatet. Nedan följer en redovisning av dessa modeller samt vilka 
ekvationer som ligger till grund för att beskriva dessa modeller. 
 

2.1.1 Modeller  
 

Nedan i figur 5 beskrivs i en principskiss fall ett. 
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Figur 5. Principskiss över fall 1 med beteckningar. 
 

Nedan i figur 6 beskrivs i en principskiss fall två. 

 

  
Figur 6. Principskiss över fall 2  med beteckningar. 
 
Nedan i figur 7 beskrivs i en principskiss fall tre. 
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Figur 7. Principskiss över fall 3 med beteckningar. 
 

Nedan i figur 8 beskrivs i en principskiss fall fyra. 

 

 
Figur 8. Principskiss över fall 4 med beteckningar. 
 

 

2.1.1 Värmeväxlare 
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Värmeväxlaren är modellerad som två rader med fyra värmelager per rad. Den 
ena raden är det kalla flödet och den andra det varma. För varje värmelager 
beräknas en effektbalans. Effekten som tillförs det kalla flödet från det varma 
beräknas med hjälp av ekvation 1.  
 
𝑃𝑉𝑉𝑋 = 𝐴 ∗ 𝑘 ∗ ∆𝑇 (W)         [1] 
 
där 
 
A = kontaktarean mellan blocken (m2) 
k = värmegenomgångstal (W/m2K) 
ΔT = Temperaturskillnaden mellan blocken. 
 
Effekten som tillförs eller bortförs från varje värmelager med det flödande 
vattnet beräknas med ekvation 2. Utgångspunkten är att 0 grader Celsius 
innebär att blocket är tomt på energi.  
 
𝑃𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = 𝐶𝑝 ∗ 𝑚 ∗ 𝑇̇  (W)         [2] 
 
där 
 
Cp = Specifik värmekapacitet för vatten (J/kgC)  
m = massflöde (Kg/s) 
T = Temperatur (C) 
 
Det inkommande kalla flödet möter det utgående varma flödet enligt figur 9.  

 
Figur 9. Principskiss över effektbalansen för värmelagren i värmeväxlarna.  
 
 
 
 
Effektbalanserna i varje block integreras sedan för att beräkna energiinnehållet i 
varje värmelager. Detta kan ses i ekvation 3. 
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𝐸𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 = ∫ 𝑃𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑖𝑛 − 𝑃𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑢𝑡 − 𝑃_𝑣𝑣𝑥 (J)      [3] 

 
För att bestämma hur mycket den ackumulerade mängden energi innebär i 
temperatur för värmelagren divideras energiinnehållet med massan vatten i 
lagret och vattnets specifika värmekapacitet så som beskrivs i ekvation 4. 
 

𝑇 =  
𝐸𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘

𝑚∗𝐶𝑝
 (C)          [4] 

 
där 
 
Eblock = Energin i varje block (J) 
m = Massa vatten i varje block (kg) 

2.1.2 Radiatorkretsar 
 

För att beräkna radiatorkretsens returtemperatur används ekvation 5.  
 

𝑇𝑅𝑅 = 𝑇𝑅𝐹 −  
𝑃𝑣ä𝑟𝑚

�̇�𝑟𝑎𝑑∗𝐶𝑝
  (C)         [5] 

 
där 
 
TRR = Temperaturen för radiatorreturen (C) 
TRF = Temperaturen för radiatorframledningen (C) 
Pvärm = Effektbehovet för byggnaden (W) 

2.1.3 Flödesblandning 
 

Vid blandning av två flöden så fås det nya flödets temperatur med hjälp av 
ekvation 6. 
 

𝑇1 =  
𝑇2∗�̇�2+𝑇3∗𝑚3

𝑚2+𝑚3
  (C)        [6] 

 
där 
 
T1 = Temperatur efter blandning (C) 
T2 = Temperatur på ingående fluid (C) 
T3 = Temperatur på ingående fluid (C) 
m2 = Ingående massflöde (kg/s) 
m3 = Ingående massflöde (kg/s) 

2.1.4 Flödesreglering 
 

För att åstadkomma rätt temperaturer till radiatorkretsen men också till 
tappvarmvattnet har det krävts att flödet för fjärrvärmevattnet har reglerats. 
Detta har gjorts enligt P-regleringsprincipen och representerat en ventil som 
gradvis öppnar och stänger för att öka eller minska flödet. Även flödet genom 
luftvärmepumpen regleras enligt denna princip. Ekvation 7 har använts för att 
beskriva det. 
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�̇� = 𝑔 + (𝑇ä𝑟 − 𝑇𝑏ö𝑟) ∗ 𝑘 (kg/s)        [7] 
 
där 
 
g = grundflödet (kg/s) 
Tär = den rådande temperaturen (C) 
Tbör = den önskade temperaturen (C) 
k = koefficient mellan flöde och temperatur (-) 
 

2.1.5 Beräkning av tillförd energi från fjärrvärmen 
 

För att beräkna den tillförda energin har ekvation 8 använts där 
temperaturdifferensen mellan framlednings- och returtemperaturerna på 
primärflödessidan samt primärflödet givit en effekt som sedan integrerats för att 
få fram den totala mängden överförd energi. 
 

𝐸𝐹𝐽𝑉 =  ∫ �̇� ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 (J)        [8] 

2.1.6 Beräkning av avkylning 
 

Avkylningen på primärsidan redovisas som genomsnittsreturtemperaturen 
under ett dygn för den aktuella månaden. Detta beräknas enligt ekvation 9. 
 

𝑇𝑎𝑣 = ∫ (
( 𝑇𝐹𝐹−𝑇𝐹𝑅)∗�̇�𝑓𝑗𝑣

𝑚𝑝
 (C)         [9] 

 
Där 
 
T_FR = Returledningstemperatur primärflöde (C) 
T_FF = Framledningstemperaturen primärflödet (C) 
�̇�𝑓𝑗𝑣 = Primärflöde (kg) 

Mp = Totalt primärflöde (kg) 

 

2.1.7 Beräkning av elanvändningen i frånluftsvärmepumpen 
 
För att beräkna hur mycket el värmepumpen använder så beräknas ett teoretiskt 
COP med hjälp av temperaturerna på den varma och den kalla sidan och sedan 
multipliceras detta COP med en verkningsgrad som beräknats fram via en 
värmepump i liknande storlek.  
 
Beräkningen genomfördes genom att beräkna det teoretiska COP för 
värmepumpen i produktbladet och sedan dividera det uppgivna COP med det 
teoretiska. Den värmepump som använts i detta sammanhang är en IVT G254. 
Det teoretiska COP beräknas med ekvation 10. 
 

𝐶𝑂𝑃 =  
𝑇𝐹𝑉𝑃2

𝑇𝐹𝑉𝑃2−𝑇𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒
 (-)    [10] 
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Sedan dividerades den tillförda effekten från värmepumpen med det 
verkningsgradsjusterade COP för att få fram dess elanvändning.  
 

2.1.8 Beräkning av temperaturökning i frånluftsvärmepump 
 
För att modellera temperaturökningen för flödet genom frånluftsvärmepumpen 
används ekvation 11. 
 

∆𝑇 =
𝑃𝑣ä𝑟𝑚

�̇�𝑓𝑣𝑝 ∗𝐶𝑝
 (C)         [11] 

 
där 
 
∆T = Temperaturökningen (C) 
�̇�𝑓𝑣𝑝 = Massflöde frånluftsvärmepumpen (kg/s) 

 

2.1.9 Beräkning av Temperatur i ackumulatortank 
 
Ackumulatortanks temperaturen har beräknats genom att betrakta den som 
omblandad och idealt isolerad. Med hjälp av en effektbalans har energimängden i 
tanken integrerats och med hjälp av massan vatten i tanken har temperaturen 
således kunnat fastställas. Detta kan ses i ekvation 12 nedan. 
 

𝑇𝑎 =  ∫
𝑃𝐴

�̇�∗𝐶𝑝
 (C)        [12] 

 
Där effektbalansen beräknas enligt ekvation 13. 
 
PA = Pflödein - Pflödeut (W)        [13] 
 
Där effekterna beräknas enligt ekvation 2. 
 

2.1.10 Beräkning av maxeffekten 
 
För att beräkna det som Kungälv Energi refererar till som maxeffekten men som 
snarare är en snitteffekt för den kalenderdagen med högst energianvändning 
används ekvation 14. 
 

𝑃𝐴𝑉𝐺 =  
∫ �̇�𝐹𝐽𝑉∗𝐶𝑝∗(𝑇𝐹𝐹−𝑇𝐹𝑅)

24
 (W)      [14] 

 

2.2 Reglering av fall 1 
 
I fall ett där frånluftsvärmepumpen bidrar till både uppvärmningen av 
tappvarmvatten och radiatorkretsen är den inkopplad på radiatorreturen samt 
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mot en värmeväxlare som värmer tappvarmvattnet som sedan går ut till 
tappstället eller eftervärms av primärflödet. 
 
Frånluftsvärmepumpen försörjer endast radiatorkretsen i de fall då dess 
maxeffekt inte räcker för byggnadens värmebehov. I de fall då maxeffekten är 
större än värmebehovet så regleras den också så att den bidrar till att värma 
tappvarmvattnet.  
 
SV1 P-reglerar den ena grenen av primärflödet så att radiatorkretsen håller den 
önskade framledningstemperaturen genom att gradvis öppnas och stängas.  
 
SV2 P-reglerar den andra grenen av primärflödet så att 
framledningstemperaturen är den önskade för tappvarmvattnet genom att 
gradvis öppnas och stängas. 
 
SV3 reglerar framledningstemperaturen på radiatorkretsen med hjälp av att 
blanda radiatorreturen med framledningstemperaturen från 
frånluftsvärmepumpen. Denna funktion används när frånluftsvärmepumpen 
levererar en varmare temperatur än vad radiatorkretsen kräver. 
 
SV4 reglerar flödet från frånlufsvärmepumpen till uppvärmningen av 
tappvarmvattnet. Den öppnar när det finns överskott av värme från. 
 

2.3 Reglering av fall 2 
 
I fall två är frånluftsvärmepumpen inkopplad mot både uppvärmningen och 
tappvarmvattnet.  
 
Frånluftsvärmepumpen bidrar till endera tappvarmvattnet eller radiatorkretsen 
men aldrig till båda samtidigt. Styrningen för när frånluftsvärmepumpen skall 
bidra till tappvarmvattnet beror på ackumulatortankens temperatur och startar 
när temperaturen understiger 50 grader och slås av när den överstiger 45. I de 
fall då tanken understiger 50 grader som krävs enligt BBR så eftervärms vattnet 
till 50 grader av eftervärmaren som är inkopplad först i ordningen mot 
primärsidan.  
 
Frånluftsvärmepumpen värmer till 60 grader när den skall bidra till 
tappvarmvattnet och till framledningstemperaturen för radiatorsystemet när 
den bidrar till uppvärmningen. 
 
SV1 styrs med P-reglering och öppnas gradvis när framledningstemperaturen till 
tappvarmvattnet inte når upp till 50 grader. 
 
SV2 styrs med P-reglering och öppnas gradvis så att flödet X når till sin önskade 
temperatur. 
 
SV3 styrs med P-reglering och öppnas gradvis så att primärflödet kan värma 
radiatorkretsen till den önskade temperaturen. 
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SV4 reglerar tappvarmvattenflödet. Det sker baserat på vilken effekt som 
tappvarmvattenanvändningen förväntas ha enligt indata samt vilken 
framlednings och kallvattentemperatur som råder. Beräkningen för regleringen 
kan ses i ekvation 15. 
 

�̇�𝑉𝑉 =
𝑃𝑡𝑎𝑝𝑝

∆𝑇∗𝐶𝑝
 (kg/s)        [15] 

 
där 
 
Ptapp = Tappvarmvatteneffekten (W) 
 
SV5 reglerar vilken mellan att FVP1 matas med returtemperaturen från 
värmeväxlaren mot tappvarmvattnet eller radiatorreturen. 
 

2.4 Reglering av fall 3 
 
I fall tre kopplades frånluftsvärmepumpen på radiatorkretsens retur men 
parallellt med en värmeväxlare mellan radiatorreturen och primärflödet.  
 
Temperaturen på utgående vatten från frånluftsvärmepumpen regleras till 
framledningstemperaturen på radiatorsystemet. Detta åstadkoms med P-
reglering genom att mäta felet på utgående temperatur på 
frånluftsvärmepumpen och sedan gradvis öppna eller stänga ventilen SV2, och 
på så sätt justera flödet. 
 
I de fall då frånluftsvärmepumpen inte räcker till reglerar SV1 flödet på 
primärsidan med P-reglering och kan på så sätt öka temperaturen på 
radiatorkretsen innan den går vidare till radiatorerna. 
 

2.5 Reglering av fall 4  
 

I fall fyra kopplades frånluftsvärmepumpen på returledningen från 
radiatorsystemet. 
 
Temperaturen på utgående vatten från frånluftsvärmepumpen regleras till 
framledningstemperaturen på radiatorsystemet. Detta åstadkoms med P-
reglering genom att mäta felet på utgående temperatur på 
frånluftsvärmepumpen och sedan gradvis öppna eller stänga ventilen SV2, och 
på så sätt justera flödet. 
 
I de fall då frånluftsvärmepumpen inte räcker till reglerar SV1 flödet på 
primärsidan med P-reglering och kan på så sätt öka temperaturen på 
radiatorkretsen innan den går vidare till radiatorerna. 

2.6 Dimensionering av frånluftsvärmepump 
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För att undvika problematik med frostbildning på förångarsidan valdes den 
lägsta temperaturen i förångaren till 0° och temperaturen i frånluften antas vara 
20 grader.  
 
Med hjälp av ekvation 16 kan det maximala effektupptaget från 
ventilationsflödet beräknas. 
 
𝑃𝑉𝐸𝑁𝑇 = 𝑞 ∗ δ ∗ Cp ∗ (TF − TAV) (W)      [16] 
 
där 
 
δ = densiteten för luft (kg/m3) 

Pvent = Är den dimensionerade maxeffekten från förångaren (W) 

q = ventilationsflödet (l/s) 
Cp = Specifik värmekapacitet för luft (J*Kg-1*°C-1) 
Tf = Frånluftens temperatur 
Tav = Avluftens temperatur 
 
Med hjälp av data från den IVT värmepump som redan tidigare i rapporten 
använts som underlag har ett COP på 3,1 fåts fram vid de temperaturer där 
pumpen kommer att arbeta. (IVT, 2017) Då kunde pumpens kompressoreffekt 
beräknas med ekvation 17. 
 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑃𝐸𝐿+𝑃𝑉𝐸𝑁𝑇

𝑃𝐸𝐿
 (-)        [17] 

 
där 
 
Pel = eleffekt som värmepumpen använder (W) 
 
Eftersom vi vet att COP = 3,1 sätts den in i ekvation 18 och den kan då skrivas om 
som ekvation 10. 
 

𝑃𝐸𝐿 =
𝑃𝑉𝐸𝑁𝑇

2,1
(W)        [18] 

 
Med hjälp av ekvation 19 kunde sedan värmeeffekten av värmepumpen 
beräknas. 
  
𝑃𝐹𝑉𝑃 = 𝑃𝑉𝐸𝑁𝑇 + 𝑃𝐸𝐿(W)       [19] 
 

2.7 Dimensionering värmeväxlare  

 

Vid dimensionering av värmeväxlare identifieras det fall där värmeväxlaren 
kommer att behöva ha det största effektutbytet mellan medierna. Effekterna för 
de mest extrema fallen beräknades med ekvation 20.  
 
𝑃 = �̇� ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 (W)         [20] 
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Med hjälp av detta driftläge kan temperaturskillnaden räknas ut med 
logaritmiskmedeltemperaturskillnad enligt ekvation 21. 
 

∆𝑇𝑙𝑛 =
(𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛−𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛)−(𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑢𝑡−𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛)

𝑙𝑛
𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛−𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑢𝑡
𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑢𝑡−𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛

 (C)     [21] 

 
där 
 
Tvarmin = Ingående temperatur på det mediet som ska kylas (°C) 
Tvarmut = Utgående temperatur på det mediet som ska kylas (°C) 
Tkallin = Ingående temperatur på det mediet som ska värmas (°C) 
Tkallut = Utgående temperatur på det mediet som ska värmas (°C) 
 
Sedan dimensionerades värmeväxlarnas värmeöverföringsprestanda med 
ekvation 22. 
 

𝐴 ∗ 𝑘 =
𝑃

∆𝑇_ ln  
 (J/(s*C))       [22] 

A*k = P/ΔTln (12) 
 
där 
 
A = Värmeöverförande area (m2) 
k = Värmegenomgångskoefficient (W/m2°C) 
 

2.8 Nuvärdesmetoden 
 
Nuvärdesmetoden är ekonomisk beräkningsmodell för att jämföra investeringar. 
Med hjälp av verktyget real kalkylränta så omräknas den framtida besparade 
summan pengar så att den istället visar hur mycket den är värd idag med hänsyn 
tagen till att en investerare alltid förväntar sig en viss avkastning och vilken risk 
det innebär att göra investeringen (E-conomic, 2017). I den typ av investeringar 
som undersöks i det här arbetet är vanlig real kalkylränta 5% (Jens Beiron). 
 
Nuvärde beräknas med ekvation 23. 
 

𝑁𝑉 =
𝐼

(1+𝑝)𝑛 (kr)        [23] 

 
där  
 
I = Besparing (kr) 
p = real kalkylränta (%) 
n = tid (år) 
 
Sedan adderas nuvärdet för varje år av frånluftsvärmepumpens ekonomiska 
livslängd. 
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Den besparade summan beräknas som energikostnaden för referensfallet minus 
energikostnaden för den aktuella installationen. Ekvationen 24 nedan beskriver 
detta.  
 
𝐼 = 𝐾𝑅𝐹 − 𝐾𝑀𝑂𝐷𝐸𝐿 (kr)       [24] 
 
Där 
 
KRF = Referensfallets energikostnad (kr) 
KMODEL = Inkopplingens energikostnad (kr) 

2.9 Indata 
 
En mängd olika indata krävs för att göra beräkningarna som leder fram till 
avkylningen och den ekonomiska besparingen och dessa finns redovisade i detta 
kapitel. 
 

2.9.1 Uppvärmning och tappvarmvattenfördelning 
 
För byggnaden fanns sedan tidigare data för hur mycket energi från 
fjärrvärmenätet som byggnaden använt på månads nivå de fyra senaste åren, 
dessa data var normalårskorrigerade. För att få fram indata till modellerna togs 
ett genomsnitt för varje månad över de fyra åren och denna data kan ses i tabell 
9.  
 
Tabell 9. Energianvändning för byggnaden i kWh.  
 2013 2014 2015 2016 Snitt 
Jan 98 010 113 177 123 287 116 609 112 771 

Feb 148 542 107 669 114 669 111 251 120 454 

Mar 105 083 94 973 data saknas 100 781 100 279 

Apr 53 455 75 461 170 313 67 301 91 632 

Maj 56 075 38 170 43 872 29 965 42 021 

Jun 13 759 17 915 20 290 9 670 15 408 

Jul 9 615 15 970 14 240 8 460 12 071 

Aug 15 846 15 970 9 420 10 540 12 944 

Sep 26 567 30 408 29 961 11 160 24 524 

Okt 53 910 57 859 65 405 56 380 58 388 

Nov 72 011 89 156 90 615 92 864 86 161 

Dec 124 304 111 796 114 405 105 610 114 029 

 
Detta representerade all den energi som erhållits från fjärrvärmenätet men i 
modellerna behövdes den energi som åtgick till uppvärmning och 
tappvarmvatten skiljas åt. För detta antogs att den sommarmånad med lägst 
energianvändning endast använde energi till tappvarmvatten och att 
användningen av tappvarmvatten ser likadan ut under året. När denna 
energimängd exkluderades från varje månad framkom en ny datamängd för 
varje månad som representerar endast uppvärmning av radiatorsystemet. Denna 
kan ses i tabell 10. 
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Tabell 10. Energianvändning för uppvärmning av byggnaden. 

 Uppvärmning 
kWh/mån 

Jan  100 700 
Feb 109 551 
Mar 88 208 
Apr 79 951 
Maj 29 949 
Jun 3 727 
Jul 0 
Aug 873 
Sep 12 842 
Okt 46 317 
Nov 74 479 
Dec 101 957 
 
Eftersom bostadsbolaget redan bestämt att fönster och dörrar skall bytas under 
stamrenoveringen beräknades värmeanvändningen om så att den representerar 
den nya energianvändningen då U-värdena kommer att förbättras. Denna data 
kan ses i tabell 11. Beräkningen gjordes genom att antaga att nya fönster och 
dörrar kommer att minska läckaget med 150 kWh/m2*år enligt Krögerström, 
2007. Med hjälp av det kunde den procentuella minskningen av den totala 
uppvärmningen beräknas som sedan var det som drogs av från varje månads 
uppvärmningsbehov. 
 
Tabell 11. Beräknad energianvändning efter byte av fönster och dörrar på 
byggnaden. 

Månad Värmeanvändning 
efter fönster- och 
dörrbyte(kWh/månad) 

Genomsnittseffekt 
(kW) 

Jan 2 472 103,0 
Feb 2 978 124,1 

Mar 2 166 90,2 
Apr 2 028 84,5 

Maj 735 30,6 

Jun 95 3,9 

Jul 0 0 
Aug 21 0,9 

Sep 326 13,6 

Okt 1 137 47,4 

Nov 1 890 78,7 

Dec 2 503 104,3 

 
Då tappvarmvattenanvändningen skiftar kraftigt under dagen i ett bostadshus 
valdes användningen att delas upp per timme under dagen. Den totala mängden 
energi som skulle fördelas på dygnets timmar till tappvattenuppvärmning antogs 
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vara den energi som användes under juli månad, då ingen energi användes för 
att värma upp byggnaden. 
 
Fördelningen under dygnet antogs med ledning av Jens Beiron1. Dessa data kan 
ses i tabell 12 nedan. 
 
Tabell 12. Energianvändning till följd av tappvarmvattenuppvärmning 
fördelat på ett dygn.  

Timme P_tapp (kW) 
1 4 
2 4 
3 4 
4 4 
5 7 
6 13 
7 27 
8 33 
9 21 
10 19 
11 18 
12 19 
13 16 
14 16 
15 16 
16 25 
17 29 
18 28 
19 18 
20 18 
21 22 
22 16 
23 8 
24 4 
 
Figur 10 illustrerar hur dessa data fluktuerar under dygnet. 
 

                                                        
1 Beiron, Jens; Universitetsadjunkt Karlstads Universitet. Telefonsamtal, april 2017 
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Figur 10. Energianvändnings fördelning under ett dygn härrört från 
tappvarmvatten. 
 
För att beräkna dimensionerande vinter-utetemperatur beräknades först antal 
kWh/grad Celsius från byggnadens jämnviktsläge. Från detta sorterades 
sommarmånaderna bort och ett snitt togs för månaderna november till april då 
sommar och höstmånaderna visade sig ha för avvikande förhållande mellan 
energianvändning och antal garder från jämnviktsläget. Med hjälp av detta snitt 
beräknades energianvändningen för DVUT. 
 

2.9.2 Elpriser 
 
För att kunna beräkna kostnaden för driften av frånluftsvärmepumpen har data 
från den nordiska elbörsen Nordpool använts. Priserna som använts är 
månadsmedelvärden för spotpriset i SEK för åren 2013 till 2016. Sedan har ett 
medelvärde för varje månad beräknats som kan ses i tabell 13. 
 
Tabell 13. Genomsnittsspotpris för elhandelsområde 3 för åren 2013–2016 
fördelat på månad. 

Månad Snitt för 2013–2016 (kr/kWh) 
Jan 0,31 
Feb 0,27 
Mar 0,26 
Apr 0,26 
Maj 0,27 
Jun 0,26 
Jul 0,23 
Aug 0,28 
Sep 0,30 
Okt 0,31 
Nov 0,31 
Dec 0,28 
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2.9.3 Framledningstemperatur fjärrvärme 
 
Då uppgifter om framledningstemperatur på fjärrvärmesidan saknades så antogs 
den vara 90 grader vid -20 graders utomhustemperatur och 60 grader vid 17 
graders utomhustemperatur. Mellan dessa värden extrapolerades fjärrvärmens 
framledningstemperatur med ett linjärt samband. 
 

2.9.4 Framledningstemperatur radiatorsystemet 
 
Från Kungälvsbostäder så levererades en framledningstemperaturkurva med 
fyra brytpunkter som kan ses i tabell 14.  
 
Tabell 14. Utomhus- och framledningstemperaturer för radiatorsystemet.  

Utomhustemperatur (C) Framledningstemperatur radiatorer 
(C) 

20 25 
10 36 
0 48 
-20 65 
 
Temperaturerna mellan dessa extrapolerades fram enligt linjärt samband. 
 

2.9.5 OVK 
 
Den senaste OVK som genomfördes på fastigheten är giltig till mars 2019 och 
redovisade ett ventilationsflöde på 1,63 m3/s. 
 

2.9.6 Sammanställning simuleringsfall 
 
I de fall då installationen inte har inkluderat tappvarmvatten användningen så 
har indata från tabell 15 använts.  
 
Tabell 15. Indata för simuleringarna av uppvärmningen. 

Simuleringsfall Pvärm (W) T_RF T_FF 
DVUT 202 500 60,4 85,7 
Jan 103 000 48,4 74,7 
Feb 124 100 49 75 
Mar 90 200 46,4 73 
Apr 84 500 40,8 69,2 
Maj 30 600 35,4 64,8 
Jun 3 900 35 61,8 
Jul 0 33,1 60 
Aug 900 33,7 60,6 
Sep  13 600 36,9 63,5 
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Okt 47 400 37,7 67 
Nov 78 700 42,6 70,4 
Dec 104 300 45,8 72,6 
 
I de fall då tappvarmvattenanvändningen har varit inkluderad så har indata i 
tabell 15 kompletterats med indata i tabell 16. 
 
Tabell 16. Indata för simulering av tappvarmvatten användningen. 

Timme Effekt (W) 
1 4 000 
2 4 000 
3 4 000 
4 4 000 
5 7 000 
6 13 000 
7 27 000 
8 33 000 
9 21 000 
10 19 000 
11 18 000 
12 19 000 
13 16 000 
14 16 000 
15 16 000 
16 25 000 
17 29 000 
18 28 000 
19 18 000 
20 18 000 
21 22 000 
22 16 000 
23 8 000 
24 4 000 
 
De fyra olika modellerna har simulerats en omgång var utom fall tre som 
simulerats tre omgångar. I varje omgång ingår det en simulering för en typ dag 
för varje månad samt en simulering för förhållanden rådande vid DVUT. 
 
Fall tre har förutom standardsimuleringarna också gjort två extra omgångar med 
simuleringar på liknande sätt som tidigare men med en högre 
framledningstemperatur för frånluftsvärmepumpen som ett led i 
känslighetsanalysen. 

2.10 Känslighetsanalys 
 
Vid en känslighetsanalys där olika parametrar får variera analyseras hur 
resultatet påverkas av dessa parametrar. Resultatet av känslighetsanalysen 
säger något om hur applicerbart resultaten i rapporten är på andra liknande 
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förhållanden och kan på så sätt ge en fingervisning i vilken riktning lönsamheten 
kommer att röra sig i det fall en parameter förändras i någon riktning. 
 

2.10.1 Framledningstemperatur frånluftsvärmepump 
 
Framledningstemperaturen på frånluftsvärmepumpen är den temperatur som 
kommer ut från frånluftsvärmepumpen efter att den höjt temperaturen på det 
inkommande vattnet. Den temperatur som frånluftsvärmepumpen levererar 
regleras genom att temperaturen i kondensorn regleras. Temperaturen i 
kondensorn påverkar frånluftsvärmepumpens COP och har därmed en 
avgörande roll för hur mycket el frånluftsvärmepumpen kommer att använda. 
 
Vid den reguljära simuleringen där frånluftsvärmepumpen regleras till att 
leverera den önskade framledningstemperaturen till radiatorerna har en 
genomsnittlig framledningstemperatur för frånluftsvärmepumpen beräknats 
som genomsnittet av alla månadsvis bestämda framledningstemperaturer, detta 
kan ses i ekvation 24. 
 

𝑇𝑅𝐹𝐴𝑉𝐺
=

∑ 𝑇𝑅𝐹
𝑑𝑒𝑐
𝑗𝑎𝑛

12
 (C)  [24] 

 

2.10.2 Framledningstemperatur radiatorkrets 
 
Vid en jämförelse mellan två månader med i övrigt likvärdiga betingelser kunde 
effekten för varierad framledningstemperatur till radiator kretsen studeras. Vid 
simulering av månaderna december och januari skiljer sig värmelasten ganska 
lite medan framledning skiljer mer. Genom att jämföra den ekonomiska 
besparingen från de båda månaderna kan en känslighetsanalys göras. 
 

2.10.3 Spotpris för el 
 
En ökning av elpriset kommer att påverka besparingen till följd av installationen. 
I den här känslighetsanalysen har ett test av hur spotpriset på elmarknaden 
påverkar besparingen. Test gjordes för att se hur en ökning på 5, 10 samt 15% 
påverkade besparingen. Beräkningarna är gjorda för fall tre.   
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3 Resultat 
 
Resultaten som redovisas nedan är rådata från simuleringarna i form av tillförd 
eller köpt energi ifrån endera fjärrvärmeleverantören eller elleverantören, flöde 
på primärsidan och returtemperatur på primärsidan. Förutom det redovisas 
resultaten av de ekonomiska beräkningar som gjorts. 
 

3.1 Fall 1 
 
Nedan följer resultaten från simuleringen av fall ett. I tabell 17 redovisas 
simulerat inköp av fjärrvärme och el samt flödet på primärsidan och hur många 
graders avkylning som åstadkoms på primärsidan. 
 
Tabell 17. Simuleringsresultat fall  1. 

Simuleringsfall Köpt 
Fjärrvärme 
(kWh/dag) 

Flöde 
Fjärrvärme 
(m3/dag) 

Köpt el 
(kWh/dag) 

Returtemperatur 
primärsidan (C) 

DVUT 3869 82,16 413,8  
Jan 1469 33,52 370,3 37,1 
Feb 1975 43,94 364,7 36,4 
Mar 1161 26,59 363,1 35,5 
Apr 1012 21,77 326,9 29,3 
Maj 89,46 1,415 309,6 10,5 
Jun 7,435 0,1234 145,9 10,0 
Juli 6,953 0,1152 118,0 8,1 
Aug 9,289 0,1574 124,0 9,9 
Sep 54,59 0,9166 205,8 12,3 
Okt 194,1 2,972 335,4 20,9 
Nov 909,2 19,95 341,4 31,3 
Dec 1498 33,33 351,6 34,0 
 
Byggnadens energikostnad med installation enligt fall ett blir 308 421 kr. 
 

3.2 Fall 2 
 
Nedan följer resultaten från simuleringen av fall två. I tabell 18 redovisas 
simulerat inköp av fjärrvärme och el samt flödet på primärsidan och hur många 
graders avkylning som åstadkoms på primärsidan. 
 
Tabell 18. Resultat simuleringar fall 2.  

Simuleringsfall Köpt 
Fjärrvärme 
(kWh/dag) 

Flöde 
Fjärrvärme 
(m3/dag) 

Köpt el 
(kWh/dag) 

Returtemperatur 
primärsidan (C) 

DVUT 3 898 93,55 435,7  
Jan 1 469 32,77 390,3 36,4 
Feb 1 974 45,78 385 38,1 
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Mar 1 154 24,84 382,1 33,4 
Apr 1 040 22,2 343,9 29,4 
Maj 224,5 3,772 225,1 13,7 
Jun 33,81 0,5825 129,6 11,9 
Juli 0 0 121,9 - 
Aug 7,883 0,1467 124,3 11,0 
Sep 122,1 2,021 163,1 11,6 
Okt 311 5,254 304,2 16,2 
Nov 910 18,58 360,1 28,9 
Dec 1 511 33,91 371 34,5 
 
Byggnadens energikostnad med installation enligt fall ett blir 311 874 kr. 

3.3 Fall 3 
 
Nedan följer resultaten från simuleringen av Fall tre. I tabell 19 redovisas 
simulerat inköp av fjärrvärme och el samt flödet på primärsidan och hur många 
graders avkylning som åstadkoms på primärsidan. 
 
Tabell 19. Resultat för simuleringar av fall 3.  

Simuleringsfall Köpt 
Fjärrvärme 
(kWh/dag) 

Flöde 
Fjärrvärme 
(m3/dag) 

Köpt el 
(kWh/dag) 

Returtemperatur 
primärsidan (C) 

DVUT 3 475 65,56 483,8  
Jan 1 085 26,59 402,2 39,6 
Feb 1 591 36,29 406,6 37,3 
Mar 777,8 20,06 388,1 39,7 
Apr 641,8 16,58 347,3 36,0 
Maj 0 0 162,0 - 
Jun 0 0 20,45 - 
Juli 0 0 0 - 
Aug 0 0 4,562 - 
Sep 0 0 74,71 - 
Okt 0 0 265,4 - 
Nov 500,9 11,67 360,5 33,5 
Dec 1 093 24,21 383,8 32,9 
 
Byggnadens energikostnad med installation enligt fall tre blir 253 029 kr. 
 
Fall tre simulerades med frånluftsvärmepumpens framledningstemperatur satt 
till 50 grader och de resultaten kan ses i tabell 20 nedan. 
 
Tabell 20. Simuleringar gjorde med frånluftsvärmepumpens 
framledningstemperatur reglerad till 50 grader. 

Simuleringsfall Köpt 
Fjärrvärme 
(kWh/dag) 

Flöde 
Fjärrvärme 
(m3/dag) 

Köpt el 
(kWh/dag) 

Returtemperatur 
primärsidan (C) 

DVUT 3473    
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Jan 1087 9,529 413,5 40,0 
Feb 1590 11,74 413,5 37,3 
Mar 790,1 7,239 413,5 39,4 
Apr 624,7 5,400 413,5 34,7 
Maj 0 0 218,5 - 
Jun 0 0 27,84 - 
Juli 0 0 0 - 
Aug 0 0 6,427 - 
Sep 0 0 97,13 - 
Okt 0 0 338,4 - 
Nov 502,1 4,533 413,5 37,4 
Dec 1120 9,616 413,5 36,7 
 
Byggnadens energikostnad med installation och reglering enligt ovan blir 255 
938 kr. 
 
Fall tre simulerades med frånluftsvärmepumpens framledningstemperatur satt 
till 60 grader och de resultaten kan ses i tabell 21 nedan. 
 
Tabell 21. Simuleringar gjorde med frånluftsvärmepumpens 
framledningstemperatur reglerad till 60 grader.  

Simuleringsfall Köpt 
Fjärrvärme 
(kWh/dag) 

Flöde 
Fjärrvärme 
(m3/dag) 

Köpt el 
(kWh/dag) 

Returtemperatur 
primärsidan (C) 

DVUT 3473    
Jan 1086 6,636 481,2 35,6 
Feb 1590 9,12 481,2 33,4 
Mar 776,4 4,942 481,2 35,51 
Apr 643,2 4,001 481,2 30,8 
Maj 0 0 254,4 - 
Jun 0 0 32,42 - 
Juli 0 0 0 - 
Aug 0 0 7,481 - 
Sep 0 0 113,0 - 
Okt 0 0 394,1 - 
Nov 499,9 3,235 481,2 33,5 
Dec 1093 6,710 481,2 32,9 
 
Byggnadens energikostnad med installation och reglering enligt ovan blir 
270 820 kr. 

3.4 Fall 4 
 
Nedan följer resultaten från simuleringen av Fall fyra. I tabell 22 redovisas 
simulerat inköp av fjärrvärme och el samt flödet på primärsidan och hur många 
graders avkylning som åstadkoms på primärsidan. 
 
Tabell 22. Simuleringsresultat fall 4.  
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Simuleringsfall Köpt 
Fjärrvärme 
(kWh/dag) 

Flöde 
Fjärrvärme 
(m3/dag) 

Köpt el 
(kWh/dag) 

Returtemperatur 
primärsidan (C) 

DVUT 3 468 94,44 335,5  
Jan 1 081 32,35 372,2 46,0 
Feb 1 587 45,58 350,2 45,1 
Mar 774,5 24,00 373,9 27,7 
Apr 637,7 19,05 341,0 45,3 
Maj 0 0 195,4  
Jun 0 0 24,91  
Juli 0 0 0  
Aug 0 0 7,032  
Sep 0 0 86,86  
Okt 0 0 302,6  
Nov 498,0 15,61 361,7 43,0 
Dec 1 110 32,56 352,1 43,3 
 
Byggnadens energikostnad med installation enligt fall fyra blir 253 045 kr. 
 

3.5 Referensfall med tappvarmvatten 
 
I tabell 23 nedan kan resultatet från referensfalls simuleringen med den 
beräknade inköpta fjärrvärmen, flödet på primärsidan och avkylningen av 
primärflödet. 
 
Tabell 23. Simuleringsresultat från referens fall med tappvarmvatten 
inkopplat. 

Simuleringsfall Köpt Fjärrvärme 
(kWh/dag) 

Flöde Fjärrvärme 
(m3/dag) 

Returtemperatur 
primärsidan (C) 

DVUT 5 270 131,5 34,44 

Jan 2 861 77,14 31,86 
Feb 3 366 89,65 32,25 
Mar 2 552 69,48 31,56 

Apr 2 411 63,60 32,56 
Maj 1 116 29,57 32,42 
Jun 462,3 9,525 41,70 

Juli 385,4 7,423 44,61 
Aug 410,4 7,45 45,45 
Sep 710,0 15,11 40,37 
Okt 1 521 33,48 39,05 

Nov 2 285 51,88 37,84 
Dec 2 891 67,26 36,93 

 
Byggnadens energikostnad med installation enligt referensfallet med 
tappvarmvatten blir 388 362 kr. 
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3.6 Referensfall utan tappvarmvatten 
 
I tabell 24 nedan kan resultatet från referensfalls simuleringen med den 
beräknade inköpta fjärrvärmen, flödet på primärsidan och avkylningen av 
primärflödet. 
 
Tabell 24. Simuleringsresultat för referensfall med endast uppvärmning.  

Simuleringsfall Köpt Fjärrvärme 
(kWh/dag) 

Flöde Fjärrvärme 
(m3/dag) 

Returtemperatur 
primärsidan (C) 

DVUT    

Jan 2 473 76,01 27,95 
Feb 2 978 88,41 28,94 
Mar 2 165 68,03 27,35 

Apr 2 029 60,85 28,64 
Maj 735,5 26,11 24,20 
Jun 88,84 2,958 25,81 

Juli 0 0 - 
Aug 28,85 0,6941 35,72 
Sep 330,8 10,08 28,21 
Okt 1 139 29,11 33,61 

Nov 1 899 48,48 33,66 
Dec 2 504 64,47 33,37 

 
Byggnadens energikostnad med installation enligt referensfallet med endast 
uppvärmning blir 303 188 kr. 
 

3.7 Sammanställning 
 
Nedan i tabell 25 följer en sammanställning med besparingarna för de olika 
fallen. Den största besparingen åstadkoms med fall ett. 
  
Tabell 25. Sammanställning av ekonomisk besparing.  

Fall Besparing (kr/år) 
1 79 941 
2 76 488 
3 50 159 
3 (50) 47 250 
3 (60) 32 368 
4 50 143 
 
Nuvärdet för de framtida besparingarna kan ses i tabell 26 och figur 11 nedan. 
 
Tabell 26. Nuvärde vid 15 års ekonomisk livslängd  

Fall Nuvärde (tkr) 
1 830 
2 794 
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3 521 
4 520 
 
Nuvärdena för respektive fall finns grafiskt redovisade i figur 11. 
 

 
Figur 11. Diagram över nuvärdet på framtida besparing.  
 
Nedan kan returtemperaturen på primärkretsen ses i figur 12. Linjerna är brutna 
under de månader då installationerna inte utnyttjat sig av fjärrvärmen och 
således inte heller påverkat temperaturen i fjärrvärmenätet. 
 

 
Figur 12. Returtemperaturer för primärkretsen för de fyra olika fallen.  
 
I figur 13 kan returtemperaturerna på primärkretsen för de fyra fallen samt för 
referens fallen. 
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Figur 13. Returtemperaturer för primärkretsen med referensfallen 
inlagda. 
 

3.8 Känslighetsanalys 
 
Känslighetsanalysens resultat kan läsas i avsnitten nedan. 

3.8.1 Framledningstemperatur frånluftsvärmepump 
 
I tabell 27 kan framledningstemperaturen samt besparingen för de olika fallen 
ses. 
 
Tabell 27. Besparingar vid olika framledningstemperaturer för 
frånluftsvärmepumpen. 

Framledningstemperatur 
(C) 

Besparing (kr) 

45,3 50 159 
50 47 250 
60 32 638 
 

3.8.2 Framledningstemperatur radiatorkretsen 
 
I tabell 28 nedan kan besparingen för januari och december för fall tre ses 
tillsammans med framledningstemperaturerna för radiatorkretsen. 
 
Tabell 28. Besparing vid olika framlednings temperaturer til l 
radiatorsystemet.  

 Värmelast (kW) T_RF (C) Besparing (kr) 
jan 103,0 48,4 6 343 
dec 104,3 45,8 7 340 
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3.8.3 Förändring av elpriset 
 
I tabell 29 kan besparingen för tre olika elprisökningar ses tillsammans med 
besparingen för det nuvarande elpriset. 
 
Tabell 29. Besparing vid ökning av spotpriset för el.  

Prisökning Årlig besparing (kr) 
Oförändrat 50 159 
5% 48 644 
10% 47 129 
15% 45 614 
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4. Diskussion 

4.1 Avkylning 
 
I de fall då tappvarmvattnet är medtaget i systemet så kan man se att 
avkylningen blir mycket god under sommaren. Detta är troligen ett resultat av 
att modellen inte överensstämmer helt med verkligheten. Det troliga är att 
regleringen i modellen kan strypa flödet med stor noggrannhet och väldigt nära 
noll medans verklighetens ventiler inte kan arbeta med samma effektivitet. Detta 
i kombination med att frånluftsvärmepumpen står för all värme till 
radiatorkretsen gör att den fjärrvärme som kyls i systemet jobbar endast mot 
den inkommande kallvattentemperaturen som är 10 grader. När flödet kan bli 
extremt lågt kan i princip all energi på primärsidan gå över till tappvattnet vilket 
leder till en orealistiskt låg returtemperatur sommartid. Den genomsnittliga 
avkylningen på årsbasis påverkas dock inte i särskilt stor utsträckning av detta 
då flödet under perioden motsvara 4% av det totala årliga flödet. 
 
I fall ett och två är avkylningen likvärdiga. I båda fallen blir avkylningen bättre än 
i fall tre och fyra vilket beror på att också tappvarmvattnet är inkluderat i de 
beräkningarna. Det inkommande vattnet till tappen har antagits till 10 grader 
vilket innebär att den håller en mycket lägra temperatur än övriga temperaturer 
i systemet. I både fall ett och två så ligger det en värmeväxlare som förvärmer 
det inkommande tappvattnet som avslutning för fjärrvärmevattnet vilket leder 
till möjligheter till en god avkylning. 
 
Då en höjd returtemperatur till fjärrvärmenätet är något som fastighetsägaren 
inte vill åstadkomma är det en viktig slutsats att dra att tre av de fyra 
inkopplingarna innebär en sänkt returtemperatur jämfört med referens fallen. 
 

4.2 Känslighetsanalys 
 
Känslighetsanalysen för framledningstemperaturen på radiatorkretsen visar att 
besparingen nästan är 16% bättre för den rörliga delen i fall tre i månaden 
december jämfört med januari. Då den rörliga delen av kostnaderna står för 70% 
av de totala kostnaderna skulle en 16% minskning av dess innebära en total 
minskning sett över ett helt år på drygt 28 000. Detta förutsätter att 
minskningen av kostnaderna är lika stor för ett sommarfall som för ett vinterfall. 
Slutsatsen är att en sänkt framledningstemperatur leder till en relativt stor 
ökning av den ekonomiska besparingen. 
 
Vid en första temperaturökning för framledningstemperaturen från 
frånluftsvärmepumpen med 10,4% minskade besparingen med 5,8 %. Vid en 
andra temperaturökning för framledningstemperaturen med ytterligare 20% 
minskade besparingen med 31,5%. Ökningen av framledningstemperaturen för 
frånluftsvärmepumpen bidrog således till en minskning i besparingen. Ju högre 
temperatur desto större genomslag fick den effekten. Således kan slutsatsen dras 
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att framledningstemperaturen kan variera något så länge man har relativt låga 
temperaturer men vid en stor ökning av framledningstemperaturen kommer 
besparingen att minska kraftigt.  
 
Vid händelse av ökade priser på elspotmarknaden beräknades påverkan på 
besparingen och enligt de beräkningarna minskade besparingen med ca 3 
procentenheter för varje ökning med 5 procentenheter på elpriset. Då 
energikostnaderna inte bara består av rörliga kostnader är det inte förvånande 
att stegen inte är lika stora i minskad besparing som priset på el ökar. 

4.3 Besparing 
 
I fall tre och fyra blir nuvärdet för besparingarna i stort sett lika stora vilket inte 
är så konstigt med tanke på att parallellkopplingen bara ser till att göra det 
luftvärmepumpen inte klarar för att nå den önskade framledningstemperaturen 
till radiatorsystemet. Frånluftsvärmepumpen kommer i båda fallen att arbeta 
mot returtemperaturen på radiatorsystemet vilket är den lägsta temperaturen i 
systemet i de fall då tappvattnet inte är inkluderat. Detta leder till att båda 
inkopplingarna kommer att ha samma goda COP vilket innebär att besparingen 
blir likastor i båda fallen. Däremot skiljer sig returtemperaturen åt vilket beror 
på att i fall tre så kommer den utgående fjärrvärmen att möta returtemperaturen 
från radiatorerna i de fall då fjärrvärmen behövs som spetslast till skillnad mot 
fall fyra där den möter det utgående vattnet från frånluftsvärmepumpen vilket 
då har en högre temperatur än radiatorreturen och fjärrvärmevattnet kan då 
inte kylas till samma grad. Slutsatsen från de resultaten är att fall tre är bättre 
om större vikt läggs vid hur installationen påverkar returtemperaturen medan 
avkastningen på investeringen blir större i fall fyra då besparingen är lika stor 
men investeringskostnaden sannolikt är större för fall tre. 
 
Att fall ett är mer lönsamt än fall två beror troligtvis på att regleringen skiljer sig 
åt så att i fall två turas frånluftsvärmepumpen om mellan att mata tappsystemet 
och den tillhörande ackumulatortanken när temperaturen i den sjunkit 
tillräckligt lågt med att mata radiatorkretsen. Det innebär att periodvis kommer 
frånluftsvärmepumpen att arbeta med en framledningstemperatur på 55 grader 
som den regleras till när den styrs mot tappsystemet. Den övriga tiden regleras 
den till att öka det inkommande vattnet med fem grader. I fall ett regleras den 
under hela simuleringstiden till att öka temperaturen med fem grader på 
inkommande vatten. Denna skillnad är troligtvis det som gör att fall ett har lägre 
energikostnader då det leder till att frånluftsvärmepumpen kan ha en lägre 
framledningstemperatur och därmed ett bättre COP. 
 
Nuvärdet beskriver framtida besparingar men till dagens penningvärde. På så 
sätt kan investeringen för varje installation divideras med nuvärdet på dess 
framtida besparingar och därigenom kan ett nyckeltal för hur bra varje 
investering är utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  
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4.4 Energieffektivitet 
 
I dagsläget använder Kungälvsbostäder ca 130 kWh/m2 för uppvärmning och 
enligt de beräkningar som redovisats i rapportens metoddel kommer de att 
minska ner till 99 kWh/m2 efter fönster och dörrbyte. Fall tre och fyra redovisar 
en energianvändning på 51 kWh/m2 vilket är nära en halvering. Det visar att 
installationen av en frånluftsvärmepump är ett effektivt sätt att kraftigt öka 
energieffektiviteten i byggnader av den här typen. 
 
I fall ett och två är även tappvarmvattnet inräknat i energianvändningen och i 
dagsläget ligger energianvändningen på 158 kWh/m2. Efter fönster och dörrbyte 
sjunker användningen ner till 127 kWh/m2. Fall ett ger en ytterligare minskning 
av energianvändningen till 71 kWh/m2 vilket är en minskning på 44%. För fall 
två blir energianvändningen 73 kWh/m2 vilket är en minskning på 43%. 
Slutsatsen blir då att en frånluftsvärmepump ensam kan stå för en minskning på 
minst 43% av den totala energianvändningen i den här typen av bostäder. Med 
andra ord är det ett bra sätt för bostadssektorn att bidra till en minskning av 
energianvändningen och att nå regeringsmål till 2020.  
 
Energibehovet för byggnaden minskar med ca 50 kWh/m2 vid installation av 
frånluftsvärmepump vilket är mer än Blomqvist (2016). Husen är i liknande 
storlek och byggda under samma tidsperiod och är båda belägna i väst Sverige. 
Föremålet för Blomqvist studie var mindre energieffektivt än byggnaden i den 
här studien innan förbättringar genomfördes. I Blomqvist studie var 
ventilationsflödet ganska mycket lägre än i byggnaden i Kungälv vilket gör att 
det inte finns lika mycket energi att tillvarata i frånluftsflödet. 
 

4.5 Vidare studier 
 
Besparingen i att sätta in en frånluftsvärmepump är att man köper mindre 
energi. Eftersom frånluftsvärmepumpen drivs av el som har ett högre pris per 
kWh så krävs det att minskningen av inköpt el är tillräckligt stor. Det som styr 
hur stor minskningen blir eller hur bra COP blir är vilken temperatur 
värmepumpen behöver ha i sin kondensor vilket beror på vilken temperatur som 
frånluftsvärmepumpen förväntas leverera. Ju lägre temperatur som 
frånluftsvärmepumpen behöver leverera desto bättre COP. Eftersom 
framledningstemperaturerna i de simulerade fallen aldrig överskrider 50 grader 
som är den gräns enligt BBR som tappvarmvatteninstallationer minst måste ha 
så är det gynnsamt att i första hand reglera frånluftsvärmepumpen till 
radiatoruppvärmningsförsörjning. I de fall i verkligheten som inte representeras 
av en genomsnittsmånad, det vill säga när det blir kallare och 
framledningstemperaturen bör överstiga 50 grader på radiatorkretsen, så kan 
det finnas en poäng att reglera om systemet så att det prioriterar 
tappvarmvattnet då uppvärmningen av det kommer att innebära en lägre 
kondensor temperatur och således bättre COP. Detta är något som kan 
undersökas vid en vidareutveckling av arbetet. 
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I simuleringarna har beräkningen för COP utgått från att förångaren har 
temperaturen 0 grader. Eftersom det är potentialen för en frånluftsvärmepump 
som undersökts så skulle den temperaturen kunna sättas högre i de fall då inte 
hela effekten av pumpen används och på så sätt åstadkomma ett bättre COP. Om 
detta hade genomförts så hade besparingen blivit större än den nu redovisade. 
Detta är något en vidareutveckling av arbetet skulle kunna undersöka. 
 
Då simuleringarna görs för en typdag för varje månad skulle resultaten kunnat 
sparas timme för timme för att ta hänsyn till att elpriset varierar över dygnet. På 
så sätt hade fördelen med att köra frånluftsvärmepumpen mattats av något 
under de perioder då el typiskt är dyrare än genomsnittspriset. Men då 
frånluftsvärmepumpen går kontinuerligt på full effekt under dygnets alla timmar 
den största delen av året så blir påverkan troligtvis inte så stor. Detta skulle 
kunna vara en vidareutveckling av arbetet om man vill få ett mer noggrant 
resultat och vill titta mer i detalj på regleringen. 
 

Energin som tas tillvara i frånluftsflöde skulle sannolikt kunna varit större då 
hänsyn inte tas till energiinnehållet i kondenseringen av vatten i luften när 
temperaturen i flödet sänks. Detta skulle också kunna vara något som undersöks 
närmre i en vidareutveckling av arbetet.  
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