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Sammanfattning 

I takt med striktare mål för energianvändning och krav på energieffektivitet skärps 

energikrav för småhus successivt. Moderna småhus isoleras kraftigare och görs mer 

lufttäta i syfte att minska transmissionsförlusterna vintertid och därmed också 

energiåtgången för uppvärmning. Ett ökat fokus på att minska småhusens 

energianvändning vintertid slår tillbaka sommartid då moderna småhus kan 

konstateras ha en förhöjd överhettningsrisk med sämre termisk komfort och med 

negativa hälsoeffekter som följd.  

I arbetet används Simulink för att simulera prestandan hos fyra systemlösningar för 

produktion av komfortkyla och tappvarmvatten. Systemlösningarna som modelleras 

är ett resultat av ett samarbete med Swegon AB som vill undersöka potential i frikyla 

samt ny, icke etablerad teknik. Systemlösningarna består av en referenssystem med 

luft-luftvärmepump, därefter: (1) absorptionskylmaskin driven av solfångare: (2) 

frikyla från borrhål med bergvärmepump: (3) frikyla med uteluft via FTX-aggregat, 

lagringstank för kyla och stöd av luft-vattenvärmepump.  

Resultatet visade att frikyla och tappvarmvatten med bergvärmepump hade den bästa 

energi- och miljöprestandan. Systemet med en absorptionskylmaskin driven av 

solfångare var, trots användningen av solfångare, klimatmässigt sämst. Systemet blir 

troligtvis för dyrt då huset blir beroende av ytterligare system för uppvärmning 

vintertid vilket driver upp kostnaderna. Frikyla via utomhusluft blev det näst bästa 

alternativet ur ett energi- och miljöperspektiv men lider av höga 

investeringskostnader på grund av många komponenter för att systemet ska fungera. 

Simuleringarna visade att potentialen för lagring av frikyla från utomhusluft via 

FTX-aggregat är relativt god men att det fanns få tillfällen under året då kylan kunde 

användas.  

Att kunna bereda tappvarmvatten med annat än enbart el kommer bli viktigare för 

att inte riskera att överskrida BBR:s energikrav. Att komplettera klimatskalet med 

åtgärder som hindrar solinstrålning från att ta sig in i byggnaden kan vara en åtgärd 

som kan förändra resultatet i utredningen. Det gör att det är nödvändigt med vidare 

studier där hänsyn tas till fler parametrar, exempelvis husets värmetröghet. Vidare 

studier bör även kompletteras med en analys av husets värmebehov vintertid innan 

en slutgiltig slutsats kan dras om vilken systemlösning som kan bli ett kommersiellt 

gångbart alternativ på marknaden.  

  



 

  



 

Abstract 

Higher goals for energy usage and demands for energy efficiency leads to more strict 

construction demands for single family houses. Modern houses are constructed with 

more isolation and is also made more air sealed to reduce the transmission losses of 

heat during the winter. The purpose is to reduce the amount of energy needed for 

heating. The higher demands for energy efficiency leads to high temperatures in the 

houses during the summer which results in an increased risk for overheating, less 

thermal comfort and negative health effects for the people living in the houses.  

In the work, Simulink is used to simulate the performance of four system solutions 

for production of comfort cooling and domestic hot water. The system solutions 

which is modelled is result of a collaboration with Swegon AB. The company is 

interested in the potential of free cooling and new, non-established technologies for 

comfort cooling and domestic hot water production in single family houses. The sys-

tem solutions are based on a reference system with an air-to-air heat pump thereafter 

(1) an absorption cooling machine driven by solar collectors: (2) free cooling from 

bore hole with a ground source heat pump: (3) free cooling from outside air with a 

RHRV unit together with a storage tank and support by a water-to-air heat pump.  

The result shows that the use of free cooling and domestic hot water production with 

a ground source heat pump has the lowest energy usage and environmental impact 

performance. The absorption cooling machine driven by thermal collectors had, de-

spite it´s use of thermal collectors, the greatest climatic impact. It is also probably 

too expensive as the house is dependent of another unit for heating during the winter. 

Free cooling with outside air was the second-best alternative when focusing on the 

energy usage and the environmental impact aspects. The system solution also suffers 

from high investment costs due to a lot of components required to make the system 

complete. The simulations also showed that the potential for cooling storage in a 

water tank was relatively good but cannot be used to a greater extent.  

The domestic hot water production must be more efficient if electricity is used for 

heating. This is important to reduce the risk not to fulfil the demands for energy 

usage according to BBR. The construction of the building can be modified with acts 

that prevent the solar radiation from getting inside the building to reduce the temper-

ature inside, which in turn lowers the needs of comfort cooling. Further studies 

should focus on the needs of energy in form of heat during the winter before a con-

clusion can be made of which type of system solution that could be a successfully 

system on the market.  
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1 Introduktion 

1.1  Bakgrund 

Världen står inför stora utmaningar. Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) fastslog i rapporten Climate Change 2014 att antropogena utsläpp av växt-

husgaser högst troligt är orsaken till de klimatförändringar som observeras: 

Anthropogenic greenhouse gas emissions have increased since the pre-industrial era, 

driven largely by economic and population growth, and are now higher than ever. This 

has led to atmospheric concentrations of carbon dioxide, methane and nitrous oxide that 

are unprecedented in at least the last 800,000 years. Their effects, together with those 

of other anthropogenic drivers, have been detected throughout the climate system and 

are extremely likely to have been the dominant cause of the observed warming since 

the mid-20th century (IPCC 2014). 

En ökande befolkning med allt större levnadskrav i form av bra mat, tryggt boende 

och materiell tillfredsställelse sätter press på jordens resurser. I en studie av (Fritz 

och Koch 2016) fastslås att ökat ekonomiskt välstånd och ökad livslängd för befolk-

ningen leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Befolkningsökningen har under sista 

halvan av 1900-talet ökat drastiskt och förväntas fortsätta öka i oförändrad takt fram 

till 2050. Parallellt har utsläppen av koldioxid (CO2) till atmosfären ökat, se Fig. 1.  

 

Fig. 1. Befolkningsökning från 1960 till 2050 (Världsbanken 2017a, 2017b). 

Befolkningsökningen gör att jordens resurser ska fördelas över allt fler människor 

som ställer högre krav på livskvalitet. För att nå hållbar utveckling ur ett holistiskt 

perspektiv är det viktigt att nyttja resurserna effektivt. Begreppet hållbar utveckling 

definierades av FN:s Brundtlandskommission i rapporten Vår gemensamma framtid 
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år 1987 som ”utveckling som möter nutidens behov utan att riskera möjligheten för 

kommande generationer att möta sina behov” (Gröndahl & Svanström 2010).  Ett 

vanligt förekommande sätt att beskriva hållbar utveckling är genom snittet mellan 

ekonomisk tillväxt, social rättvisa och bevarande av naturresurser, se Fig. 2.  

 

Fig. 2. Hållbar utveckling illustrerad som snittet mellan ekonomisk tillväxt, social rättvisa och 

bevarande av naturresurser, inspirerad av (Gröndahl & Svanström 2010).  

För att nå en hållbar utveckling är det nödvändigt att bryta trenden med ökade kol-

dioxidutsläpp från förbrukningen av naturens lagerresurser. Inom miljövetenskapen 

kallas detta begrepp för frånkoppling (eng. decoupling). Den stora ökningen i CO2-

utsläpp beror på förbränningen av fossila bränslen som kol, olja och gas som för år 

2015 stod för 86 % av den totala energiproduktionen i världen. I jämförelse med 

förnybara bränslen som vatten-, sol- och vindkraft stod dessa för drygt 9 % av den 

totala energiframställningen i världen samma år (World Energy Council 2016). 

Globalt sett sker ett samarbete mellan världens länder genom Parisavtalet som börjar 

gälla senast år 2020 och som förbinder avtalsländerna att begränsa den globala upp-

värmningen till långt under två grader (Regeringskansliet, 2016a). I Parisavtalet får 

samtliga länder sätta upp egna mål för hur de ska minska sina utsläpp. I Sverige har 

regeringen beslutat att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045 (Rege-

ringskansliet, 2016b) och år 2030 ska energianvändningen ha effektiviserats med 50 

% jämfört med 2005 års nivåer (Regeringskansliet, 2017). I Sverige används en stor 

del av den totalt producerade energin till att värma upp och förse bostäder och lokaler 

med el, närmare bestämt 143 TWh. Av detta använde småhusen 32 TWh energi för 

uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel vilket var cirka 6 % av den totala ener-
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gianvändningen på 555 TWh i Sverige 2016 (Energimyndigheten 2017, 2016).  Am-

bitiösare miljö- och energimål gör att det ställs högre krav på energieffektiviseringar 

i bostadssektorn. I Sverige och EU har reglerna för energianvändning i småhus suc-

cesivt skärpts vilket har lett till att nybyggda småhus byggs med mer isolering samt 

med högre lufttäthet för att minska värmeförlusterna vintertid. Inom en närstående 

framtid skärps kraven ytterligare då samtliga nybyggda småhus i EU ska vara nära-

nollenergibyggnader senast 2021. Boverket fick i uppdrag av regeringen år 2015 att 

arbeta fram en definition av, och riktlinjer för, energianvändningen i nära-nollener-

gihus. Boverkets utredning fastslog att ett nära-nollenergihus ska definieras som: 

En byggnad som har mycket hög energiprestanda […]. Nära nollmängden eller den 

mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi 

från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras 

på plats, eller i närheten (Boverket, 2015). 

Moderna småhus med högre isoleringsgrad och lufttäthet använder mindre energi till 

uppvärmning vintertid men istället uppstår problem med höga temperaturer sommar-

tid. Temperaturen i moderna och välisolerade småhus, kan i simuleringar utan aktiva 

åtgärder med kylning konstateras nå nivåer på 30 – 40 °C (Pomfret & Hashemi 

2017). Höga temperaturer leder inte bara till dålig komfort utan kan vara direkt häl-

soskadligt för äldre, sjuka och små barn som lätt kan drabbas av värmestress (se 

avsnitt 2.1). Friska människor kan konstateras påverkas negativt med en störd sömn-

rytm (Auger et al. 2015 och Holmes et al. 2016). Behovet av kyla är därför nödvän-

digt i dessa småhus om de boende ska ha en god komfort och minskade risker för 

värmestress och dålig sömn.  

Swegon AB är ett industriföretag som utvecklar produkter och system för inomhus-

klimat och som har insett problemet med höga temperaturer inomhus och behovet av 

komfortkyla. Swegon är därför intresserade av att utreda systemlösningar för pro-

duktion av komfortkyla och tappvarmvatten med minsta möjliga inköpta energi. 

Teknik för att producera komfortkyla och tappvarmvatten med annat än konvention-

ella värmepumpar finns och hit räknas bland annat absorptionskyla, adsorptionskyla 

och sorptiv kyla som kan drivas med värme från solfångare. Alla lösningar klarar 

dock inte att samtidigt bereda tappvarmvatten. Lösningar som Swegon är intresse-

rade av att utreda baseras på traditionell teknik som exempelvis värmepumpar och 

ventilationsaggregat som utnyttjar frikyla. 
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1.2  Syfte  

För att minska risken för negativa hälsoeffekter till följd av höga inomhustempera-

turer i nybyggda småhus utformas systemlösningar för produktion av komfortkyla 

med möjligheter till samberedning av tappvarmvatten. Syftet är att hålla inomhus-

temperaturen tillräckligt låg för att säkerställa en god termisk komfort inomhus. 

Systemlösningarna ska utformas så att behovet av komfortkyla och tappvarmvatten 

täcks med minsta möjliga inköpta energi och klimatpåverkan samt lägsta möjliga 

kostnad. 

1.3  Mål 

I utredningen ska ett referenssystem och tre varianter på systemlösningar för pro-

duktion av komfortkyla med samberedning av tappvarmvatten utformas, modelleras 

och simuleras. Simuleringarna görs för tre lokaliseringar i Sverige: Malmö, Stock-

holm och Umeå. Simuleringarna ska göras utifrån två krav på inomhustemperatur 

där det ena är ett i samråd med Swegon önskat temperaturkriterium och där det andra 

är ett utarbetat och etablerat kriterium för bedömning av överhettning i bostäder.  

Följande moment och resultat avses utföras samt redovisas:  

1. Bestämma dimensioneringsparametrar för systemlösningarna 1, 2, 3 och re-

ferenssystemet. 

2. Beräkna mängden total energi samt totalt inköpt energi i kWh/år som system-

lösningarna 1, 2, 3 samt referenssystemet använder för att täcka behovet av 

komfortkyla och tappvarmvatten för ett modernt småhus.  

3. Med Boverkets byggreglers definition på energianvändning i småhus beräkna 

hur många kWh/m2∙år respektive systemlösning använder för produktion av 

komfortkyla och tappvarmvatten. 

4. Beräkna respektive systemlösnings miljöpåverkan i form av besparing i kol-

dioxidutsläpp jämfört med referensfallet i ton/år enligt marginalelsprincipen. 

5. Beräkna respektive systemlösnings totala kostnad över en lämplig tidsperiod 

och jämföra kostnaden med referensfallet. 

6. Utifrån resultaten av målen 1 – 5, analysera och diskutera vilken av system-

lösningarna som kan täcka kylbehovet med minsta möjliga inköpta energi, 

minsta möjliga koldioxidutsläpp samt till lägsta totalkostnad. 
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1.4  Avgränsning och generella antaganden 

Utredningen omfattar en analys av ett småhus för olika lokaliseringar i svenskt kli-

mat och resultatet är således endast representativt för Sverige. Modellerna som byggs 

baseras primärt på tillståndsvariabeln temperatur och tar hänsyn till metabolism i 

form av internvärme. Klimatskalet som modellerna baseras på är en småhuskon-

struktion med en lätt stomme av trä placerat i ett givet väderstreck. Klimatbedöm-

ningen baseras på en systemgräns som omfattar Europa och begränsas till påverkan 

på klimatet i form av koldioxidutsläpp. Klimatbedömningen omfattar endast de ut-

släpp som sker under drift av respektive undersökt systemlösning för komfortkyla. I 

simuleringarna tas det endast hänsyn till den energimängd som går åt för att driva 

husets komfortkylsystem, ventilationssystem och tappvarmvattenberedning.   
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2  Litteratursammanställning 

2.1   Faktorer för termisk komfort och hälsorisker med höga inom-

hustemperaturer 

2.1.1 Sex faktorer som styr termisk komfort 

Hur människor upplever termisk komfort beror i huvudsak på fyra 

omgivningsfaktorer och två individuella faktorer: 

 Lufttemperatur  

 Strålningstemperatur 

 Luftfuktighet 

 Lufthastighet 

 Metabolism 

 Klädsel 

Vid mätning av temperaturen i ett rum mäts inte enbart luftens temperatur. 

Termometern är utsatt för samtliga fyra omgivningsfaktorer som påverkar 

mätningen.  Det vanligaste sättet att beskriva den upplevda temperaturen är genom 

den operativa temperaturen. Den operativa temperaturen definieras som medelvärdet 

mellan lufttemperaturen (Tluft) och medelstrålningstemperaturen (T̅r) som sker från 

samtliga ytor i rummet enligt (1). T̅r beräknas enligt (2), där Fn  är vinkelförhållandet 

mellan beräkningspunkten och respektive yta n i rummet och där Tn är 

yttemperaturen på yta n (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

𝑇𝑂 =
𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡+ �̅�𝑟

2
    (1) 

�̅�𝑟 =  𝐹1 ∙ 𝑇1 + 𝐹2 ∙ 𝑇2 + ⋯ + 𝐹𝑛 ∙ 𝑇𝑛   (2) 

Luftfuktigheten påverkar den termiska komforten genom dess påverkan på kroppens 

möjlighet att svettas där en hög luftfuktighet får störst effekt vid höga temperaturer 

då kroppen behöver svettas som mest. Lufthastigheten påverkar genom drag och 

kallras. En försämrad termisk komfort kan upplevas när  medelhastigheten för luften 

i rummet överstiger 0,15 m/s (Warfvinge & Dahlblom 2010).  

Kroppens metabolism styrs av aktivitetsgraden för individen och påverkar främst hur 

mycket individen andas och svettas. Energi som inte omvandlas till arbete omvandlas  

till värme i kroppen. Värmen avges till omgivningen via värme- och masstransport i 

form av konvektion och strålning från hudytan samt fukttransport via andning och 

svettning. Enligt Djongyang et al. (2010) avger en individ i genomsnitt 115 W 

termisk energi till omgivningen vid normal aktivitetsgrad. Effektavgivningen stöds 

av Warfvinge & Dahlblom (2010) som påstår att en individ avger en effekt på mellan 

Omgivningsfaktorer 

Individuella faktorer 
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75 – 150 W till omgivningen vid måttlig aktivitetsgrad vilket ger en genomsnittlig 

effekt på 112,5 W.  

Graden av klädsel som individen bär i den aktuella miljön påverkar den upplevda 

temperaturen och möjligheten att svettas. Kläder fungerar som ett isoleringsskikt och 

minskar värmeavgivningen från kroppen. Isoleringsförmågan mäts i enheten clo där 

1 clo är klädseln som en individ som befinner sig i termisk komfort, vid måttlig 

aktivitet och vid den operativa temperaturen 20 ˚C. Clo-skalan sträcker sig från 0 

(naken) till 4 (polarklädsel) (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

2.1.2 Termisk komfortzon 

Alla individer har en termisk komfortzon. Den termiska komfortzonen är det tempe-

raturområde för vilket kroppen behöver arbeta som minst för att upprätthålla krop-

pens funktioner. Att vistas i zonen gör att risken för att drabbas av sjukdomar mins-

kar. Zonen omfattar temperaturspannet 18 – 24 ˚C och långvarig vistelse utanför 

spannet ökar risken för värme- och köldstress (Anderson et al. 2013).  

2.1.3 Hälsoeffekter till följd av höga temperaturer inomhus 

Vistelser i höga temperaturer under längre tid kan leda till att kroppen inte förmår att 

upprätthålla värmebalansen vilket leder till värmestress. Värmestress uppstår på 

grund av att kroppen inte kan göra sig av med överskottsvärmet. Den evaporativa 

masstransporten (svettning) och värmebortförseln via konvention kan förhindras vid 

bärandet av tjocka kläder i varm och fuktig miljö. Förhindrandet av de 

värmebortförande mekanismerna leder till att kroppstemperaturen ökar. Värmestress 

är vanligast förekommande i samband med värmeböljor men risken för dödlighet till 

följd av värme ökar vid temperaturer över 24,7 ˚C (Hamdy et al. 2017). En förhöjd 

kroppstemperatur leder till uttorkning och påverkar funktionerna hos hjärt- och 

kärlssystemet samt njurarna (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 

2015). Värmestressen kan leda till koncentrationssvårigheter, muskelkramper, 

svimning, i allvarliga fall medvetslöshet och i värsta fall döden (Health and Safety 

Executive 2018).  

Utsatta grupper i samhället som löper risk för negativa hälsoeffekter till föjd av höga 

inomhustemperaturer är gamla och sjuka människor. Även spädbarn har påvisad 

större risk att dö i plötslig spädbarnsdöd vid långvarig exponering av höga 

temperaturer. Sjukhuspatienter har i studier kunnat påvisas känsliga för höga 

temperaturer. Patienternas dödlighet ökade under perioder med temperaturer på över 

27 °C och vid temperaturer på över 30 °C kunde patienterna inte längre upprätthålla 

värmebalansen och drabbades av värmestress (Anderson et al. 2013, Gupta et al. 

2017 och Lomas & Porritt 2017). 
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Friska individer i låg- och medelålder kan drabbas negativt av höga temperaturer 

inomhus. En bidragande orsak är att höga temperaturer riskerar störa sömncykeln. 

Sömnen är viktigt för att kroppen ska få chansen att återhämtas psykiskt såväl som 

fysiskt. För en god återhämtning är det viktigt att sömnen är ihållande och att 

cyklerna inte avbryts. När människor ska sova sänks kroppstemperaturen med upp 

till 0,9 °C och detta tros initiera sömnen och även underlätta initiering av djupsömnen 

menar Lan et al. (2017). Höga inomhustemperaturer under tider på dygnet när 

människor ska sova riskerar att störa sömninitieringen, vilket stör sömncykeln och 

riskerar att leda till negativa hälsoeffekter. En ökning av hudtemperaturen om 1 °C 

har visats minska sömnkvalitén hos äldre och sjuka personer (McLeod et al. 2013). 

Studier har visat att kroppens förmåga att göra sig av med överskottsvärme är sämre 

i sovande tillstånd jämfört med vaket tillstånd (Anderson et al. 2013 och Lan et al. 

2017).  

2.2   Statiska och adaptiva kriterier för bedömning av överhettning 

För att avgöra om det råder överhettning eller ej i en byggnad måste någon typ av 

överhettningskriterium användas. Det finns inga universella kriterier för överhett-

ning, endast rekommendationer från myndigheter eller branschorganisationer runt 

om i världen. Av olika rekommendationer om temperaturer inomhus samt kriterier 

för överhettning finns såväl statiska som adaptiva kriterium. I ett statiskt kriterium 

används en fast temperatur som gräns för överhettning. Med tiden har synen på ac-

ceptabel inomhustemperatur utvecklats och adaptiva kriterier har tagit form. Ett ad-

aptivt kriterium grundas på att den acceptabla upplevda temperaturen inomhus för-

ändras när lufttemperaturen utomhus förändras.  

2.2.1 Statiska temperaturkriterier för definition av överhettning 

Statiska överhettningskriterier anger en gränstemperatur för vilket en byggnad kan 

anses vara överhettad om inomhustemperaturen överstiger gränstemperaturen under 

ett visst antal timmar per år. Tre vanligt förekommande statiska temperaturkriterier 

för användning i Europa och Sverige är:  

 CIBSE Guide A (2006): Environmental design 

 Standard Assessment Procedure, SAP 

 Folkhälsomyndighetens rekommendationer om inomhustemperaturer i  

Sverige 
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2.2.1.1 CIBSE Guide A (2006): Environmental design 

The Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) är ett brittiskt in-

stitut som tagit fram riktlinjer för inomhusmiljö i byggnader med kriterium som de-

finierar överhettning av byggnader. Överhettningskriteriet består av en temperatur-

gräns som är olika beroende på rumstyp där temperaturgränsen får överskridas max-

imalt 1 % av årets bebodda timmar. För sovrum gäller att temperaturen maximalt får 

överskrida 26 °C under 1 % av årets bebodda timmar och för vardagsrum gäller 28 

°C under maximalt 1 % av årets bebodda timmar. I kriteriet har CIBSE tagit hänsyn 

till att en lägre temperatur bör råda i sovrum på grund av de höga temperaturernas 

påverkan på sömnen vilket kan leda till negativa hälsoeffekter. De negativa hälsoef-

fekterna stöds av den forskning som finns på området (Lan et al. 2017).   

2.2.1.2 Standard Assessment Procedure (SAP) 

Brittiska staten använder The Standard Assessment Procedure (SAP) för att avgöra 

energi- och miljöprestanda i bostäder. I SAP finns riktlinjer som avgör sannolikheten 

för när överhettning riskerar att uppstå i bostäder. Riktlinjerna utgår från månadsme-

delvärden för utomhustemperaturen och tar med i beräkningen ett förhållande mellan 

den tillförda energin från solen och bostadens värmeförluster under sommarförhål-

landen samt effekten av husets värmetröghet. Med dessa faktorer beräknas ett gräns-

värde som avgör sannolikheten för höga temperaturer inomhus. Gränsvärden enligt 

SAP återges i tabell 1 (BRE Group 2012).  

Tabell 1. Gränsvärden och motsvarande sannolikheter för överhettning i bostäder enligt 

SAP. 

Gränsvärdestemperatur [°C] Sannolikhet för höga temperaturer 

inomhus vid varmt väder 

< 20,5 Ej sannolikt 

20,5 och < 22,0 Låg sannolikhet 

22,0 och < 23,5 Medel sannolikhet 

>= 23,5 Hög sannolikhet 

 

2.2.1.3 Folkhälsomyndighetens rekommendationer om inomhus- 
  temperaturer i Sverige 
I Sverige finns ingen lagstiftning som talar om hur inomhusklimatet i ett småhus 

måste vara. I miljöbalken 26 kap. 19§ framgår att ”den som bedriver verksamhet 

eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller 

påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att mot-

verka eller förebygga sådana verkningar” (Miljöbalken 1999). Miljöbalkens skrivel-

ser omfattar endast verksamhetsutövare och tillsammans med miljöbalkens 9 kap. 3§ 

är det dessa skrivelser som Folkhälsomyndigheten baserar sina råd om inomhustem-

peraturer på. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vilka temperaturer som 
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bör råda inomhus anger att lägsta operativa temperatur inomhus, vintertid, inte får 

understiga 18 °C. Under sommartid ska den operativa temperaturen inte överstiga 28 

°C (Carlson 2014).  

2.2.2 Adaptiva temperaturkriterier för definition av överhettning 

Utveckling av statiska temperaturkriterier har resulterat i att ett antal adaptiva över-

hettningskriterier arbetats fram. Vanligt förekommande adaptiva kriterier för bedöm-

ning av överhettning i bostäder är:  

 British Standard European Norm - BSEN15251 

 The Chartered Institution of Building Services Engineers Technical Memo-

randum - CIBSE TM52 

 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engi-

neers - ASHRAE 55 

2.2.2.1 British Standard European Norm – BSEN15251 

BSEN15251, som är en adaptiv metod för bedömning av överhettning, baseras på 

studier med 27 000 svar från boende i olika typer av byggnader i fem EU-länder. I 

BSEN15251 definieras temperaturområden för olika kategorier av byggnader med 

hjälp av ett löpande medelvärde som bestämmer en komforttemperatur enligt (3). 

Det löpande medelvärdet av temperaturen utomhus baseras på tidigare dagars tem-

peratur enligt (4).  

𝑇𝑟𝑚  =

(𝑇𝑜𝑑−1+0.8∙𝑇𝑜𝑑−2+0.6∙𝑇𝑜𝑑−3+0.5∙𝑇𝑜𝑑−4
+ 0.4∙𝑇𝑜𝑑−5+0.3∙𝑇𝑜𝑑−6+0.2∙𝑇𝑜𝑑−7)

3.8
  (3) 

𝑇𝑐 = 0.33 ∙ 𝑇𝑟𝑚 + 18.8    (4) 

Där Tod -1 är dagligt medelvärde för utomhustemperaturen för föregående dag, Tod – 

2 är dagligt medelvärde för utomhustemperaturen för dagen före föregående dag och 

så vidare (Tabatabaei Sameni et al. 2015).  

I BSEN15251 finns maximala temperaturer för tre byggnadskategorier som får råda 

inomhus. Byggnadskategorierna representerar olika miljöer för vilket olika grupper 

av människor bör vistas i och kan ses i tabell 2 (Lomas & Giridharan 2012). 
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Tabell 2. Kategori, förklaring och acceptabelt temperaturintervall för byggnadskategorier 

enligt BSEN15251 (Zero Carbon Hub 2015). 

Kategori Förklaring Acceptabelt tem-

peraturintervall 

från Trm [°C] 

I  Byggnader som förväntas innehålla boende som 

är känsliga för höga temperaturer 

± 2  

II   Nya byggnader och renoverade byggnader ± 3 

III Befintliga byggnader ± 4 

2.2.2.2 CIBSE TM52 

CIBSE TM52 utgår från BSEN15251 men med ett tillägg av tre kriterier som var 

och ett utgör ett delkriterium för överhettning i byggnaden. För att en byggnad ska 

klassas som överhettad enligt CIBSE TM52 måste två av de tre kriterierna falla (Zero 

Carbon Hub 2015). De tre kriterierna är:   

1. Timmar med överskridande temperaturer 

Den operativa temperaturen (Top) får inte överskrida komforttemperaturen (Tc) med 

mer än 1 °C. Antalet timmar som skillnaden mellan Top och Tc (ΔT) överskrider 1 °C 

ska inte vara mer än 3 % av den totala bebodda tiden under perioden maj till septem-

ber.  

2. Dagligt viktat värde för överskridande temperaturer 

Kriteriet beskriver allvarlighetsgraden i överhettningen och innebär att den överskri-

dande temperaturen (We) inte får vara högre än 6 °Ch/dag där We beräknas enligt 

(5). 

𝑊𝑒 = (∑ 𝐻𝑒) ∙ 𝑊𝐹 = (𝐻𝑒0 ∙ 0) + (𝐻𝑒1 ∙ 1) + (𝐻𝑒2 ∙ 2) + (𝐻𝑒3 ∙ 3) (5) 

Där viktningsfaktorn WF = 0 om ΔT ≤ 0 annars är WF = ΔT och Hey är tiden i timmar 

då WF = y 

3. Övre gränsvärde för temperatur 

Övre gränsvärdet för temperaturen i ett rum där ΔT inte får vara större än 4 °C.  
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2.2.2.3 ASHRAE 55 

ASHRAE 55, liknar till stor del BSEN15251 och därmed CIBSE TM52. I standarden 

anges en acceptabel komforttemperatur inomhus baserat på ett löpande månadsme-

delvärde för temperaturen utomhus. ASHRAE 55-standarden är inte lika genomar-

betad som BSEN15251 eller CIBSE TM52 och anger två intervall för vilket 80 % 

respektive 90 % av de boende accepterar temperaturen inomhus vid en given utom-

hustemperatur. De föreslår att det snävare intervallet (90 %) ska användas som be-

dömning i bostäder där kraven på termisk komfort är hög och det bredare intervallet 

(80 %) används vid mindre högt ställda krav på termisk komfort (ANSI/ASHRAE 

2010). 

2.2.3 Jämförelse mellan statiska och adaptiva kriterier 

Statiska överhettningskriterium har fått kritik för att vara för trubbiga i bedömningen 

av överhettningsrisken då termisk komfort inte endast råder vid en absolut tempera-

turgräns. Termisk komfort och dess komfortzon (se avsnitt 2.1.1 och 2.1.2) beror av 

ett flertal faktorer och kan förändras beroende på omgivningstemperaturen. Statiska 

kriterium beaktar inte exponeringstiden för de höga temperaturerna vilket gör att all-

varlighetsgraden av överhettningen inte kan uppskattas (Mulville & Stravoravdis 

2016).  

BSEN15251, CIBSE TM52 och ASHRAE 55 gör en likartad bedömning av över-

hettningsrisken. BSEN-riktlinjerna anses dock ha flera fördelar jämfört med CIBSE 

TM52 och ASHRAE 55 då den kan appliceras på olika typer av miljöer samt kan 

användas för höga medelvärden för utomhustemperaturer. Förmågan att explicit ut-

trycka hur varmt det får vara i en byggnad givet en temperatur (Trm) gör överhett-

ningskriteriet tydligt enligt Lomas & Giridharan (2012).  

I en jämförelse mellan statiska och adaptiva kriterium kan det konstateras att de ad-

aptiva kriterierna är kraftfullare i bedömningen av överhettning jämfört med statiska 

kriterium. Förmågan att kunna ta hänsyn till subjektiva åsikter från individer om pre-

ferenser gällande termisk komfort samt möjligheten att kvantifiera allvarlighetsgra-

den i överhettningen gör adaptiva kriterium fördelaktiga jämfört med statiska krite-

rium. Tillsammans med forskning kring inomhustemperaturens påverkan på männi-

skokroppen gör att de är bra verktyg för att definiera överhettning i byggnader. Ad-

aptiva kriterium undgår dock inte kritik. För CIBSE TM52 har det uppkommit kritik 

i form av att omfattningen i tiden för kriterierna två och tre endast sträcker sig över 

en dag. Det leder till att ett småhus kan anses vara överhettat även om det bara sker 

under en kort stund en dag på året. Kritiker påstår att antalet småhus som anses vara 

överhettade enligt TM52 kriterierna kan vara överskattade (Brotas & Nicol 2017).  

ASHRAE 55 är i grunden likt BSEN15251 men är mer begränsat då det inte kan 

appliceras på olika byggnadstyper jämfört med BSEN15251. I en jämförelse mellan 

BSEN15251 och de övriga adaptiva kriterierna är BSEN15251 fördelaktigt då det 
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explicit kan uttrycka en högsta temperatur som får råda i en byggnad givet ett lö-

pande temperaturmedelvärde. Kriteriet kan ta hänsyn till olika typer av byggnader 

och personer som är extra känsliga för höga temperaturer.  

2.3  Lågenergihus i Sverige 

Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för olika typer av huskonstruktioner där målet 

är att huset ska ha låga värmeförluster. I Sverige är de vanligaste typerna av lågener-

gihus:  

 nära-nollenergihus 

 passivhus  

 plusenergihus. 

Gemensamt för de tre hustyperna är att de har höga krav på isolering och lufttäthet 

för att minska energiförlusterna, främst vintertid.  

I Sverige är nära-nollenergihusens energikrav inte fastställda men senast 2021 ska 

samtliga nyproducerade och nyrenoverade hus i EU vara nära-nollenergihus. Bover-

ket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en definition på nära-nollenergihus 

och i de nya bestämmelserna som väntas träda i kraft 2021 ska ett småhus i Sverige 

inte använda mer än 80 kWh/m2·år, uttryckt som primärenergital enligt (Boverket 

2018). 

Ett passivhus är ett hus som är tillräckligt välisolerat och lufttätt att det klarar att 

hålla värmen med lite eller ingen inköpt energi för uppvärmning. Jämfört med nära-

nollenergihuset har passivhusen ytterligare krav på bland annat förlusteffekt, inköpt 

energi och byggnadskrav. I Sverige har Forum för energieffektiva byggnader tagit 

fram en svensk kravspecifikation för passivhus. I kravspecifikationen står bland an-

nat att:  

 Ett passivhus i Sverige inte får avge mer än 10–14 W/m2 vid dimension-

erande vinterutetemperatur (DVUT) där den lägre effekten gäller ett pas-

sivhus lokaliserat i södra Sverige och den högre effekten ett passivhus lo-

kaliserat i norra Sverige.  

 Ett passivhus i Sverige får inte köpa in mer än 45–55 kWh/m2 energi till 

byggnadens energianvändning exklusive hushållsel.  

 Ett passivhus i Sverige får maximalt ha ett luftläckage om 0,3 l/s·m2 vid ± 

50 Pa och fönster med U-värde på högst 0,9 W/m2·K (Energimyndigheten 

2008).  

Ett plusenergihus är i grunden ett nollenergihus eller passivhus men som producerar 

mer energi än det gör av med. Energi kan produceras med exempelvis solceller, sol-

fångare eller vindkraftverk på huset eller på dess tomt. I Sverige finns inga krav på 

att hus ska vara plusenergihus. Benämningen används för de hus som har en större 

produktion av energi än användningen av energi till uppvärmning, komfortkyla, 
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tappvarmvatten och fastighetsenergi. I övrigt kommer samma krav gälla för plusen-

ergihus som för nära-nollenergihus enligt BBR.  

2.4  Övertemperaturer i lågenergihus – konstaterade fall och klimatför-

ändringarnas påverkan på överhettningsrisken för byggnader i 

Europa 

Avsaknaden av lagstadgade krav för temperaturer inomhus i fristående bostäder har 

gjort att fokus saknats på att hålla temperaturerna inomhus inom rimliga nivåer 

(Simson et al. 2017). Trots den högre isoleringsgraden i nya byggnader finns det 

åtgärder att göra för att begränsa höga temperaturer sommartid. Åtgärderna måste 

dock göras när byggnaden uppförs vilket gör det svårare att ta till dem i efterhand. 

Åtgärder som är kopplade till byggnation av huset och som syftar till att minska 

temperaturen inomhus är exempelvis att bygga husen med fönster åt lämpliga väder-

streck, skuggskydd som hindrar direkt solinstrålning från att ta sig in i huset som-

martid men tillåts ta sig in i huset vintertid. Öppningsbara fönster som underlättar en 

naturlig ventilation sommartid samt att huset konstrueras av en tung stomme med 

hög värmelagringskapacitet är åtgärder som kan bidra till lägre inomhustemperaturer 

sommartid.  

2.4.1 Konstaterade fall med överhettning i lågenergihus samt  

orsaker till överhettning 

I en studie gjord på nya, välisolerade, flerbostadshus i Estland utan något kylsystem 

som kunde sänka inomhustemperaturen uppmättes höga temperaturer sommartid. Av 

22 undersökta bostäder i 16 olika lägenhetshus uppmättes under perioden 1 juli till 

31 augusti 2014 temperaturer över 27 °C i majoriteten av bostäderna. I enstaka fall 

uppmättes temperaturer upp mot 32 °C. I en matematisk modell simulerades bostä-

derna för att kunna undersöka effekten av åtgärder som exempelvis annorlunda föns-

terorientering samt skuggskydd i syfte att kunna kategorisera rum som löper stor risk 

för överhettning. I studien ansågs kombinationen av söder- och väster-orienterade 

fönster och brist på extern skuggning vara två bidragande faktorer till överhettning 

(Simson et al. 2017).  

I en studie av (Pomfret & Hashemi, 2017) på nära-nollenergihus i Storbritannien 

kunde det konstateras att öppnandet av fönster hade stor påverkan på inomhustem-

peraturen. I hus med ej öppningsbara fönster klarade endast 3 % av de undersökta 

husen CIBSE TM52 kriterierna för överhettning medans cirka 75 % klarade kriteri-

erna om fönster kunde öppnas nattetid. I studien kunde det konstateras att solskydd 

för fönster åt syd, öst och väst reducerade den inkommande solstrålningen. För pas-

sivhus i Storbritannien visade en studie att temperaturen sommartid var beroende av 
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den inkommande solstrålningen. Stora fönster orienterade åt syd utan någon skugg-

ning gav en ökad risk för överhettning sommartid (McLeod et al. 2013). Överhett-

ning riskerar inte enbart ske under sommarhalvåret utan kan uppstå under svalare 

perioder av året. I en studie gjord i Skottland 2013 på 26 hushåll av typen passivhus 

och nära-nollenergihus visade resultatet att samtliga hus i undersökningen överhet-

tades i någon grad under året. Många av husen hade en hög överhettningsgrad där 

den procentuella andelen av överhettad tid på året var så hög som 49 % (Morgan et 

al. 2017). Resultatet visar att det inte endast är höga utetemperaturer som gör att 

risken för överhettning ökar. Faktorer som exempelvis graden av aktivitet inomhus 

spelade stor roll. I en liknande studie av Fletcher et al. (2017) på passivhus i Storbri-

tannien var tiden med mer än 25 °C inomhus 54 %. I studien påtalades risken för 

överhettning (enligt CIBSE TM52) under svalare perioder på året. 

Materialvalet för en byggnad påverkar temperaturfluktuationerna och skillnaderna 

kan vara stora mellan en byggnad med en lätt stomme byggd i trä jämfört med en 

byggnad med tung stomme av tegel. Detta under förhållanden där medeltemperatu-

ren utomhus är cirka 20 °C (Ozoliņš et al. 2015). I studien av Pomfret & Hashemi 

(2017) klarade 75 % av husen byggda med tung stomme i tegel CIBSE TM52 krite-

rierna för överhettning jämfört med 47 % för hus byggda i lätt stomme. För passivhus 

spelar den termiska massan in som en betydande nyckelfaktor för överhettning me-

nar Dodoo & Gustavsson (2016) och McLeod et al. (2013).  

2.4.2 Klimatförändringarnas påverkan på överhettningsrisker i  

lågenergihus i Europa 

Småhus som byggs idag kommer med stor sannolikhet att användas under en tidspe-

riod om 50–100 år. Under samma tidsperiod väntas klimatet förändras beroende på 

hur väl mänskligheten klarar att minska utsläppen inom närstående framtid. Konse-

kvensen av klimatförändringarna innebär att medeltemperaturen på många håll i 

världen kommer att stiga. Hur mycket den stiger är oklart men klimatscenarier har 

tagits fram utifrån olika begränsningar av utsläpp av växthusgaser. Några av de van-

ligast förekommande scenarier som används av IPCC är Representative Concentrat-

ion Pathways (RCP). Scenarierna finns i olika varianter, bland annat, RCP2.6, 

RCP4.5 och RCP8.5 där skillnaden ligger i hur mycket jordens medeltemperatur för-

väntas öka  (Sveriges Metereologiska och Hydrologiska Institut [SMHI] 2018). 

Samtliga klimatscenarier visar i simuleringar att de välisolerade husen kommer få en 

högre inomhustemperatur, främst under sommarmånaderna, varpå behovet av kyla 

förväntas öka. I Sverige väntas klimatförändringarna göra att risken för överhettning 

i nära-nollenergihus ökar. I en studie på ett flerbostadshus i Växjö visade resultatet 

att energibehovet till kylning ökade med som lägst 33 % och som högst 126 % med 

klimatscenarierna RCP4.5 respektive RCP8.5. Studien visade att hus med lätta stom-
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mar löper en större risk för överhettning jämfört med hus med tyngre stommar (Do-

doo & Gustavsson 2016). I en studie av Hamdy et al. (2017) gjordes simuleringar av 

9216 fall av olika varianter av hus med olika typer av parametrar som ålder, lokali-

sering och skuggning. I kombination med fyra olika klimatscenarios: medel-, ex-

tremt-, framtida- och värsta framtida scenario visade resultatet att behovet av kyla i 

framtiden kommer att öka, även i befintliga byggnader. Effektiva sätt att minska ris-

ken för överhettning var enligt författarna att skydda fönster mot direkt solinstrålning 

sommartid samt öka ventileringen i huset. I en studie av (McLeod et al. 2013) påtalas 

risken för överhettning i passivhus och nära-nollenergibyggnader i Storbritannien, 

Irland och norra Europa. I takt med klimatförändringarna kan de inneboende i dessa 

typer av byggnader förvänta sig en medeltemperatur på 25 °C under 5–10 % av året 

om inte extern kyla tillförs.  

2.5  Produktionstekniker för komfortkyla 

Komfortkyla produceras vanligtvis med en kompressordriven kylmaskin som drivs 

med el. Kylmaskinen utgörs av en inverterbar värmepump som kan ge värme på 

vintern och kyla på sommaren. Värmepumpen är ett av det vanligaste sättet att värma 

ett småhus idag varpå många människor redan kan producera komfortkyla till sina 

hus (Rýden et al., 2017). Komfortkyla kan dock produceras på ett flertal sätt. Föru-

tom att använda el som driver en kompressordriven kylmaskin kan kylan produceras 

med:  

 absorptionskylmaskin 

 adsorptionskylmaskin 

 sorptiv kylmaskin 

 frikyla/nattkyla 

 fjärrkyla. 

Absorptionskylmaskinen, adsorptionskylmaskinen och den sorptiva kylmaskinen 

kan i huvudsak drivas med termisk energi som kan produceras lokalt med solfångare. 

Frikyla kräver endast energi i form av el till fläktar eller pumpar för att ta till vara på 

kyla från sval uteluft eller från grundvattnet i ett borrhål. Fjärrkyla kräver en infra-

struktur likt den som krävs för att leverera fjärrvärme i form av kulvertsystem och 

en central produktionsanläggning för komfortkylan.   
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2.5.1 Komfortkyla producerad med kompressordriven kylmaskin  

Grundkonstruktionen hos en kompressordriven kylmaskin består av fyra komponen-

ter: kondensor, förångare, kompressor och en strypventil, se Fig. 3. Komponenterna 

utgör en cykel i vilket ett köldmedium cirkulerar. I cykeln sker fyra termodynamiska 

processer: isentropisk kompression i kompressorn, värmebortförsel under konstant 

tryck i kondensorn, isentalpisk passage genom en strypventil och värmetillförsel un-

der konstant tryck i förångaren (Cengel & Boles 2011). Effektiviteten för en kom-

pressordriven kylmaskin benämns ofta med förkortningen EER. Läs mer om EER 

och SEER i avsnitt 2.5.1.1. 

 

Fig. 3. Skiss av en kompressordriven kylmaskin med komponenterna kondensor, förångare, 

kompressor och strypventil. 

Ovan nämnda kylcykel sitter i samtliga typer av värmepumpar där skillnaden mellan 

olika värmepumpstyper ligger i vilket medium de värmeväxlar köldmediet mot. De 

vanligaste värmepumpstyperna i Sverige är berg-, luft-luft-, luft-vatten och frånlufts-

värmepumpar. Köldmediet i en kylmaskin eller värmepump består vanligtvis av en 

hydroflourkarbon (HFC) eller en kolväteförening (HC). Köldmedier i kylmaskiner 

och värmepumpar har med tiden förändrats, från att innehålla klor (CFC-föreningar) 

som med tiden upptäcktes vara ozonnedbrytande har kloret bytts ut mot flour (HFC-

föreningar). Nackdelen med kolväteföreningar som innehåller flour är att de agerar 

kraftiga växthusgaser, därför styrs utvecklingen mot naturliga köldmedier med låg 

klimatpåverkan utan flour (HC-föreningar). De vanligaste köldmedierna som an-

vänds i kylmaskiner och värmepumpar i Sverige är R410A och R407C som är HFC-

gaser med ett global warming potential (GWP) på 2088 respektive 1774 CO2-ekv 

(AGA 2018a, 2018b). Detta kan jämföras med de naturliga köldmedierna (HC) 
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R600a och R290 som saknar flour och har ett GWP-värde på 3 (AGA 2018c, 2018d, 

2018e). Utvecklingen av köldmedier pågår ständigt i syfte att hitta köldmedier som 

är bättre för miljön. Nackdelen med HC-föreningarna är dess lättantändlighet vilket 

gör att köldmedierna måste hanteras med försiktighet samt att kylmaskinerna och 

värmepumparna måste byggas på ett pålitligt sätt så att köldmediet inte kan läcka ut 

och antändas. HC-föreningarna har även den negativa egenskapen att de lätt späder 

ut oljan som är nödvändig för att kompressorn ska kunna smörjas, vilket kan leda till 

att kompressorns livslängd minskar (Palm 2008).  

För bergvärmepumpar kan problem med värmeackumulation uppstå när stora mäng-

der värme pumpas ner i borrhålet för att producera komfortkyla till byggnader. Vär-

meackumuleringen innebär att temperaturen i borrhålet kontinuerligt höjs på grund 

av en snedvriden energibalans mellan tillförd värme och bortförd värme under året. 

I en studie av Xi et al. (2017) undersöktes hur temperaturen i ett borrhål i Kina för-

ändrades under ett antal år med både värme och kyla som tas ur borrhålet. I fallet i 

studien var kylbehovet sommartid större än värmebehovet vintertid. Det stora kylbe-

hovet gjorde att det blev obalans i energibalansen och värme ackumulerades i borr-

hålet. Resultatet i studien visade att temperaturen i borrhålet ökade med 1,1 °C under 

en tidsperiod på två år. En temperaturhöjning om 1 °C i borrhålet ger en ökning av 

verkningsgraden för bergvärmepumpen om 2-3 % (Fransson1). En höjning av berg-

värmepumpens effektivitet leder till minskad energianvändning, mindre CO2-utsläpp 

samt lägre totalkostnader. 

I Sverige är en värmepump den vanligaste tekniken för uppvärmning av småhus och 

därmed även för produktion av komfortkyla. I dagsläget uppskattas att cirka 7 % av 

värmepumparna användas för produktion av komfortkyla (Energimyndigheten 2016 

och Rýden et al. 2017). Det framtida behovet av komfortkyla i Sverige är av bran-

schen svårbedömt men ökad bekvämlighets- och standardkrav kan göra att behovet 

ökar menar Rýden et al. (2017).  

2.5.1.1 Köldfaktor för värmepumpar, EER och SEER 

Värmepumpens effektivitet för den kyla den producerar betecknas med EER/SEER. 

EER och SEER är båda två ett förhållande mellan den kylenergi som en kylmaskin 

kan leverera per investerad kWh elenergi. SEER är den köldfaktor som fås över en 

hel säsong och EER är den köldfaktor som fås vid ett specificerat testfall. Hur EER 

och SEER ska mätas upp är olika beroende på vilken standard som följs. De europe-

iska standarderna enligt EN14825 eller EN14511 definierar SEER respektive EER. 

SEER bestäms utifrån en klimatzon som motsvarar den som finns i Strasbourg och 

EER bestäms vid testfallet 35 °C utomhus, 27 °C inomhus och en relativ fuktighet 

om 50 % (Polarpumpen 2018).  

                                                 
1 Anders Fransson Swegon AB, telefonkontakt den 23 maj 2018 
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Tabell 3 visar en sammanställning av ett antal tillverkare som säljer inverterbara luft-

luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar på den svenska marknaden med dess 

angivna EER eller SEER-värden. Sammanställningen nedan visar att medelvärdet på 

SEER-värdet för en typisk luft-luftvärmepump är cirka 4,3 och medelvärdet på EER-

värdet för en luft-vattenvärmepump ligger på cirka 2,9.  

Tabell 3. Köldfaktorer för ett slumpmässigt urval av luft-luftvärmepumpar och luft-

vattenvärmepumpar på den svenska marknaden för 2018. 

Typ av värmepump Tillverkare Effekt [kW] EER8) SEER9) 

Luft-Luft Thermia1) 1,4–4 - 5,3 

Luft-Luft Nibe2) 1,4–3,7 - 6,1 

Luft-Luft Daikin3) 1,4–4 4,4 - 

Luft-Luft Daikin3) 1,3–3,0 4,0 - 

Luft-Luft Daikin3) 1,3–3,0 4,4 - 

Medelvärde   4,3 5,7 

Luft-Vatten Thermia4) 4,2 2,2 - 

Luft-Vatten Nibe5) 3,8 3,0 - 

Luft-Vatten Mitsubishi6) 2,0–4,5 2,9 - 

Luft-Vatten Panasonic7) 4,5 3,3 - 

Medelvärde   2,9 - 

1) (Thermia u.å.), 2) (Nibe u.å.), 3) (Daikin Sweden AB u.å.), 4) (Thermia u.å.), 5) 

(Nibe u.å.), 6) (Mitsubishi u.å.), 7) (Panasonic u.å.), 8) enligt EN14511, 9) enligt 

EN14528 

2.5.2 Komfortkyla producerad med absorptionskylmaskin 

Absorptionstekniken är en av de vanligaste termiskt drivna processerna för produkt-

ion av kyla. Det har tidigare varit vanligast med stora system av denna teknik, varpå 

det inte har varit aktuellt för tekniken att användas småskaligt i mindre bostäder. 

Detta har dock börjat ändra på sig och mindre system, ner till 4,5 kW, har börjat 

konstrueras med gott resultat (Agyenim et al. 2010). Tekniken i en enkel absorpt-

ionskylmaskin består av en kondensor, förångare, separator, värmeväxlare, absorba-

tor, pump och två expansionsventiler, se Fig. 4. Samtliga komponenter är samman-

kopplade i en krets i vilket ett köldbärarsystem cirkulerar. Kretsen jobbar under olika 

tryck vilket gör att köldbärarsystemet får olika termodynamiska egenskaper. Köld-

bärarsystemet består av två olika vätskor, en vätska som agerar köldmedium och ett 

som agerar absorptionsmedium. I separatorn förångas vätskeblandningen vilket re-

sulterar i att köldmediet drivs av från lösningen i form av ånga. Det förångade köld-

mediet transporteras vidare till kondensorn där det kondenseras. Kondensatet trans-

porteras vidare till förångaren på lågtryckssidan genom en strypventil. Där förångas 
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köldmediet åter igen av värmen från utrymmet som ska kylas och en kyleffekt upp-

står. Det förångade köldmediet transporteras vidare till absorbatorn där det absorbe-

ras av absorbenten och kan sedan trycksättas med en pump och transporteras vidare 

till separatorn. Absorptionsmediumet cirkulerar endast mellan separatorn och absor-

batorn (Kalogirou 2014).  

 

Fig. 4. Skiss över en konstruktion av absorptionskylmaskin med komponenterna kondensor, 

separator, förångare, absorbator, värmeväxlare, pump och två strypventiler. 

Arbetsmediet som används i absorptionskylaren väljs efter vilket användningsom-

råde kylmaskinen ska användas till, exempelvis om den ska användas för frysning 

eller kyla med högre temperatur. För produktion av komfortkyla är ett vanligt arbets-

medium litiumbromid och vatten (LiBr-H2O). LiBr-H2O har fördelen att det är flex-

ibelt och kan användas i breda temperaturintervall. Merparten av forskningen kring 

arbetsmedier i absorptionskylare är riktad mot detta arbetsmedium (Asfand et al. 

2016).  Det finns dock andra typer av medier med stor potential för användning i en 

soldriven absorptionskylmaskin för produktion av komfortkyla. En variant är en li-

tiumkloridlösning (LiCl-H2O) som i studier har uppvisat fördelar jämtemot motsva-

rande LiBr-H2O-system. Fördelen med LiCl-H2O-systemet är bland annat att det har 

en lång livslängd, bättre lagringskapacitet samt att ångtrycket kan sänkas (Bellos et 

al. 2016). I studien av Bellos et al. (2016) jämfördes LiCl-H2O-systemet mot LiBr-

H2O-systemet i en absorptionskylmaskin med solfångare av FPC-typ samt ackumu-

latortank. Systemet modellerades och simuleringar utfördes i omgivningstemperatu-

rer på 25, 30 samt 35 °C. I samtliga tester presterade LiCl-H2O-systemet ett bättre 
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EER samt hade en högre exergiverkningsgrad. Detta kunde förklaras med att LiCl-

H2O-systemet arbetade som bäst vid en lägre temperatur än motsvarande LiBr-H2O-

system. Det gjorde att verkningsgraden från solfångarna ökade och ett system med 

LiCL-H2O-lösning behövde i snitt 8 % mindre solfångararea jämfört med systemet 

med LiBr-H2O-lösning. Nackdelen med LiCl-H2O-lösningen var att högre krav på 

en konstant temperatur från vattnet från solfångarna ställdes på grund av risken för 

kristallation i systemet (Bellos et al. 2016).  

2.5.3 Komfortkyla producerad med adsorptionskylmaskin 

Adsorptionstekniken påminner mycket om absorptionstekniken med skillnaden i att 

i en adsorptionskylare adsorberas köldmediet i ett fast och poröst material istället för 

en saltlösning som i absorptionskylaren. Fördelen med adsorptionskylaren jämfört 

med absorptionskylaren är bland annat att det inte finns någon risk för korrosion i 

systemet, ingen risk för kristallisation och att den har låg underhållskostnad. Nack-

delarna med tekniken är dock den långa adsorptions/desorptionstiden, låga prestan-

dan (EER) och dess låga specifika kyleffekt (Allouhi et al. 2015, Chekirou et al. 2016 

och Tso & Chao 2012). Adsorptionstekniken återfinns i både öppna och slutna sy-

stem. För slutna system kan adsorptionskylaren principiellt beskrivas i fyra steg. I 

det första steget förångas köldmediet i separatorn med hjälp av värme från solfång-

arna. I nästa steg transporteras ångan vidare till kondensorn där den kondenseras och 

transporteras vidare i ett tredje steg till lågtryckssidan och förångare där den förångas 

med upptagen värme från utrymmet som ska kylas och skapar en kyleffekt. I det 

fjärde steget transporteras ångan vidare till adsorbenten där den kondenserar och 

pumpas tillbaka till separatorn på högtryckssidan där den drivs av i form av ånga, se 

Fig. 5 (Allouhi et al. 2015). 

 

Fig 5. Skiss över en konstruktion av adsorptionskylmaskin med komponenterna kondensor, 

separator, förångare, adsorbent och  pump. 
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Effektiviteten på adsorptionskylaren bestäms till största del av arbetsmedierna, det 

vill säga, hur bra adsorbenten är på att adsorbera köldmediet (adsorbatet). Adsorben-

ten består av ett solitt, poröst material av exempelvis aktivt kol, kiselgel eller zeolit 

(aluminium-kiselmineral). Adsorbenten karaktäriseras av en hög specifik yta (m2/g) 

där aktivt kol kan ha mellan 400–2500 m2/g, kiselgel 100–1000 m2/g och zeolit 500–

800 m2/g (Allouhi et al. 2015).  Adsorbatet, vilket är det ämne som adsorberas på 

adsorbenten, kan bestå av ammoniak, metanol, vatten eller etanol. Olika kombinat-

ioner av arbetsmedier ger olika effektivitet på adsorptionskylaren och har dessutom 

olika användningsområden. För produktion av komfortkyla är vatten ett vanlig före-

kommande adsorbat och används för produktion av kyla i temperaturområdet 0–10 

°C.  

2.5.4 Komfortkyla producerad med ett sorptivt kylaggregat 

I ett sorptivt kylaggregat används en adsorbent för att torka inkommande tilluft i en 

sorptiv rotor som adsorberar fukten i luften på dess yta. Konsekvensen blir att tem-

peraturen på tilluften ökar. Luften transporteras vidare genom en roterande värme-

växlare och värmeväxlas med frånluften som i ett tidigare steg har fuktats för att 

sänka dess temperatur varpå tilluftens temperatur sänks. Tilluften passerar sedan en 

befuktare och dess temperatur sjunker ytterligare. Frånluften passerar, efter värme-

växlaren och innan den sorptiva rotorn, en värmeväxlare där den värmeväxlas med 

värmeenergi från solfångaren för att höja temperaturen på frånluften. Den höga tem-

peraturen på frånluften gör det möjligt att desorbera (avfukta) den sorptiva rotorn 

som då regenereras, se Fig. 6 (Kalogirou 2014). En stor fördel med det sorptiva kyl-

aggregatet jämfört med en eldriven kylmaskin är frånvaron av miljöpåverkande köld-

medium, istället används endast vatten för att befukta luften i systemet.   
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Fig 6. Sorptiv kylanläggning med torkrotor, avfuktare, värmeväxlare, befuktare och 

solfångare. 

2.5.5 Komfortkyla producerad med fjärrkyla 

Fjärrkyla produceras vanligtvis i ett kraftvärmeverk med hjälp av eldrivna kylmaski-

ner eller termiskt drivna absorptionskylmaskiner. Att producera kyla i ett fjärrvär-

meverk passar verksamheten bra då fjärrvärmeverket kan utnyttjas under en större 

del av året jämfört med om det endast producerar el och värme. Vid enbart värme-

produktion går kraftvärmeverket på sparlåga sommartid eftersom behovet av fjärr-

värme är lågt under sommarmånaderna. Att producera fjärrkyla med kraftverket 

sommartid gör att ett stort behov av komfortkyla kan tillgodoses samtidigt som kraft-

värmeverkets verksamhet blir effektivare. Fjärrkylan distribueras ut till kunderna via 

kulvertar, se Fig. 7 (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

 

Fig. 7. Fjärrkyla via kulversystem till bostadshus och småhus. 
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I Sverige används fjärrkyla främst för komfortkyla till kontor och processkyla för 

kylning i industrier och serverhallar. Produktion och distribution av fjärrkyla är dy-

rare jämfört med att producera och distribuera motsvarande mängd fjärrvärme. An-

ledningen är att skillnaden i temperatur mellan framledningen och returledningen är 

mindre, cirka 10 °C, jämfört med fjärrvärmens 40–60 °C. Kulvertsystemet måste 

därför konstrueras med större rördiametrar och större flöden för att kunna leverera 

tillräckligt med effekt i form av kyla. Produktionen av fjärrkyla i Sverige uppgick år 

2011 till 888 GWh vilket kan jämföras med 48000 GWh fjärrvärme som producera-

des i Sverige samma år (Abrahamsson & Nilsson 2013).  

2.5.6 Komfortkyla producerad med frikyla 

Frikyla är den kyla som kan tillgodogöras med endast el till pumpar och fläktar. Det 

finns olika former av frikyla där de vanligaste typerna är frikyla via luft, sjöar, hav, 

vattendrag eller grundvatten (borrhål). Vid kylning av en byggnad med luft för loka-

liseringar där klimatet gör att utomhusluften dagtid har en för hög temperatur för att 

användas för kyla utnyttjas luften först när den blivit sval nog, exempelvis nattetid. 

Om kylan inte finns tillgänglig samtidigt som behovet av kyla finns måste kylkapa-

citeten anpassas efter husets storlek och värmetröghet då kylan bara finns tillgänglig 

under en kortare tid. En byggnad med stor termisk massa kommer därför att behöva 

ventileras med ett stort flöde nattetid jämfört med ett hus med liten termisk massa. 

Frikyla via sjöar, hav och borrhål kan användas kontinuerligt så länge det finns till-

gång till en cirkulationspump (Warfvinge & Dahlblom 2010).  

2.6  Solfångarens funktion och tre varianter på konstruktioner 

Solfångarens funktion är att ta tillvara på energirik, kortvågig solinstrålning i form 

av värme som leds vidare och lagras i en ackumulatortank för senare bruk. Kon-

struktionen av solfångare kan variera beroende på vilken tillämpning de ska använ-

das till. De vanligaste typerna av solfångarkonstruktioner är  

 plan solfångare 

 koncentrerande solfångare 

 vakuumrörsolfångare.  

Samtliga tre typer är av kategorin stationära solfångare vilket innebär att de är fast 

monterade och deras position kan ej ändras. Den värmetransporterande fluiden kan 

utgöras av vatten-glykol, olja, luft eller någon annan typ av vätska med låg fryspunkt.  
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2.6.1  Plan solfångare 

Den plana solfångaren (eng. flat plate collector, FPC) är en enkel och vanligt före-

kommande konstruktion och består av en absorbatorplatta med hög absorptans som 

absorberar inkommande solinstrålning. På absorbatorplattan är ett eller ett flertal rör 

fastsvetsade i vilket den värmetransporterande fluiden (värmebäraren) cirkulerar. 

Ovanför absorbatorplattan sitter en glasskiva som hindrar värmeförluster via på-

tvingad konvektion från absorbatorplattan. Glasskivan hindrar även den långvågiga 

strålningen (IR-strålning) som emitteras från absorbatorplattan från att strålas ut till 

omgivningen. Solfångarens undersida och kanter är isolerad för att minska värme-

förlusterna från rörkretsen, se Fig. 8. FPC-konstruktionen är en beprövad konstrukt-

ion med låga tillverkningskostnader och som kan ta tillvara både direkt och indirekt 

solinstrålning. Temperaturen hos den värmebäraren, vilket vanligtvis utgörs av vat-

ten och glykol, ligger inom temperaturintervallet 30–80 °C. Glasskivan i en solfång-

are av FPC-typ bör ha en låg järnhalt för att ha en hög transmittans av solens kortvå-

giga strålning. Den låga halten av järn i glaset gör att transmittansen av den långvå-

giga strålningen som emitteras från absorbatorplattan blir låg. Absorbatorplattan bör 

ha en hög absorptans för den inkommande, kortvågiga solinstrålningen och en låg 

emittans för den långvågiga IR-strålningen. Absorbatorplattan bör ha en god led-

ningsförmåga för att effektivt leda värmen från ytan till värmebäraren (Kalogirou 

2014).   

 

Fig. 8. Genomskärning i profil av en plan solfångare. I figuren syns solfångarens olika delar 

som glasskiva, absorbatorplatta och rör för den värmetransporterande vätskan 

(värmebäraren).  

2.6.2 Koncentrerande solfångare 

En koncentrerande solfångare (eng. Compound Parabolic Collector, CPC) utnyttjar 

ett reflekterande material som ligger i paraboliska former inuti solfångaren, se Fig. 

9. Den paraboliska formen gör att solens inkommande strålning kan koncentreras 

mot en absorberande yta för ett stort antal vinklar. Solfångaren är därmed inte lika 

riktningskänslig som exempelvis FPC-varianten. CPC-varianten är effektivare vid 
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högre temperaturer jämfört med FPC-varianten och kan ge en högre temperatur hos 

den värmebärande fluiden, mellan 60–240 °C enligt Kalogirou (2014).  

 

Fig. 9. Genomskärning av en solfångare av CPC-typ. I figuren syns solfångarens olika delar 

som glasskiva, det paraboliska och reflekterande materialet samt rören med värmebärande 

fluid.  

2.6.3 Vakuumsolfångare 

En tredje konstruktion på solfångare är vakuumsolfångaren (eng. Evacuated Tube 

Collector, ETC). Vakuumsolfångaren består av ett antal evakuerade rör som inne-

håller en absorbatorplatta och ett kopparrör, se Fig. 10. I kopparröret cirkulerar ex-

empelvis metanol som med värmen från solinstrålningen genomgår en fasomvand-

ling från vätska till gas. Gasen transporteras till en värmesänka där den genomgår en 

fasomvandling och återgår till vätska. Vätskan transporteras tillbaka till röret och 

förångas. På grund av det evakuerade utrymmet mellan det yttre och det inre glasrö-

ret minskar värmeförlusterna till följd av att det inte sker några förluster via kon-

vektion och ledning. Värmeförluster uppstår i form av IR-strålning till följd av tem-

peraturhöjningen hos glaset, absorbatorplattan och kopparröret. Värmeförlusten via 

strålning är i jämförelse med konvektion och ledning lägre vilket gör att solfångare 

av denna typ är effektivare och klarar att leverera högre temperaturer hos den vär-

mebärande fluiden. En solfångare av ETC-variant är dock dyrare att konstruera jäm-

fört med CPC- och FPC-varianten (Kalogirou 2014).  
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Fig. 10. Vakuumsolfångare av med en genomskärningsbild till höger och en skiss av 

konstruktionen med ett flertal vakuumrör ihopkopplade i en panel till vänster.  

2.7  Fyra varianter av kylenheter för spridning av komfortkyla inomhus 

Med ett vattenburet distributionssystem för värme och kyla i en fastighet kan kylan 

spridas i rummet med olika typer av kylenheter. Teknikerna kan vara fläktdrivna 

eller utnyttja egenkonvektion för spridning av kyla. Vanliga tekniker för spridning 

av kyla är:  

 kylbaffel 

 kylpanel 

 fläktkonvektor 

 fasadapparat. 

Respektive enhet har fördelar och nackdelar beroende på i vilken miljö de ska an-

vändas i.  

2.7.1 Principen för en kylbaffel 

En passiv kylbaffel är en värmeväxlare bestående av aluminiumlameller trädda på 

ett antal kopparrör anslutna till ett vattenburet distributionssystem, se Fig. 11. När 

kylvattnet strömmar genom rörsystemet fungerar plåtlamellerna som kylflänsar och 

den omgivande luften kyls genom egenkonvektion mot lamellerna. En variant av en 

passiv kylbaffel är att kombinera värmeväxlaren med ett tilluftsdon, oftast i form av 

ett antal dysor där tilluften blåser utmed värmeväxlaren och med hjälp av ejektorver-

kan skapar ett undertryck som drar luft genom värmeväxlaren (induktion). Drivkraf-

ten i induktionen är starkare än egenkonvektionen i den passiva kylbaffeln, vilket 
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gör att en aktiv kylbaffel är stabilare och relativt okänsligt för yttre påverkan som 

exempelvis luftrörelser på grund av solinstrålning (Fransson2).  

Framledningstemperaturen för en kylbaffel ligger på cirka 14 °C och dimensioneras 

för att ha en returtemperatur på 17 °C. En lägre framledningstemperatur än 14 °C gör 

att risken för att kondens bildas på lamellerna ökar. Kondenseringen kan bli proble-

matisk under perioder på året med hög relativ fuktighet då daggpunkten kan ligga 

över 14 °C. Kondenseringen kan leda till att vatten börjar droppa från kylbaffeln.  

2.7.2 Principen för en kylpanel 

Kylpanelens huvudsakliga funktion är att kyla omgivningen med strålning, se Fig. 

11. Den kalla ytan på panelen tar upp strålningsvärme från omgivande yta i rummet 

och skapar därmed en kyleffekt. Ett visst mått av kyla via konvektion uppstår men 

då den inte tillåter samma typ av genomströmning som kylbaffeln blir kyleffekten 

via egenkonvektion inte lika effektiv. I övrigt är kylpanelen lik kylbaffeln med 

samma fram- och returledningstemperatur och samma problematik med kondens-

bildning vid höga relativa fuktigheter. 

2.7.3 Principen för en fläktkonvektor och fasadapparat 

En fläktkonvektor liknar till stor del den aktiva kylbaffeln där en fläkt i koppling 

med ett kylbatteri kopplat till en vattenburen distributionskrets blåser ut sval luft i 

rummet, se Fig. 11. Fläktkonvektorn är fristående från ventilationssystemet och varje 

fläktkonvektor kan därmed styras separat genom att variera varvtalet på fläkten vil-

ket då styr hur stor kyleffekten blir. En fasadapparat är en fläktkonvektor med enda 

skillnaden att det finns en anslutning av tilluft från ventilationssystemet för spridning 

av tilluft, kyla och värme. Fläktkonvektorn och fasadapparaten placeras vanligtvis i 

underkant av fönstret då de ska motverka kallras med värme på vintern. 

 

 

Fig. 11. (a) kylbaffel; (b) kylpanel; (c) fasadapparat. Källa: (Swegon 2018).  

                                                 
2 Anders Fransson Swegon AB, mailkontakt den 9 maj 2018 
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2.8  Bedömning av elanvändningens påverkan på klimatet 

Elenergin som används för produktion av komfortkyla och tappvarmvatten ger upp-

hov till klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp som är olika stora beroende på 

vilken teknik som används för att producera elen. Klimatbedömningen av elanvänd-

ning kan göras på ett flertal sätt där valet av systemgräns sätter ramen för vilken typ 

av klimatbedömning som ska göras. Vilken systemgräns som ska användas finns det 

inga givna regler för. Vid klimatbedömning av en elektrisk produkts klimatpåverkan 

i Sverige är det lätt att anta att systemgränsen ska omfatta Sverige och klimatbedöm-

ningen endast göras utifrån den svenska produktionen av el.  

Vekligheten är dock annorlunda då elsystemet i Europa är sammankopplat och el 

kan importeras och exporteras mellan länderna. En förändring i ett elsystem i ett land 

påverkar elsystemet i ett annat land. El som produceras, både inom och utom Sveri-

ges gränser, står i direkt proportion till det elbehov som finns. Ett ökat elbehov i ett 

land gör att landets eventuella export av el minskar eller att importen av el ökar. 

Oavsett vilket som sker måste mer el produceras någonstans i Europa. När elbehovet 

ökar behöver elkraftsproduktionen byggas ut med nya kraftslag eller en tillfällig an-

vändning av elproduktionsanläggningar som är dyra i drift och används i sista hand 

när pressen på elsystemet är stort. Klimatbedömningen av elanvändningen är svår att 

göra korrekt då det är omöjligt att avgöra från vilket kraftslag elen som den specifika 

apparaten använder är producerad av. Klimatbedömningen måste därför uppskattas 

med någon form av metod som passar den systemgräns och det systemperspektiv 

som klimatbedömningen avser att göras för.  

Vid implementering av en ny eldriven apparat som ger upphov till ett ökat elenergi-

behov kan marginalelsprincipen användas för att beräkna den nya apparatens klimat-

påverkan under drift. Marginalelsprincipen innebär att klimatpåverkan baseras på det 

kraftslag som ligger på marginalen i elproduktionssystemet. Vilket kraftslag som lig-

ger på marginalen varierar beroende på vilken tidshorisont som används, vart 

systemgränsen är dragen samt vilka kraftslag som ingår i elsystemet. Fig. 12 visar 

principen för hur kraftslagen sorteras efter produktionskostnad.  

Kraftslag som ligger på marginalen utgörs oftast av något av de kraftslagen med 

högst rörlig produktionskostnad, exempelvis kolkondens, oljekondens eller gastur-

biner. När elbehovet ökar, flyttas marginalen (se streckad linje) åt höger i figuren 

vilket gör att om elsystemet inte byggs ut med mer förnybar energi, som vind- och 

vattenkraft, kommer fossila bränslen användas i större utsträckning för att täcka upp 

det utökade elbehovet. Likväl kan marginalen utgöras av klimatmässigt bättre kraft-

slag, exempelvis kraftvärme, om mer el produceras med mer vind- och vattenkraft. 

På så sätt trycks produktionskällor med höga rörliga kostnader till höger i figuren 

och marginalen kan då hamna på ett klimatmässigt bättre kraftslag (Wikström, u.å.).  
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Fig. 12. Olika kraftslag efter deras rörliga produktionskostnad från lägsta till högsta i det 

nordiska elproduktionssystemet år 2009, tolkad av (Wikström, u.å.) 

Komfortkylan som behövs för att sänka temperaturen inomhus i småhus kommer att 

öka det totala behovet av elenergi. Konsekvensen blir att marginalen flyttas åt höger 

och mer fossilt bränsle kommer användas om inte nya kraftslag som vind- eller vat-

tenkraft byggs ut. Det är därför viktigt att kylsystemet är effektivt och använder så 

lite inköpt energi som möjligt för att minimera utsläppen av koldioxid. Vilket ener-

gislag som i framtiden kommer att ligga på marginalen i varje stund är omöjligt att 

veta på förhand. Utvecklingen av elenergisystemet beror på många faktorer och po-

litiska beslut. I ett scenario framtaget av Svenska miljöinstitutet (IVL) spås att utifrån 

de politiska beslut som ligger fast idag och den aktuella utbyggnaden av elsystemet 

kommer marginalelen att utgöras av i huvudsak kolkraft fram till 2025 (Gode et al. 

2015).  

2.9   Generella investeringskostnader och livslängder för kompo-

nenter i referenssystemet och systemlösningarna 1, 2 och 3 

Kostnaden för att investera i ett kylsystem varierar beroende på kylsystemets karak-

tär. De tekniker som i avsnitt 3.1 motiveras till att bli de systemlösningar som ska 

komma att modelleras och simuleras består av olika många komponenter med olika 

priser på marknaden. För att avgöra om ett system kan bli kommersiellt framgångs-

rikt är det viktigt att, förutom att jämföra systemets driftskostnader, ta hänsyn till de 

investeringskostnader som konsumenten i slutändan måste lägga ut för att köpa in 

och installera systemet i huset.  

Att exakt beräkna investeringskostnader för respektive system är svårt då priset som 

konsumenten får från leverantören av tekniken varierar beroende på hur stort behov 

av värme, kyla och tappvarmvatten konsumenten har. Det är dock lättare att skapa 
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en generell uppfattning om respektive systems kostnader genom att betrakta unge-

färliga storleksordningar på investeringskostnaderna. Tabell 4 redovisar generella 

investeringskostnader och uppskattad livslängd för ingående komponenter i system-

lösningarna 1, 2 och 3 samt referenssystemet. Priserna baseras på 2018 års prisnivå 

på marknaden där ett medelvärde har tagits ut baserat på ett flertal återförsäljares 

priser för komponenter i samma effektklass. Uppskattad livslängd kommer från olika 

tillverkares egna angivelser.  

 
Tabell 4. Generella riktlinjer för investeringskostnader för ingående komponenter i 

systemlösningarna 1, 2, 3 och referenssystemet. 

Komponent Dimensionering-

sparameter 

Investeringskostnad 

[kr] 

Livslängd 

[år] 

Luft-luftvärmepump 1–6 [kW] 17 000 15 

Luft-vattenvärmepump 1–6 [kW] 100 000 20 

Ackumulatortank  0.75 [m3] 11 500 20 

Ackumulatortank  0.5 [m3] 9000 20 

Solfångare 9.5 [m2] 48 300 40 

FTX-aggregat 250 [l/s] 105 000 25 

Absorptionskylmaskin 1–6 [kW] - okänt 

Bergvärmepump 1–6 [kW] 140 000 20 

Kylbafflar 1000 W 6000 25 

Tabell 4 saknar information om investeringskostnader för en absorptionskylmaskin 

vilket beror på att det finns få kommersiella system till salu på marknaden i storleks-

klassen 1–4 kW. Istället kommer den ekonomiska analysen fokusera på hur mycket 

absorptionskylmaskinen måste kosta för att vara konkurrenskraftig jämfört med de 

övriga systemlösningarna samt referenssystemet.  

Kostnaden för att driva respektive systemlösning beror på det totala elpriset som 

konsumenten måste betala. I tabell 5 visas information om elpriser för slutkonsu-

menterna mellan åren 2008-2011 som tagits fram av konsultföretaget Sweco på för-

frågan av Villaägarnas Riksförbund (Sweco AB 2012). I rapporten återges elpriset i 

€Cent/kWh och är därefter omräknat med medelpriset på en euro i svenska kronor 

under samma tidsperiod. Medelpriset på en euro i svenska kronor var enligt statistik 

9,88 kr/euro vilket ger ett pris på 1,4 kr/kWh (Va finans u.å.).  
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Tabell 5. Totalt elpris för småhus i Sverige mellan åren 2008-2011 (Sweco AB 2012). 

 År 

Kostnadstyp 

2008 2009 2010 2011 

Nättariff [€Cent/kWh] 2,5 2,3 2,7 3,1 

Elspotpris [€Cent/kWh] 4,3 3,6 5,7 5,9 

Stöd förnybart [€Cent/kWh] 0,5 0,5 0,5 0,4 

Övrigt [€Cent/kWh] 0,7 1,4 0,1 0,7 

Moms [€Cent/kWh] 2,7 2,6 3,0 3,4 

Elskatt [€Cent/kWh] 2,7 2,5 2,7 2,9 

Totalt [€Cent/kWh] 13,4 12,9 14,7 16,4 

Totalt [kr/kWh] 1,3 1,3 1,5 1,6 

Medelpris för samtliga år [kr/kWh] 1,4 
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3 Metod 

3.1  Val av systemlösningar för modellering samt val av kriterium för 

bedömning av överhettningsrisk 

Swegon är intresserade av att veta potentialen i frikyla via exempelvis borrhål eller 

uteluft. Frikylan kan enkelt tas tillvara på med befintlig teknik som även kan använ-

das för uppvärmning så som en bergvärmepump och ett FTX-aggregat utrustat med 

ett värme/kylbatteri. Bergvärmepumpen har fördelen att den kan användas för tapp-

varmvattenberedning samt att kylan kan hämtas från borrhålet när behovet finns. I 

fallet med frikyla via borrhål behöver endast bergvärmepumpens cirkulationspumpar 

användas vilket gör att kyla kan tas tillvara på från grundvattnet i borrhålet med lite 

tillförd energi till cirkulationspumparna. Kylan kan enkelt distribueras ut via ett vat-

tenburet system anslutet till exempelvis kylbafflar monterade i taket. Kylbafflar är 

fördelaktiga jämfört med exempelvis en fläktkonvektor på grund av att de är lätta att 

installera, har ett lågt pris och inte kräver någon extra energi till fläktar som ökar 

energianvändningen.   

I fallet med frikyla med exempelvis ett FTX-aggregat kommer kylan endast finnas 

tillgänglig när uteluften är svalare än inomhusluften. Detta sker oftast nattetid vilket 

gör att ett stort luftflöde troligen krävs för att hinna kyla huset under natten. För att 

kunna säkerställa att temperaturen inomhus inte blir för hög dagtid när solen tillför 

en stor mängd energi är det intressant att undersöka potentialen av lagring av kyla i 

en ackumulatortank. FTX-aggregatet lagrar kyla i ackumulatortanken vid tillfällen 

då temperaturen i huset är tillräckligt låg och uteluftstemperaturen är svalare än in-

omhusluften. För spetseffekt kan FTX-aggregatet kompletteras med en luft-vatten-

värmepump som går in och levererar kyla vid tillfällen då frikyla varken finns till-

gänglig via utomhusluft eller via ackumulatortanken.  

Ytterligare ett intressant sätt att producera komfortkyla på är med hjälp av solenergi 

från solfångare som driver en absorptionskylmaskin. Solenergin och behovet av 

komfortkyla sammanfaller då det är solenergi som till största del bidrar till en hög 

inomhustemperatur. Valet av en absorptionskylmaskin framför en adsorptionskyl-

maskin kan motiveras med att absorptionstekniken är mer beprövad än adsorptions-

tekniken. Ingen av teknikerna är dock vanliga för produktion av komfortkyla i liten 

skala i kommersiella system till småhus varpå tekniken har ett underläge på mark-

naden jämfört med etablerade lösningar som exempelvis värmepumpar. Värmepum-

par har dessutom fördelen att de kan leverera både värme och kyla. Absorptionstek-

nikens fördel är dock att den kan drivas med egenproducerad energi via solfångare 

och dessutom kan bereda tappvarmvatten under drift. Genom att utnyttja den energi 

som måste kylas bort i absorptionskylmaskinens kondensor och absorbator skulle 
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inkommande kallvatten kunna förvärmas innan det slutligen värms till rätt tempera-

tur i en varmvattenberedare. Energin som tas från solfångarna för att driva absorpt-

ionskylmaskinen behöver inte räknas in i den energimängd som ligger till grund för 

BBR:s energikrav.  

Till skillnad mot dagens etablerade lösningar med värmepumpar innehåller inte ab-

sorptionskylmaskinen några klimatpåverkande köldmedier. Att analysera denna typ 

av lösning kan motiveras av att det är intressant att utreda en icke etablerad teknik 

för att klargöra dess potential jämfört med etablerade tekniker. De solfångare som är 

intressanta att använda tillsammans med absorptionskylmaskinen är en typ av sol-

fångare som finns tillgänglig för många konsumenter, är driftsäker samt billig att 

köpa in. Av tidigare genomgångna solfångartyper är FPC-konstruktionen den sol-

fångare som bäst passar in på tidigare nämnda kriterier. FPC-konstruktionen levere-

rar även en tillräckligt hög temperatur, cirka 80 °C, som absorptionskylmaskinen 

kräver under drift.    

Som referensfall väljs en luft-luftvärmepump för vilket de tre systemen ska jämföras 

med. Luft-luftvärmepumpen är en av de vanligast förekommande tekniker för upp-

värmning av småhus i Sverige. 2016 uppskattades att hälften av samtliga småhus i 

Sverige använde en värmepump som värmekälla varav 392 000 av hushållen an-

vände en luft-luftvärmepump som värmesystem (Energimyndigheten 2016). En stor 

andel av luft-luftvärmepumparna i svenska hushåll kan även användas för produkt-

ion av komfortkyla. Luft-luftvärmepumpen kan därför anses vara en typ av standard-

utrustning för uppvärmning av småhus i Sverige.   

Tre systemlösningar och ett referenssystem för jämförelse som kommer att analyse-

ras i detta arbete är således:  

 Referenssystem – Luft-luftvärmepump för produktion av komfortkyla samt 

elberedare för tappvarmvatten. 

 Systemlösning 1 - Absorptionskylmaskin driven av solfångare med tillhö-

rande ackumulatortank för lagring av värmeenergi. 

 Systemlösning 2 - Frikyla från borrhål med distribution till ett vattenburet 

kylsystem med kylbafflar som kylenheter.  

 Systemlösning 3 - Frikyla med FTX-aggregat, lagring av kyla i ackumula-

tortank och spetseffekt tillförd från luft-vattenvärmepump. 

Bedömningen av inomhustemperaturen sker enligt två sätt. Den ena bedömningen 

görs med ett i samarbete med Swegon formulerat temperaturkriterium om 25 °C un-

der högst 87,6 timmar (1 % av årets timmar) och en maximal inomhustemperatur 

under året på 26,5 °C. Den andra bedömningen görs utifrån det adaptiva kriteriet 

BSEN15251 för bedömning av överhettningsrisken. BSEN15251 väljs framför 

CIBSE TM52 och ASHRAE 55 dels på grund av den negativa kritik som framkom-

mit mot CIBSE TM52 om risken för överskattning av överhettningsrisken. ASHRAE 

55 är i jämförelse med BSEN15251 inte applicerbar på lika många byggnadstyper 
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vilket gör BSEN15251 mer attraktivt att använda. BSEN15251 har dessutom utfor-

made kriterium för specifikt nybyggda och nyrenoverade bostäder. Kriteriet är även 

enkelt att bygga in i modellen eftersom den explicit kan uttrycka den högsta tempe-

ratur som får råda inomhus vid rådande utomhustemperatur i varje tidssteg. 

MATLAB:s plug-in-program Simulink används som simuleringsverktyg för att si-

mulera årlig energianvändning för att täcka behovet av komfortkyla och tappvarm-

vatten. I Simulink modelleras ett modernt småhus av lågenergiklass som får repre-

sentera dagens nybyggda småhus i Sverige. Klimatskalet som modelleras utgår från 

en husmodell av husbyggnadsföretaget Fiskarhedenvillan under namnet Domherren 

som är ett enplanshus, se Fig. 13 (Fiskarhedenvillan 2017). Klimatskalet som mo-

delleras och simuleras i Simulink jämförs med det etablerade energiberäkningspro-

grammet IDA ICE innan det används för utvärdering av respektive systemlösning. 

Att modellerna väljs att byggas och simuleras i Simulink framför IDA ICE motiveras 

med att modellerna kan byggas helt utifrån egenformulerade antaganden och ekvat-

ioner vilket minskar komplexiteten och antalet tillståndsvariabler i modellerna.  

Simuleringar av systemlösningarna 1, 2, 3, referenssystemet och klimatskalet görs 

för tre lokaliseringar i Sverige: Malmö, Stockholm och Umeå. Syftet är att undersöka 

hur stor påverkan den geografiska lokaliseringen har för respektive systemlösning 

då klimatet mellan de tre lokaliseringarna varierar. Klimatdatan som används är 

samma klimatdata som används i IDA ICE och är framtagen av branschorganisat-

ionen SVEBY. Klimatdatan baseras på 30 års insamlad data från SMHI mellan åren 

1981-2010 (Sveby-programmet 2009). Klimatdatan omfattar utomhustemperatur, 

vindhastighet, direkt och diffus solinstrålning samt relativ fuktighet. 

3.2  Energiberäkningar för tappvarmvattenberedning och total årlig 

energianvändning 

3.2.1 Beräkning av årlig energianvändning för tappvarmvatten- 

beredning  

Det årliga behovet av tappvarmvatten för ett småhus är cirka 14 m3/år∙person (Sveby-

programmet 2009). Med ett antagande att en familj i ett småhus utgörs av fyra per-

soner används således 56 m3/år. Beroende på vilken temperatur inkommande kall-

vatten har åtgår olika mycket energi för uppvärmning beroende på husets lokali-

sering. Temperaturen på inkommande kallvatten antas hålla samma temperatur som 

grundvattnet som i sin tur antas hålla samma temperatur som årsmedelvärdet av luft-

temperaturen för respektive ort. Med den klimatdata som används i modellerna har 

Malmö, Stockholm och Umeå en årsmedeltemperatur och därmed en grundvatten-

temperatur på: 

 8,8 °C för ett småhus lokaliserat i Malmö 
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 6,8 °C för ett småhus lokaliserat i Stockholm  

 3,9 °C för ett småhus lokaliserat i Umeå. 

Tappvarmvatten bereds till 55 °C för att undvika risken för tillväxt av legionellabak-

terier. Den årliga användningen av energi (Wtvv) i kWh för uppvärmning av tapp-

varmvatten för respektive lokalisering beräknas med (6). 

𝑊𝑡𝑣𝑣 =  𝑉𝑡𝑣𝑣,å𝑟 ∙ 𝜌𝑣𝑎 ∙ (ℎ𝑘𝑣𝑎 − ℎ𝑣𝑎,55) ∙ 2,78 ∙ 10−4  (6) 

Där hkva är entalpin för inkommande kallvatten för respektive lokalisering, hva,55 är 

entalpin för vatten vid 55 °C och den sista faktorn i ekvationen är en omvandlings-

faktor för att omvandla energimängden från kJ till kWh.  

3.2.2 Beräkning av årlig total energianvändning, totalt inköpt energi 

och energianvändning enligt BBR 

Den totala energianvändningen som huset använder delas upp i två kategorier: total 

energianvändning och totalt inköpt energi. Den totala energianvändningen i kWh/år 

är samtliga energiposter som krävs för drift av husets komfortkylsystem, ventilat-

ionssystem och beredning av tappvarmvatten. Den totalt inköpta energin i kWh/år 

omfattar all energi som köpts in till huset i form av elenergi. Den totala energian-

vändningen och den totalt inköpta energin över året beräknas med (7). Energian-

vändningen i kWh/m2·år enligt BBR:s kommande energikrav för nära-nollenergihus 

beräknas enligt (8). Energi som används till byggnadens uppvärmning, komfortkyla, 

tappvarmvatten och fastighetsenergi och som kommer från sol, vind, mark, luft, eller 

vatten och produceras i byggnaden eller på dess tomt räknas inte in i byggnadens 

energianvändning (Boverket 2021). Primärenergitalet för el som energibärare ska 

enligt Boverkets remissändring avses bli 1,85 (Boverket 2018).  

𝑊𝑡𝑜𝑡 = ∫ (�̇�𝑘𝑘 + �̇�𝑝 + �̇�𝑓𝑙 + �̇�𝑒𝑝)
8760

1
 𝑑𝑡 + 𝑊𝑡𝑣𝑣  (7) 

𝑊𝑡𝑜𝑡,𝐵𝐵𝑅 =
[∫ (�̇�𝑘𝑘+�̇�𝑝+�̇�𝑓𝑙+�̇�𝑒𝑝)

8760
1

 𝑑𝑡+ 𝑊𝑡𝑣𝑣]∙𝑃𝐸

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
  (8) 

där: Ẇkk är effekt till komfortkyla, total respektive inköpt  [kW] 

Ẇp är effekt till pump/pumpar, total respektive inköpt [kW] 

Ẇfl är effekt till fläkt/fläktar, total respektive inköpt [kW] 

Ẇep är effekt till elpatron, total respektive inköpt  [kW] 

Wtvv är energi till tappvarmvatten, total respektive inköpt [kWh] 

PE är primärenergitalet för inköpt elenergi  [-] 

Atemp är den temperade golvytan   [m2] 
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3.3  Modellering av klimatskal 

Klimatskalet placeras enligt väderstreck i Fig. 13. Husets västra sida, med störst total 

fönsteryta vetter således mot den sida med eftermiddags- och kvällssol. Klimatskalet 

modelleras som ett småhus med betongplatta mot mark där värmeförluster via trans-

mission genom golv, väggar, tak och fönster beräknas, värmeförluster sker även via 

luftläckage samt via ventilation i huset. Vid modellering av klimatskalet antas att 

taket är platt utan det vindsutrymme som finns i den verkliga konstruktionen av små-

huset, detta för att göra modellen mindre komplicerad och mer stabil. För golvkon-

struktionen görs antagandet om att marktemperaturen är densamma som årsmedel-

värdet för utomhustemperaturen (se avsnitt 3.2.1). I modellen förenklas huset till att 

bestå av en öppen planlösning, på så sätt saknas innerväggar. Värmetrögheten i huset 

utgörs av inomhusluften och samtliga konstruktionsskikt. 

 

Fig. 13. Översiktsvy över huset med väggarnas mått, golvets area och fönsterplaceringar. 

Inspirerad av (Fiskarhedenvillan 2017). 
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3.3.1 Transmission genom väggar, golv och tak 

Väggar, tak och golv konstrueras enligt anvisningar från Fiskarhedenvillans huska-

talog. Konstruktionsdelarna justeras för att nå upp till rekommenderade krav på U-

värden kopplat till vilken klimatzon huset befinner sig i (Rockwool 2018 och Fiskar-

hedenvillan 2017). Huset modelleras med mått, areor och fönsterplaceringar enligt 

Fig. 13. Den streckade linjen i figuren markerar den golvarea för vilket transmiss-

ionen ska beräknas mot marktemperatur respektive utomhustemperatur. Den yttre 

golvarean, mätt en meter in från husets ytterväggar kopplas till utomhustemperaturen 

och den inre golvarean som motsvarar resterande golvyta kopplas till marktempera-

turen.  

Väggarnas, golvets och takets konstruktion med material, dimensioner och material-

egenskaper återfinns i tabellerna 6, 7 och 8. Respektive materialskikts värmemot-

stånd beräknas med (9) och det totala U-värdet för respektive konstruktion beräknas 

med (10) där ξ är en kompensation för köldbryggor. Köldbryggorna uppstår under 

verkliga förhållanden när exempelvis regelmaterial leder värme genom hela kon-

struktionen mot utomhustemperaturen. För att nå rekommenderade U-värden för re-

spektive klimatzon antas att köldbryggorna ger ett tillskott till transmissionsförlus-

terna enligt tabell 9. 

𝑅𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡,𝑖 =  
𝑘𝑖

𝛿𝑖
     (9) 

𝑈𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 =
1

∑ 𝑅𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡,𝑖 +𝑛
𝑖=1 𝑅𝑠𝑖+𝑅𝑠𝑒

∙ 𝜉   (10) 

För respektive konstruktionsdel tillkommer ett värmeövergångsmotstånd för värmen 

att transporteras från konstruktionens yta till omgivande luft. För att förenkla beräk-

ningarna antas fasta värden på dessa värmeövergångsmotstånd (Rsi, Rse) enligt (Pe-

terson 2013). Värdena återfinns tillsammans med beräknade värmemotstånd och U-

värden för respektive konstruktionsdel i tabell 9.  

Tabell 6. Väggkonstruktionens material med dimensioner och materialegenskaper utifrån 

och in. 

Skikt Material  δ k  ρ  Cp 

1 Träpanel 22·10–3 0,14 500 1500 

2 Luftspalt 25·10–3 0,024 1,2 1000 

3 Gipsskiva 9·10–3 0,22 800 800 

4 Mineralull (260·10–3)1) / (335·10–3)2) 0,04 15 800 

5 Läkt 28·10–3 0,14 500 1500 

6 Gipsskiva 13·10–3 0,22 800 800 

1). Klimatzon 3 och 4, 2). Klimatzon 1 
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Tabell 7. Golvkonstruktionens material med dimensioner och materialegenskaper från mark 

och in. 

Skikt Material  δ k  ρ  Cp 

1 Markisolering (300·10–3)1) / (315·10–3)2) 0,033 20 750 

2 Betong 100·10–3 1,7 2300 900 

3 Spånskiva 16·10–3 0,14 1000 1300 

1). Klimatzon 3 och 4, 2). Klimatzon 1 

Tabell 8. Takkonstruktionens material med dimensioner och materialegenskaper från utifrån 

och in. 

Skikt Material  δ k  ρ  Cp 

1 Lösull (475·10–3)1) / (510·10–3)2) 0,042 15 800 

2 Glespanel 28·10–3 0,14 500 1500 

3 Gips 13·10–3 0,22 800 800 

1). Klimatzon 3 och 4, 2). Klimatzon 1 

Tabell 9. Beräknade värmemotstånd och U-värden för väggar, golv och tak. 

Konstruktionsdel Rsi Rse ξ Ukonst 

Väggar 0,13 0,04 10 0,151) / 0,122) 

Golv 0,13 - 10 0,121) / 0,112) 

Tak 0,13 0,04 0 0,091) / 0,082) 

1). Klimatzon 3 och 4, 2). Klimatzon 1 

Husets fönster är enligt Fiskarhedenvillan energiglasfönster av 3-glastyp med ett U-

värde på 0,9 W/m2·K. Konstruktionsdelarnas totala area samt area åt respektive vä-

derstreck återfinns i tabell 10. 

Tabell 10. Areor för väggar, fönster, tak och golv åt respektive väderstreck samt total area.   

Konstruktionsdel Anorr Asöder Aväster Aöster Atot 

Väggar 36,4 35,3 48,7 52,1 172,5 

Fönster 1,7 2,8 10,7 7,3 22,4 

Tak - - - - 144,2 

 Ag,del 1
1) Ag,del 2

2) Ag,tot 

Golv 92,1 52,1 144,2 

1). Area kopplad till marktemperatur, 2), Area kopplad till utomhustemperatur 

Temperaturen i respektive skikt i väggen modelleras enligt Fig. 14 och transmiss-

ionen av värme genom respektive skikt i väggarna beräknas med (11), (12), (13) och 

med data från tabell 6, 7 och 8. Samma princip gäller för golv och takkonstruktion.  
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Fig. 14. Värmetransport genom och temperaturer för respektive skikt i väggkonstruktion. 

�̇�𝑔 𝑣⁄ 𝑡⁄ ,𝑦𝑠 =
𝐴𝑔/𝑣/𝑡∙(𝑇𝑢𝑡𝑒−𝑇1)

(
𝛿𝑦𝑠

2∙𝑘𝑦𝑠
+𝑅𝑠𝑒)

    (11) 

För golvkonstruktionen kopplad till marktemperaturen finns inget yttre värmeöver-

gångstal varpå termen Rse försvinner ur ekvationen för det fallet.  

�̇�𝑔 𝑣⁄ 𝑡⁄ ,𝑚𝑠 =
𝐴𝑔 𝑣⁄ 𝑡⁄ ∙(𝑇𝑚𝑠−𝑇𝑚𝑠+1)

(
𝛿𝑚𝑠

2∙𝑘𝑚𝑠
+

𝛿𝑚𝑠+1
2∙𝑘𝑚𝑠+1

)
   (12)  

Där ms representerar det aktuella materialskiktet i enighet med benämningarna i ta-

bell 6, 7 och 8. I fallet med väggar där det finns en luftspalt ändras den sista termen 

i nämnaren till 1/luftspalt, där luftspalt=5 W/m2·K. Ekvationen beskriver då transmiss-

ionen i form av konvektiv värmetransport genom skikt 2 i väggarna.  

�̇�𝑔 𝑣⁄ 𝑡⁄ ,𝑖𝑠 =
𝐴𝑔/𝑣/𝑡,𝑖𝑠∙(𝑇𝑖𝑠−𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒)

(
𝛿𝑖𝑠

2∙𝑘𝑖𝑠
+𝑅𝑠𝑖)

   (13) 

Där is representerar det inre materialskiktet mot inomhustemperaturen för golv, vägg 

och takkonstruktionen respektive.   

Modellen som konstrueras i Simulink inte är stationär vilket gör att hänsyn måste tas 

till den värme som lagras i vägg-, golv- och takkonstruktionens materialskikt mellan 



41 

 

varje tidssteg i simuleringen. Temperaturerna i respektive skikt i golv, vägg och tak-

konstruktion fås genom en energibalans över varje enskild temperaturpunkt, se 

Fig.14. Här görs en förenkling att temperaturen i respektive skikt är homogent för-

delad. Temperaturändringen i respektive skikt ges på en generell form av en diffe-

rensekvation (14). 

∆𝑇𝑔 𝑣⁄ 𝑡⁄ ,𝑖 = 𝑇𝑔 𝑣⁄ 𝑡⁄ ,𝑖
1 − 𝑇𝑔 𝑣⁄ 𝑡⁄ ,𝑖

0 =
(�̇�𝑔 𝑣⁄ 𝑡⁄ ,𝑖−1−�̇�𝑔 𝑣⁄ 𝑡⁄ ,𝑖+1)∙∆𝑡

𝐴𝑔 𝑣⁄ /𝑡∙𝛿𝑖∙𝜌𝑖∙𝐶𝑝𝑖
   (14) 

där Δt är storleken på tidssteget, i detta fall 3600 sekunder (1 timme) och där i repre-

senterar det aktuella materialskiktet i enighet med benämningarna i tabell 6, 7 och 8. 

3.3.2 Transmission via fönster och energiförluster via ventilation och 

luftläckage 

Förutom förluster via transmission genom väggar, golv och tak sker förluster till 

följd av luftläckage via otätheter i klimatskalet, värmebortförsel via ventilationens 

frånluftssystem och transmission av värme genom fönsterrutorna. Klimatskalet som 

modelleras har ett specificerat luftläckageflöde om 0,4 l/s·m2 vid ett testtryck på ± 

50 Pa. Läckflödet som fås under verkliga förhållandet är i storleksordningen 4 % av 

läckflödet vid testtrycket (Peterson 2013). Förlusterna via luftläckage ges av (15). 

Ventilationsförlusterna är beroende av den mängd luft som ventileras ut och för det 

modellerade klimatskalet är ventilationsflödet satt till standarden 0,35 l/s·m2 

(Warfvinge & Dahlblom 2010). Detta ventilationsflöde är dock en förenkling då det 

verkliga ventilationsflödet i huset kan variera beroende på rumstyp. Förlusterna till 

följd av ventilationsflödet ges av (16) och transmissionsförlusterna genom fönster-

rutorna ges av (17).  

�̇�𝑙𝑙 =  𝜌𝑙 ∙ 𝐶𝑝𝑙 ∙
0,4

1000
∙ 𝐴𝑜𝑚𝑠 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∙ 4%  (15) 

Där Aoms är summan av samtliga konstruktionsdelar i klimatskalet från tabell 10. 

�̇�𝑣𝑒 =  𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝐶𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙
0,35

1000
∙ 𝐴𝑔,𝑡𝑜𝑡 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)  (16) 

�̇�𝑓 =  𝑈𝑓 ∙ 𝐴𝑓,𝑡𝑜𝑡 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)   (17) 

3.3.3 Internt genererad värme, solinstrålning och värmesystem 

Internvärme genereras från individer som befinner sig i huset samt elektronisk ut-

rustning som avger värme i huset. Vid modellering antas det att det bor fyra personer 

i huset som i snitt avger 112,5 W/person vid normal aktivitet och som befinner sig i 

huset mellan klockan 17–08 varje dag. Nattetid antas varje person avge hälften så 

mycket värme som vid normal aktivitet. Över hela året skiljer sig internvärmen då 
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individerna kan antas befinnas inomhus mer under vintertid än sommartid. Därför 

antas det att internvärmen från individerna sommartid är 60 % av den internvärme 

som avges vintertid. Sommartid i denna utredning är mellan timmarna 3500–6000 

av årets 8760 timmar och vintertid är resterande timmar. Värmen från elektronisk 

utrustning i huset antas variera under dygnet då den används i större utsträckning när 

de boende är hemma. Den varierar därför med en amplitud om 200 W och aktiveras 

under 41 % av dygnet. Effekten från internvärmen betecknas i modellen med Q̇int. 

Solinstrålningen mot huset baseras på klimatdata för respektive ort och mängden 

solinstrålning som faller in mot den totala fönsterarean för respektive väderstreck 

beskrivs enligt (Kreider et al. 2010). Av den solinstrålning som tar sig in genom 

fönsterrutorna antas 50 % tillfalla golvytan och 50 % väggytorna i huset. Effekten 

från solinstrålningen betecknas i modellen med Q̇s. 

För att förse huset med värme vintertid modelleras en ideal elektrisk värmare som 

med 100 % verkningsgrad levererar energi till huset. Värmarens effekt är 5 kW och 

styrs av inomhustemperaturen. När temperaturen är lägre än 18 °C aktiveras värma-

ren och värmer inomhusluften till 21 °C innan den slås av för att åter igen aktiveras 

när inomhustemperaturen faller under 21 °C. Värmarens syfte i modellen är att end-

ast se till att temperaturen inomhus hålls på en verklighetstrogen nivå för att kylbe-

hovet ska bli verklighetstroget samt att modellens stabilitet ska öka. Värmarens ener-

gianvändning har ingen roll i analysen. Effekten från värmaren betecknas i modellen 

med Q̇he. 

3.3.4 Husets energibalans 

Tillförd och bortförd värmeenergi påverkar husets temperatur och förändringen av 

inomhustemperaturen över tid kan beskrivas med (18). 

∆𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒
1 − 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒

0 =
(�̇�𝑖+�̇�ℎ+�̇�𝑠−�̇�𝑡−�̇�𝑣−�̇�𝑔−�̇�𝑓−�̇�𝑙𝑙−�̇�𝑣𝑒)∙∆𝑡

𝐴𝑔,𝑡𝑜𝑡∙𝑧𝑡ℎ∙𝜌𝑙∙𝐶𝑝𝑙
   (18) 

Där zth är takhöjden och är satt till standarden 2,4 meter.  

3.4  Modellering av referenssystem 

Resultatet från simuleringarna av systemlösningarna jämförs med ett referenssystem 

som består av samma klimatskal utrustat med en inverterbar luft-luftvärmepump som 

sommartid levererar komfortkyla till huset. Moderna luft-luftvärmepumpar som 

finns på marknaden idag producerar kyla med ett EER-värde på cirka 4,3 varpå detta 

värde har använts vid simulering av referenssystemet. Luft-luftvärmepumpen har 
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inte någon möjlighet att värma tappvarmvatten och därför beräknas tappvarmvatten-

beredningen med endast el som energikälla enligt (6). Se information om tempera-

turstyrning av luft-luftvärmepumpen för respektive lokalisering i avsnitt 3.5. 

3.5  Jämförelse av modeller av klimatskal och referenssystem mellan 

Simulink och IDA ICE 

I IDA ICE görs simuleringar för att få resultat som modellerna i Simulink kan jäm-

föras mot. Beräkningsmässigt sker mer avancerade beräkningar i IDA ICE än i Si-

mulink. IDA ICE beräknar skuggor och andra ljusförhållanden kring huset och på-

verkar således hur mycket solinstrålning som tar sig in i huset och påverkar husets 

inomhustemperatur. Ingen hänsyn tas till detta i Simulink varför energin från solin-

strålningen in i huset där blir högre än i IDA ICE. För att kunna jämföra modellen i 

Simulink med resultaten från IDA ICE justeras därför solinstrålningen så att den to-

tala solinstrålningen i Simulink matchar den solinstrålning som fås i IDA ICE. Detta 

leder till att solinstrålningen i Simulink multipliceras med en faktor 0,81. Jämförel-

sen baseras på inomhustemperaturen samt antalet timmar med temperaturer över 25 

°C och 27 °C. Modellen i Simulink anses vara acceptabel när skillnaden i resultat 

mellan modellen i Simulink och modellen i IDA ICE inte skiljer sig med mer än ±10 

%. Tabell 15, 16 och 17 visar resultaten i simuleringarna för klimatskalet utan kyl-

system och endast ett ventilationsaggregat och en ideal värmare inkopplat.  

Vid jämförelse av referenssystemet med en luft-luftvärmepump modelleras ett lik-

nande system i IDA ICE med samma modell för klimatskalet och en luftburen kyl-

maskin med samma EER som den som används i referenssystemet. Jämförelsen görs 

mellan de två modellernas kylbehov utifrån den beräknade energiåtgången som krävs 

för att hålla huset under 27 °C, samt under 25 °C med ett godkänt antal timmar över 

25 °C på maximalt 87,6 timmar, vilket motsvarar 1 % av årets timmar. Temperaturen 

27 °C väljs framför det tidigare formulerade kriteriet om 26,5 °C på grund av att 

resultatet i IDA ICE är förinställt att visas för 27 respektive 25 °C. Modellen anses 

vara tillräckligt bra när skillnaden i resultat mellan modellen i Simulink och mo-

dellen i IDA ICE inte skiljer sig med mer än ±10 %.  

Vid en första jämförelse mellan resultaten i IDA ICE och Simulink skiljde sig resul-

taten för behovet av energi till komfortkylan. Modellen i Simulink gav ett för optim-

istiskt resultat jämfört med IDA ICE vilket berodde på den operativa temperaturen. 

IDA ICE beräknar kylbehovet utifrån både den operativa temperaturen och rumsluf-

tens medeltemperatur. Den operativa temperaturen är i regel högre än rumsluftens 

medeltemperatur under sommartid då den är medelvärdet av summan av rumsluftens 

medeltemperatur och medelstrålningstemperaturen från rummets ytor enligt (1). Det 

innebär att rumsluftens medeltemperatur måste kylas mer än till det börvärde som 

luften ska ha sommartid. För att minska modellernas komplexitet i Simulink med att 
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beräkna ytornas medelstrålningstemperatur multipliceras rumsluftens medeltempe-

ratur med en korrektionsfaktor som justeras in tills det att kylbehovet för referenssy-

stemet i Simulink stämmer överens med kylbehovet för referenssystemet i IDA ICE 

med en felmarginal på ± 10 %. Korrektionsfaktorn blir annorlunda beroende på om 

huset är lokaliserat i Malmö, Stockholm eller Umeå. De tre korrektionsfaktorerna 

som de kommande modellerna är beroende av är:  

 Malmö: θMalmö=1,02 

 Stockholm: θStockholm=1,02 

 Umeå: θUmeå=1,07 

Tabell 18 visar resultaten för referensfallet i Simulink och IDA ICE bestående av 

klimatskal och luft-luftvärmepump, se avsnitt 4.1.2. 

Med korrektionsfaktorerna för respektive lokalisering kommer luft-luftvärmepum-

pen i referenssystemet att slås på respektive av vid:  

 23,5 °C / 21 °C för lokalisering i Malmö 

 23,5 °C / 21 °C för lokalisering i Stockholm 

 23,0 °C / 20 °C för lokalisering i Umeå. 

3.6  Modellering av systemlösning 1  

I systemlösning 1 används den tidigare beskrivna absorptionskylmaskinen (se avsnitt 

2.5.2) tillsammans med en solfångare av FPC-typ (se avsnitt 2.6.1) i en konfiguration 

med två ackumulatortankar för lagring av energi till kylmaskinen och tappvarmvat-

ten, se Fig. 15.  

 

Fig. 15. Principskiss över systemlösning 1 bestående av absorptionskylmaskin med två 

tillhörande ackumulatortankar för lagring av solenergi och tappvarmvatten samt solfångare 

av FPC-typ. 
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Modellen för absorptionskylmaskinen baseras på en konstruktion från Kalogirou 

(2014). Följande antaganden görs innan modellering:  

 ångan efter separatorn är ren vattenånga 

 systemet lider inte av några tryckfall förutom vid ventiler och pump 

 ventilerna är isentalpiska och pumpen är adiabatisk och isentropisk 

 mättad vätska i punkterna 1, 4, 8, och 11 

 mättad ånga i punkt 10 

 överhettad ånga i punkt 7 

 inga värmeförluster i systemet 

 ideala värmeväxlare. 

Kylmaskinen modelleras så att den arbetar med en konstant temperatur från acku-

mulatortanken, kylmaskinens läge är således antingen av eller på. Kylmaskinen styrs 

så att den slås på respektive av när rumsmedeltemperaturen inomhus är: 

 23,5 °C/21 °C för lokalisering i Malmö 

 23,5 °C/21 °C för lokalisering i Stockholm 

 23 °C/20 °C för lokalisering i Umeå 

Ytterligare villkor som styr kylmaskinens drift är att temperaturen i ackumulatortan-

ken är som lägst 75 °C. När temperaturen i tanken går under 75 °C stängs kylmaski-

nen av och ackumulatortanken tillåts laddas upp till 80 °C. För att kunna konstruera 

kylmaskinen måste ett antal designparametrar antas som sedan bestämmer resterande 

parametrar i systemet. I detta arbete används samma designparametrar som Kalogi-

rou (2014) och kan ses i tabell 11 tillsammans med indata och beteckningar. 

Tabell 11. Massflöde, tryck och temperatur för absorptionskylmaskinen. 

Parameter Beteckning Värde 

Förångarens temperatur T10,S1 6 

Lösningens temperatur ut ur separator T4,S1 75 

Lösningens temperatur ut ur värmeväxlare T3,S1 55 

Lösningens koncentration i punkterna 4,5 och 6 X(4,5,6),S1 55 

Lösningens koncentration i punkterna 1,2 och 3 X(1,2,3),S1 60 

Ångans temperatur efter separator T7,S1 70 

Vätskeöverskottsflöde i förångare ṁ11,S1 0,025ṁ10,S1 

Systemets tryck på högtryckssidan P2,S1 4,82 

Systemets tryck på lågtryckssidan P1,S1 0,93 

Utifrån kylmaskinens dimensioneringsparametrar och husets kylbehov kan övriga 

massflöden, temperaturer och entalpier bestämmas. Eftersom husets kylbehov vari-

erar beroende på vart huset är lokaliserat kommer kylmaskinens effekt variera. Mass-

flöden i systemet ges av energibalanser över kondensor, förångare, absorbator och 

separator och beskrivs av (19), (20), (21) och (22). Pumparbetet som krävs för att 
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cirkulera LiBr-H2O lösningen ges av (23). Absorptionskylmaskinens totala energi-

balans ges av (24). 

�̇�𝑘𝑜,𝑆1 = �̇�7,𝑆1 ∙ ℎ7,𝑆1 − �̇�8,𝑆1 ∙ ℎ8,𝑆1   (19) 

�̇�𝑓ö,𝑆1 = �̇�10,𝑆1 ∙ ℎ10,𝑆1 + �̇�11,𝑆1 ∙ ℎ11,𝑆1 − �̇�9,𝑆1 ∙ ℎ9,𝑆1 (20) 

�̇�𝑎𝑏,𝑆1 = �̇�10,𝑆1 ∙ ℎ10,𝑆1 + �̇�11,𝑆1 ∙ ℎ11,𝑆1 + �̇�6,𝑆1 ∙ ℎ6,𝑆1 − �̇�1,𝑆1 ∙ ℎ1,𝑆1 

     (21) 

�̇�𝑠𝑒,𝑆1 = �̇�7,𝑆1 ∙ ℎ4,𝑆1 + �̇�4,𝑆1 ∙ ℎ4,𝑆1 − �̇�3,𝑆1 ∙ ℎ3,𝑆1  (22) 

�̇�𝑝,𝑆1 = �̇�1,𝑆1 ∙ 𝜈1,𝑆1 ∙ (𝑃2,𝑆1 − 𝑃1,𝑆1)   (23) 

�̇�𝑠𝑒,𝑆1 + �̇�𝑎𝑏,𝑆1 + �̇�𝑓ö,𝑆1 + �̇�𝑘𝑜,𝑆1 = 0   (24) 

Absorptionskylmaskinens entalpier ges, dels av vattenångans tillstånd, och den mät-

tade vätskans tillstånd enligt Cengel & Boles (2011). Entalpin hos Li-Br-H2O lös-

ningen kan beräknas utifrån dess koncentration, temperatur och tryck enligt ASH-

RAE (2009). 

Den levererade effekten till absorptionskylmaskinen från ackumulatortanken beräk-

nas med (25). 

�̇�𝑠𝑒,𝑆1 =  �̇�𝑣𝑎,𝑆1 ∙ (ℎ𝑣𝑎,𝑖𝑛,𝑆1 − ℎ𝑣𝑎,𝑢𝑡,𝑆1)   (25) 

Där ṁva,S1 är massflödet av vatten som cirkulerar i kretsen mellan absorptionskylma-

skinen och ackumulatortanken. Värmeväxlingen mellan vattnet i kretsen och sepa-

ratorn designas så att temperaturskillnaden mellan framledningens temperatur och 

returledningens temperatur alltid är 5 °C. 

Storleken på ackumulatortanken mellan absorptionskylmaskinen och solfångarna 

förändras beroende på hur stor kylmaskinen måste vara för att täcka kylbehovet be-

roende på dess lokalisering. Ackumulatortankens energibalans beskrivs med (26). 

�̇�𝑠𝑜,𝑆1+ �̇�𝑒𝑝,𝑆1−�̇�𝑙𝑜,𝑆1−�̇�𝑠𝑒,𝑆1

𝑉𝑡𝑎,𝑠𝑜,𝑆1∙ 𝜌𝑣𝑎,𝑆1∙𝐶𝑝𝑣𝑎,𝑆1
=

𝑇𝑡𝑎,𝑠𝑜,𝑆1
1 −𝑇𝑡𝑎,𝑠𝑜,𝑆1

0

∆𝑡
  (26) 

Där Q̇ep,S1 tillför en spetseffekt om 0,5 kW när ett kylbehov finns, vattnets temperatur 

i tanken är under 75 °C och ingen eller inte tillräckligt med värme finns att tillgå från 

solfångarna.  

Q̇lo,S1 är den värmebortförsel som sker via ledning genom tankens isoleringsmaterial 

och ut till rumsluften och beskrivs av (27). Vattnets densitet och värmelagrings-

kapacitet utvärderas vid 75 °C och tankens volym anpassas så att kylbehovet täcks 

med en så liten tank som möjligt för att reducera investeringskostnaderna. 
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�̇�𝑙𝑜,𝑆1 = ( 
1

𝛿𝑖𝑠𝑜,𝑆1
𝑘𝑖𝑠𝑜,𝑆1

+𝑅𝑠𝑖
) ∙ 𝐴𝑚𝑎𝑛,𝑡𝑎,𝑠𝑜,𝑆1 ∙ (𝑇𝑡𝑎,𝑠𝑜,𝑆1 − 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒,𝑆1) (27) 

I (27) antas isoleringens tjocklek vara 0,1 m och bestå av mineralull med kondukti-

viteten k=0,04 W/m·K. Tankens yttemperatur innanför isoleringen antas hålla 

samma temperatur som vattnets temperatur inuti tanken.  

Q̇so,S1 är den tillförda effekten till ackumulatortanken från solfångarna och beskrivs 

med (28). Strömningen av vattnet i värmebärarkretsen mellan solfångare och acku-

mulatortank antas vara av karaktären turbulent och värmeövergångstalet mellan sol-

fångarens absorbatorplåt och värmebäraren beräknas med (29) och (30). Kontaktytan 

mellan kopparröret och absorbatorplåten uppskattas vara 26 % av kopparrörets totala 

mantelarea per kvadratmeter solfångare och vattnets hastighet i röret antas vara 1 

m/s. 

�̇�𝑠𝑜,𝑆1 = 𝜆𝑟,𝑆1 ∙ 𝐴𝑚𝑎𝑛,𝑟,𝑠𝑜,𝑆1 ∙ 0,26 ∙ (𝑇𝑝,𝑆1 − 𝑇𝑡𝑎,𝑠𝑜,𝑆1)  (28) 

𝜆𝑟,𝑆1 =
𝑁𝑢𝑆1∙𝑘𝑟,𝑆1

𝐷𝑟,𝑆1
    (29) 

𝑁𝑢𝑆1 = 0,023 ∙ 𝑃𝑟1/3 ∙ 𝑅𝑒0.8   (30) 

Solfångaren modelleras som en solfångare av FPC-typ med indata enligt tabell 12. 

Solfångarens indata är delvis taget från en vanligt förekommande solfångare av FPC-

typ som säljs på marknaden (Svenska Solgruppen 2018). Följande antaganden har 

gjorts vid modellering av solfångare: 

 Försumbara värmeförluster via solfångarens baksida och kanter till följd av 

isolering. 

 Värmestrålning som absorberas av absorbatorplåten och inte förloras via 

strålning och konvektion transporteras vidare till värmebärarvätskan i 

rörkretsen. 

 Samtliga materialkonstanter är temperaturoberoende. 

 Solfångarna är placerade i söderläge för maximal effektivitet.  
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Tabell 12. Konstruktionsparametrar för solfångaren. 

Parameter Beteckning Värde 

Glasets transmission τgl,S1 96  

Glasets absorptans αgl,S1 21)  

Glasets emittans εgl,S1 901)  

Absorbatorplåtens absorptans αap,S1 94  

Absorbatorplåtens reflektion κap,S1 31) 

Absorbatorplåtens emittans εap,S1 5 

Vattnets massflöde mellan solfångare och ack-

umulatortank 
ṁva,so,S1 0,1 

Diameter rör, insida Dr,insida,S1 0,011 

Diameter rör, utsida Dr,utsida,S1 0,012 

Glasskivans tjocklek δgl,S1 0,004 

Absorbatorplåtens tjocklek δap,S1 0,003 

Glasets värmelagringskapacitet Cpgl,S1 745 

Plåtens värmelagringskapacitet Cpap,S1 903 

Glasets densitet ρgl,S1 2220 

Plåtens densitet ρap,S1 2702 

Rörledningens massa mr,S1
2) 1,7810 

Rörledningens värmelagringskapacitet Cpr,S1 385 

Vattnes värmelagringskapacitet Cpva,S1 4180 

Stefan-Boltzmanns konstant σS1 5,67·10–8 

Solfångarens längd Lso,S1 1  

Solfångarens lutning βso,S1 27  

1). (Cengel & Ghajar 2015), 2). kg/m2
solfångare 

Modellen som beskriver solfångaren består av två energibalanser, en för glasskivan 

och en för absorbatorplåten och ges av (31) och (32). Värmetransporten mellan glas-

skivan och den omgivande utomhusluften beskrivs med (33). Värmetransporten mel-

lan glasskivan och absorbatorplåten beskrivs med (34) och den solinstrålning som 

absorberas i plåten beskrivs med (35). Den solinstrålning som absorberas i glaset 

beskrivs med (36) och den solinstrålning som träffar absorbatorplåten och reflekteras 

tillbaka till glasskivan beskrivs med (37). I båda fallen med värmeförluster tas det 

hänsyn till både strålning och konvektion. I (33) används ett uttryck för att approxi-

mera himmeltemperaturen enligt (38) och i (34) beräknas Nusselt (Nuc) enligt (39) 

och används för att beräkna egenkonvektionen mellan absorbatorplåt och glasskiva 

(Kalogirou 2014). 

�̇�𝑎𝑏𝑠,𝑔𝑙,𝑆1+ �̇�𝑟𝑒𝑓,𝑎𝑝,𝑆1+�̇�𝑙𝑜,𝑐,𝑎𝑝,𝑆1−�̇�𝑙𝑜,𝑐,𝑔𝑙,𝑆1

𝐴𝑠𝑜,𝑆1∙𝛿𝑔𝑙,𝑆1∙𝜌𝑔𝑙,𝑆1∙𝐶𝑝𝑔𝑙,𝑆1
=

𝑇𝑔𝑙,𝑆1
1 −𝑇𝑔𝑙,𝑆1

0

∆𝑡
  (31) 

�̇�𝑎𝑏𝑠,𝑎𝑝,𝑆1− �̇�𝑠𝑜,𝑆1−�̇�𝑙𝑜2,𝑆1

𝐴𝑠𝑜,𝑆1(𝑎𝑝,𝑆1∙𝜌𝑎𝑝,𝑆1∙𝐶𝑝𝑎𝑝,𝑆1+𝑚𝑟,𝑆1∙𝐶𝑝𝑟,𝑆1+𝑚𝑣𝑎,𝑠𝑜,𝑆1∙𝐶𝑝𝑣𝑎,𝑆1)
=

𝑇𝑎𝑝,𝑆1
1 −𝑇𝑎𝑝,𝑆1

0

∆𝑡
 (32) 
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�̇�𝑙𝑜,𝑐,𝑔𝑙,𝑆1 = 𝐴𝑠𝑜,𝑆1 ∙ (𝜀𝑔𝑙,𝑆1 ∙ 𝜎 ∙ (𝑇𝑔𝑙,𝑆1 + 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∙ (𝑇𝑔𝑙,𝑆1
2 + 𝑇𝑢𝑡𝑒

2 ) ∙ (
𝑇𝑔𝑙,𝑆1−𝑇𝑠𝑘𝑦,𝑆1

𝑇𝑔𝑙,𝑆1−𝑇𝑢𝑡𝑒
) +

(
8,6∙𝑤𝑣𝑖𝑛𝑑

0,6

10.4 )) ∙ (𝑇𝑔𝑙,𝑆1 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)   (33) 

�̇�𝑙𝑜,𝑐,𝑎𝑝,𝑆1 = 𝐴𝑠𝑜,𝑆1 ∙ (
𝑁𝑢𝑐,𝑆1∙𝑘𝑙,𝑆1

𝐿𝑠𝑜,𝑆1
+

𝜎∙(𝑇𝑎𝑝,𝑆1+𝑇𝑔𝑙,𝑆1)∙(𝑇𝑎𝑝,𝑆1
2 +𝑇𝑔𝑙,𝑆1

2 )

1

𝑎𝑝,𝑆1
+

1

𝑔𝑙,𝑆1
−1

) ∙ (𝑇𝑎𝑝,𝑆1 − 𝑇𝑔𝑙,𝑆1)

     (34) 

�̇�𝑎𝑏𝑠,𝑎𝑝,𝑆1 = �̇�𝑠,𝑆1 ∙ 𝜏𝑔𝑙,𝑆1 ∙ 𝛼𝑎𝑝,𝑆1   (35) 

�̇�𝑎𝑏𝑠,𝑔𝑙,𝑆1 = �̇�𝑠,𝑆1 ∙ 𝛼𝑔𝑙,𝑆1    (36) 

�̇�𝑟𝑒𝑓,𝑎𝑝,𝑆1 = �̇�𝑠,𝑆1 ∙ 𝜏𝑔𝑙,𝑆1 ∙ 𝛼𝑔𝑙,𝑆1 ∙ 𝜅𝑎𝑝,𝑆1   (37) 

𝑇𝑠𝑘𝑦 = 0,0552 ∙ 𝑇𝑢𝑡𝑒
1,5

    (38) 

𝑁𝑢𝑐,𝑆1 = 1 + 1,446 ∙ [1 −
1708

𝑅𝑎∙𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑠𝑜,𝑆1)
]

+

∙ {1 −
1708∙[𝑠𝑖𝑛(1,8∙𝛽𝑠𝑜,𝑆1)]

1.6

𝑅𝑎∙𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑠𝑜,𝑆1)
} +

{[
𝑅𝑎∙𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑠𝑜,𝑆1)

5830
]

1

3
− 1}

+

    (39) 

Där exponenten ”+” (39) indikerar att termen endast är giltig om den är positiv.  

När kylmaskinen är igång avges värme i dess kondensor och absorbator till följd av 

att ångan i kondensorn på högtryckssidan kondenserar till vätska. I absorbatorn av-

ges värme till följd av att den varma lösningen från separatorn möter den svala vat-

tenångan från förångaren på lågtryckssidan. Värme kan användas för att värma tapp-

varmvatten och för att minska den inköpta elenergin för uppvärmning av tappvarm-

vatten. Under tappvarmvattenberedningen värmeväxlas inkommande kallvatten först 

med kylmaskinens absorbator och därefter kondensorn. Det värmda vattnet lagras i 

en tank med volymen 0,5 m3 och kan tappas ur vid behov av tappvarmvatten. Det 

årliga behovet av tappvarmvatten för ett småhus på 14 m3/år·person ger ett kontinu-

erligt flöde om cirka 19 l/h under åtta timmar av dygnet för en familj om fyra perso-

ner. I modellen antas det att varmvatten används under två timmar på morgonen mel-

lan 07.00-08.00 samt under eftermiddag och kväll mellan 17.00-22.00.  

Genom att utnyttja energibalanserna (19) och (21) går det att iterativt få fram ett 

massflöde för vilket det inkommande kallvattnet ska flöda med för att nå en så hög 

temperatur som möjligt efter kondensorn. Det inkommande kallvattnet kan maximalt 

bli så varmt som den temperatur som absorbatorn och kondensorn håller och i detta 

fall antas det att det inkommande kallvattnet värmeväxlas i ideala värmeväxlare. Den 

maximala entalpin som kallvattnet kan få efter absorbatorn och kondensorn är 

141kJ/kg respektive 280 kJ/kg. Entalpin är teoretiskt tillräckligt hög för att ge vattnet 
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efter värmeväxling med absorbator och kondensor en temperatur på 70 °C. Vattnets 

entalpi efter absorbatorn kan beräknas med (40) och entalpin efter kondensorn kbe-

räknas med (41). Genom att testa olika vattenflöden på kallvattnet tills det att ental-

pin kommer så nära den maximala entalpin för respektive komponent kan ett slutgil-

tigt vattenflöde som sedan kan lagras i en tank bestämmas. För att kunna modellera 

vattenmassans variation i tanken görs en tidsberoende massbalans med hjälp av (42). 

ℎ𝑘𝑣,𝑎𝑏,𝑢𝑡,𝑆1 =
�̇�𝑎𝑏,𝑆1−�̇�𝑘𝑣,𝑆1∙ℎ𝑘𝑣,𝑖𝑛,𝑆1

�̇�𝑘𝑣,𝑆1
   (40) 

ℎ𝑘𝑣𝑎,𝑘𝑜,𝑢𝑡,𝑆1 =
�̇�𝑘𝑜,𝑆1−�̇�𝑘𝑣𝑎,𝑆1∙ℎ𝑘𝑣𝑎,𝑎𝑏,𝑢𝑡,𝑆1

�̇�𝑘𝑣𝑎,𝑆1
   (41) 

�̇�𝑘𝑣𝑎,𝑆1 − �̇�𝑓𝑏,𝑆1 =
𝑚𝑡𝑎,𝑡𝑣𝑣,𝑆1

1 −𝑚𝑡𝑎,𝑡𝑣𝑣,𝑆1
0

∆𝑡
 där 0 ≤ mta,tvv ≤ 500 (42) 

När tanken har nått sin maximala kapacitet slås tillflödet av varmvatten av och den 

tillåts tömmas till 400 kg innan varmvattenflödet slås på igen. När tanken är tom helt 

och hållet tas kallvatten in och värms i en varmvattenberedare med elpatron. Den 

energi som behöver köpas in för att täcka tappvarmvattenbehovet beräknas med (43). 

𝑊𝑡𝑣𝑣,𝑆1 =  𝑊𝑡𝑣𝑣 − 𝑊𝑡𝑣𝑣,𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡 = 𝑊𝑡𝑣𝑣 − 𝑚𝑡𝑣𝑣,𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡 ∙ (ℎ𝑘𝑣𝑎,𝑘𝑜,𝑢𝑡,𝑆1 −

ℎ𝑘𝑣𝑎,𝑖𝑛,𝑆1)     (43) 

3.7  Modellering av systemlösning 2 

Systemlösning 2 utnyttjar frikyla från ett borrhål som pumpas upp sommartid för att 

kyla huset. Kylan distribueras ut i huset via ett vattenburet distributionssystem till 

kylbafflar, se Fig. 16. I systemlösningen går den inköpta elenergin åt till att driva 

cirkulationspumparna och för att värma tappvarmvatten med bergvärmepumpen.  
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Fig. 16. Principskiss av systemlösning 2 bestående av bergvärmepump som utnyttjar frikyla 

från borrhålet sommartid för att producera komfortkyla som distribueras via ett vattenburet 

system till kylbafflar.  

Vid modelleringen görs följande antaganden:  

 temperaturen i borrhålet är konstant året runt 

 värmväxlingen mellan köldbärarkrets och det vattenburna klimatsystemet 

sker med en temperaturskillnad om 5 °C för köldbärarkretsen och 3 °C för 

det vattenburna klimatsystemet 

 pumparna i systemet har en pumpverkningsgrad på 60 % 

 kylbafflarna är parallellkopplade med det vattenburna distributionssystemet 

 respektive kylbaffel klarar av att leverera 1 kW kyleffekt 

 tryckfallet i distributionssystemet sker endast i kylbafflarna 

 strömningen i köldbärarkretsen är laminär 

 borrhålets djup är 150 meter 

 köldbärarfluiden är vatten. 

Indata som ligger till grund för modellering återfinns i tabell 13. 
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Tabell 13. Indata för systemlösning 2 med bland annat fram- och returledningstemperaturer 

för krets i borrhål respektive kylbafflar, borrhålets djup och bergvärmepumpens COP för 

tappvarmvatten. 

Parameter Beteckning Värde 

Köldbärarens temperatur ut från borrhål Tkb,ut,S2 11  

Köldbärarens temperatur in i borrhål Tkb,in,S2 8,81), 6,82), 3,93) 

Temperatur in i kylbaffel Tkyb,in,S2 14 

Temperatur ut från kylbaffel Tkyb,ut,S2 17 

Borrhålets djup zbh,S2 150 

Köldbärarkretsens rördiameter Dr,kb,S2 0,035 

Pumparnas effektivitet ηp,S2 60 

Vattnets densitet ρva,S2 1000 

Bergvärmepumpens COP för tappvarmvatten-

beredning 

COPtvv,BVP,S2 3 

1). Malmö, 2). Stockholm, 3). Umeå 

Kylbafflarna som modelleras är Swegons modell FRB som är en passiv och fritt 

hängande kylbaffel (Swegon AB 2016). Genom att designa kylbaffeln så att skillna-

den mellan framledningens och returledningens vattentemperatur är 3 °C kan mass-

flödet genom kylbafflarna bestämmas som funktion av den avgivna kyleffekten från 

kylbafflarna med (44).  

�̇�𝑘𝑦𝑏,𝑆2 = 8 ∙ 10−5 ∙ �̇�𝑘𝑏𝑒,𝑆2   (44) 

Tryckfallet i kylbafflarna beror av vattnets hastighet i kvadrat genom systemet. Kyl-

bafflarna är parallellkopplade med distributionssystemet vilket innebär att volymflö-

det genom varje kylbaffel kommer att vara volymflödet efter pumpen dividerat med 

antalet kylbafflar. Antalet kylbafflar bestäms av kylbehovet och utifrån antagandet 

om att en kylbaffel klarar att leverera 1 kW kyleffekt. Genom att kurvanpassa tryck-

fallet som funktion av volymflödet i l/s från Swegons datablad kan tryckfallet som 

funktion av volymflödet approximeras med (45).  

∆𝑃𝑘𝑦𝑏,𝑆2 = 3524 ∙ �̇�𝑘𝑦𝑏,𝑆2
2 − 65 ∙ �̇�𝑘𝑦𝑏,𝑆2 + 1,3  (45) 

Massflödet för köldbäraren som cirkulerar i kretsen i borrhålet kan bestämmas via 

en energibalans över en värmeväxlare mellan köldbärarkretsen och distributionssy-

stemet. För den mängd energi som krävs för att täcka kylbehovet sommartid måste 

en lika stor mängd energi transporteras upp från borrhålet och värmeväxlas med dis-

tributionssystemet. Köldbärarkretsens massflöde som funktion kylbafflarnas mass-

flöde beräknas med (46).  

�̇�𝑘𝑏,𝑆2 =
(𝑇𝑘𝑦𝑏,𝑖𝑛,𝑆2−𝑇𝑘𝑦𝑏,𝑢𝑡,𝑆2)∙�̇�𝑘𝑦𝑏,𝑆2

(𝑇𝑘𝑏,𝑢𝑡,𝑆2−𝑇𝑘𝑏,𝑖𝑛,𝑆2)
=

∆𝑇𝑘𝑦𝑏,𝑆2

∆𝑇𝑘𝑏,𝑆2
∙ �̇�𝑘𝑦𝑏,𝑆2 (46)  



53 

 

Den effekt som går åt för att pumpa runt köldbäraren i borrhålet beror av massflödets 

storlek och det tryckfall som uppstår i borrhålet och kan beräknas med (47) där ek-

vationens första term är friktionsfaktorn för laminär strömning. 

∆𝑃𝑘𝑏,𝑆2 = (
64

2300
) ∙  (

𝜌𝑣𝑎∙ 𝑉𝑣𝑎,𝑘𝑏,𝑆2
2

2
) ∙ (

2∙𝑧𝑏ℎ,𝑆2

𝐷𝑟,𝑘𝑏,𝑆2
)  (47) 

Elffekten till cirkulationspumparna beräknas med (48) 

�̇�𝑝,𝑆2 =  
�̇�𝑘𝑏 𝑘𝑦𝑏⁄ ,𝑆2∙∆𝑃𝑘𝑏 𝑘𝑦𝑏⁄ ,𝑆2

𝜂𝑝,𝑆2
   (48) 

Systemlösningen styrs för respektive lokalisering så att kylmaskinen slås på respek-

tive av när rumsmedeltemperaturen inomhus är: 

 23,5 °C/21 °C för lokalisering i Malmö 

 23,5 °C/21 °C för lokalisering i Stockholm 

 23 °C/20 °C för lokalisering i Umeå. 

3.8  Modellering av systemlösning 3 

I systemlösning 3 modelleras och simuleras en luft-vattenvärmepump som i kombi-

nation med ett FTX-aggregat och en ackumulatortank för lagring av kyla ska täcka 

husets kylbehov, se Fig.17. Utgångspunkten är att FTX-aggregatet nattetid, eller vid 

tillfällen då utomhusluftens temperatur är tillräckligt låg, ska ta tillvara på sval ut-

omhusluft för att kyla inomhusluften samt lagra kyla i en ackumulatortank. Om inte 

FTX-aggregatets kapacitet räcker till används luft-vattenvärmepumpen reversibelt 

för att leverera kyla till FTX-aggregatets kylbatteri. Kylan sprids i huset via ventilat-

ionssystem med hjälp av FTX-aggregatet. Eftersom frikyla i form av uteluft används 

i modellen måste hänsyn tas till luftens fuktinnehåll. Fuktig luft har en högre entalpi 

än motsvarande torr luft och för att öka noggrannheten tas den högre entalpin i den 

fuktiga luften med i beräkningarna i modellen.  
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Fig. 17. Principskiss av systemlösning 3 bestående av FTX-aggregat, ackumulatortank för 

lagring av kyla och luft-vattenvärmepump för spetseffekt. Numreringen i figuren är den 

prioritetsordning för vilket komponenterna används i systemet.  

Luftens entalpi påverkas av hur stort vatteninnehållet i luften är. Den fuktiga luftens 

entalpi kan approximeras med (49) (Berghel & Renström 2011). 

ℎ𝑙 ≈ 1,005 ∙ 𝑇𝑢𝑡𝑒 + 𝑥 ∙ (2500 + 1,86 ∙ 𝑇𝑢𝑡𝑒)  (49) 

Vatteninnehållet, x, beror av den relativa fuktigheten och temperaturen på luften och 

approximeras med (50) 

𝑥 ≈ 0,622 ∙
𝜑∙𝑃´´𝑣𝑎

𝑃−𝑃´´𝑣𝑎
    (50) 

där P´´va är mättnadstrycket för vattenångan vid rådande temperatur T, P är det totala 

konstanta trycket och φ är den relativa fuktigheten. Mättnadstrycket kan beskrivas 

med (51) och den relativa fuktigheten φ beskrivs med (52).  

𝑃´´𝑣𝑎 = 𝑃𝑠𝑎𝑡@𝑇 = 𝑒
(16,64−

4026

𝑇𝑢𝑡𝑒+273
)
 0 °C ≤ Tute ≤ 95 °C (51) 

𝜑 =
𝑃𝑣𝑎

𝑃´´𝑣𝑎
   0 ≤ φ ≤ 1  (52) 

Där Pva är vattenångas partialtryck. 

Tabell 14 visar ingående parametrar, beteckningar och dess värden som ligger till 

grund för simuleringarna.  
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Tabell 14. Ingående parametrar för modellering av FTX-aggregat, ackumulatortank och luft-

vattenvärmepump. 

Parameter Beteckning Värde 

Ackumulatortankens storlek Vta,S3 0,5  

Kanalsystemets tryckfall ΔPka,S3 0,1  

Fläktens effektivitet ηfl,S3 50  

Luft-vattenvärmepumpens COP för tappvarmvat-

tenberedning 

COPtvv,lvvp,S3 2,6  

Luft-vattenvärmepumpens kylfaktor EERkk,lvvp,S3 3,6 

Maximalt luftflöde för FTX-aggregat V̇ve,max,S3  0,25  

Minimalt luftflöde för FTX-aggregat V̇ve,min,S3 0,05  

Temperaturdifferens för värmeväxling i luftbatteri ΔTlb,S3 5  

Vattnets massflöde genom luftbatteriet ṁva,lb,S3 0,1  

För att systemet ska fungera och ladda ackumulatortanken med kyla är det beroende 

av ett antal villkor som måste gälla beroende på om ackumulatortanken ska laddas 

eller ej. Frikyla som används främst nattetid har prioritet på att kyla huset och däref-

ter kyla ackumulatortanken. För att tanken ska kunna kylas krävs det att följande 

villkor är uppfyllda:  

1. Uteluften är kallare än inomhusluften samtidigt som FTX-aggregatet ger 

normalflödet 50 l/s. 

2. Temperaturen efter värmeväxling med luftbatteriet är mindre än börvärdet 

på tilluftstemperaturen. 

3. Tankens temperatur är högre än tilluftens temperatur. 

4. Tankens temperatur är högre än 20 °C men inte lägre än 15 °C. 

Kylan i tanken används för att kyla inomhusluften när utomhustemperaturen är för 

hög för att kyla inomhusluften. För att använda kylan i tanken krävs det att följande 

villkor är uppfyllda: 

1. uteluftens temperatur är högre än inomhusluftens temperatur samtidigt som 

inomhustemperaturen är högre än 25 °C.  

2. tankens temperatur är lägre än 20 °C. 

Tanken är kopplad till ett kylbatteri i FTX-aggregatet via ett vattenburet system. 

Luftbatteriet kommer således fungera både som ett kylbatteri och värmebatteri bero-

ende på om tanken laddas (kyla lagras) eller laddas ur (kyla används). Vid laddning 

och urladdning av ackumulatortanken beräknas effekten till klimatskalets energiba-

lans enligt (53). Effekten som avges eller tas upp beror på om tanken laddas eller 

laddas ur.  

�̇�𝑙𝑎 𝑢𝑟⁄ ,𝑆3 =  �̇�𝑣𝑎,𝑙𝑏,𝑆3 ∙ (ℎ𝑣𝑎,𝑖𝑛,𝑙𝑏,𝑆3 − ℎ𝑣𝑎,𝑢𝑡,𝑙𝑏,𝑆3)  (53) 
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Vid laddning och urladdning av ackumulatortanken förändras tilluftens entalpi vilket 

påverkar klimatskalets värmebalans. I modellen beräknas tilluftens entalpi efter luft-

batteriet vilken sedan används för att beräkna de totala energiförlusterna via venti-

lationssystemet med (54). 

�̇�𝑣𝑒,𝑆3 = (ℎ𝑙,𝑢𝑡,𝑆3 − ℎ𝑙,𝑖𝑛,𝑆3) ∙ �̇�𝑣𝑒,𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑖𝑛⁄ ,𝑆3 ∙ 𝜌𝑙  (54) 

där �̇�𝑣𝑒,𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑖𝑛⁄ ,𝑆3 = {
250 𝑙 𝑠⁄ 𝑣𝑖𝑑 𝑘𝑦𝑙𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 (max)

50 𝑙 𝑠⁄  𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 (min)
  

Den eleffekt som går åt för nå önskat luftflöde baseras på antaganden om kanalsy-

stemets totala tryckfall samt en antagen effektivitet på fläkten enligt tabell 14 och 

beräknas med (55).  

�̇�𝑓𝑙,𝑆3 =
�̇�𝑣𝑒,𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑖𝑛⁄ ,𝑆3∙ 𝛥𝑃𝑘,𝑆3

𝜂𝑓𝑙,𝑆3
   (55) 

Under perioder som frikyla via FTX-aggregatet inte är tillgängligt samt när ackumu-

latortanken är fullständigt urladdad används en luft-vattenvärmepump som täcker 

upp resterande kylbehov. Luft-vattenvärmepumpen modelleras enligt parametrar 

från tabell 14 och styrs så att den endast ger kyleffekt när frikyla inte finns att tillgå.  

Styrningen av systemlösningen utgår från en primär användning av FTX-aggregatet 

och frikyla och prioriteras genom att styra den till att arbeta i ett givet temperaturin-

tervall och därefter låta luft-vattenvärmepumpen skjuta till spetseffekt i ett högre satt 

temperaturintervall. Kyleffekt från tanken levereras när ett kylbehov finns och kyla 

finns lagrad i tanken. Temperaturintervall för driften av frikyla som styr på och av 

för respektive lokalisering är:  

 Malmö: 24,0 °C/23,5 °C 

 Stockholm: 24,0 °C/23,5 °C 

 Umeå: 23,0 °C/21 °C 

Luft-vattenvärmepumpens temperaturintervall som styr av/på för respektive lokali-

sering är:  

 Malmö: 24,4 °C/23,8 °C 

 Stockholm: 24,6 °C/23,8 °C 

 Umeå: 23,5 °C/21,5 °C 

3.9  Beräkning av klimatpåverkan med marginalelsprincipen 

Miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp baseras på den totalt inköpta elenergin 

utifrån marginalelsprincipen enligt Gode et al. (2015). Mängden bränsle som går åt 

för att producera elenergin i ett kolkondenskraftverk beror på verkningsgraden ,ηe, 
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och beräknas med (56). Utsläppen av koldioxid sätts i relation till de koldioxidut-

släpp som hade fåtts med referenssystemet och nettoutsläppet av koldioxid blir där-

med skillnaden mellan respektive systemlösnings och referenssystemets utsläpp en-

ligt (57).  

𝑄𝑏,𝑅𝐸𝐹 𝑆1⁄ 𝑆2⁄ /𝑆3 =  
𝑊𝑡𝑜𝑡,𝑅𝐸𝐹 𝑆1⁄ 𝑆2⁄ /𝑆3

𝜂𝑒
   (56) 

∆𝐶𝑂2 = 𝐶𝑘𝑜𝑘 ∙ (𝑄𝑏,𝑅𝐸𝐹 𝑆1⁄ 𝑆2⁄ /𝑆3 − 𝑄𝑏,𝑅𝐸𝐹)  (57) 

Där ηe = 0,44 och där Ckok är CO2-utsläpp per MWh producerad el i ett kolkondens-

kraftverk, Qb,REF/S1/S2/S3 är den totala bränslemängden i MWh som åtgår för att pro-

ducera den inköpta elenergin per år för systemlösning 1, 2 och 3 samt referenssyste-

met. Konstanten Ckok har ett värde på 0,42 Ton CO2/MWh (Wikström, u.å.). I beräk-

ningarna tas ingen hänsyn till eventuella transmissionsförluster i elnätet. 

3.10 Ekonomisk bedömning av respektive systemlösnings  

totalkostnad 

Den ekonomiska bedömningen görs med nuvärdesmetoden som verktyg och med 

den indata som återfinns i avsnitt 2.9. För att förenkla den ekonomiska analysen antas 

att det inte finns några reinvesteringar under livstiden förutom ett årligt underhåll om 

1000 kr för samtliga systemlösningar. Livstiden utgår från referensfallets luft-luft-

värmepump som har en förväntad livslängd på cirka 15 år. Av de komponenter som 

har en livslängd på mer än 15 år antas att det resterande restvärdet är procentuellt 

lika stort som den procentuella skillnaden mellan respektive komponent och luft-

luftvärmepumpens livslängd på 15 år. Under livstiden antas det att inflationstakten 

är 2 % och att en prisjustering om 1 % per år görs. Kalkylräntan antas vara 5 %. 

Totalkostnaden under 15 år beräknas med (58). 

𝑇𝐾𝑅𝐸𝐹 𝑆1⁄ 𝑆2⁄ /𝑆3 =  ∑
(𝐼𝐾+𝐷𝐾+𝑈𝐾)∙(1+𝑃𝑅𝑛)∙(1+𝐼𝑁𝑛)

(1+𝐾𝑅𝑛)
𝑛
0   (58) 

Där:  IK = Investeringskostnad för respektive systemlösning  [kr/år] 

DK = Driftskostnad för respektive systemlösning  [kr/år] 

UK = Underhållskostnad för respektive systemlösning  [kr/år] 

PR = Prisstegring     [%] 

IN = Inflation     [%] 

KR = Kalkylränta     [%] 

n = 0, 1, 2, 3, 4, …, 14    [-] 
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3.11 Känslighetsanalys 

Modellernas känslighet för förändringar av exempelvis utomhustemperatur är vik-

tiga att känna till för att få reda på vad i modellerna som påverkas mycket eller lite 

och hur resultatet påverkas. Modellerna testas i hur de hanterar en högre utomhus-

temperatur och hur de påverkas av ett ökat behov av tappvarmvatten. I den första 

delen av känslighetsanalysen antas det att medeltemperaturen utomhus ökar med 10 

% för att illustrera ett varmare år jämfört med den klimatdata som använts. Analysen 

ska undersöka hur:  

 maximala inomhustemperaturen förändras 

 antalet timmar över 25 °C förändras 

 det totala årliga kylbehovet förändras. 

I den andra delen av känslighetsanalysen antas det att årsbehovet av tappvarmvatten 

ökar med 50 %. Analysen ska undersöka hur den ekonomiska kalkylen förändras. 
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4 Resultat 

4.1  Delresultat – Jämförelsen mellan modeller av klimatskal och refe-

renssystem i Simulink och IDA ICE 

4.1.1 Resultat för jämförelse av klimatskal i Simulink och IDA ICE 

Resultatet för jämförelsen av klimatskalet som byggts i Simulink visar att föränd-

ringen i resultatet för samtliga simuleringar av modellerna är mindre än 10 % för de 

tre undersökta parametrarna maximal inomhustemperatur, timmar över 25 °C och 

timmar över 27 °C. Bäst resultat fick modellen med lokalisering i Umeå med en 

skillnad på 2,1 % för den maximala inomhustemperaturen, 3,4 % för antalet timmar 

över 25 °C och 7,8 % för timmar över 27 °C, se tabell 17. Modellen med störst skill-

nad från IDA ICE var den med lokalisering i Malmö med en skillnad på 3,6 % för 

den maximala inomhustemperaturen, 6,0 % för antalet timmar över 25 °C och 9,3 % 

antalet timmar över 27 °C, se tabell 15.  

Tabell 15. Jämförelseresultat av maximal inomhustemperatur och antalet timmar över 25 °C 

respektive 27 °C för klimatskalet med lokalisering Malmö. 

Parameter 

Modell  

Maximal inom-

hustemperatur 

Timmar över 25 

°C 

Timmar över 27 

°C 

Simulink  36,8 1957 1311 

IDA ICE  38,2 1845 1199 

Differens [%] 3,6 6,0 9,3 

   

Tabell 16. Jämförelseresultat av maximal inomhustemperatur och antalet timmar över 25 °C 

respektive 27 °C för klimatskalet med lokalisering Stockholm. 

Parameter 

Modell  

Maximal inom-

hustemperatur 

Timmar över 25 

°C 

Timmar över 27 

°C 

Simulink 33,1 1800 968 

IDA ICE  34,4 1897 1055 

Differens [%] 3,9 5,1 8,3 

 

Tabell 17. Jämförelseresultat av maximal inomhustemperatur och antalet timmar över 25 °C 

respektive 27 °C för klimatskalet med lokalisering Umeå. 

Parameter 

Modell  

Maximal inom-

hustemperatur 

Timmar över 25 

°C 

Timmar över 27 

°C 

Simulink  35,5 1535 993 

IDA ICE 36,3 1484 921 

Differens [%] 2,1 3,4 7,8 
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4.1.2 Resultat för jämförelse av referenssystem i Simulink och IDA ICE 

Resultatet för referenssystemet och motsvarande modell byggd i IDA ICE stämmer 

överens med en skillnad på mindre än 10 % för det beräknade kylbehovet under året. 

Modellen med lokalisering i Umeå har justerats något med avseende på den operativa 

temperaturen (se avsnitt 3.5). Bäst resultat jämfört med IDA ICE hade modellen med 

lokalisering i Malmö med en skillnad mot det beräknade kylbehovet i IDA ICE på 

5,7 % följt av Umeå med 6,3 % och Stockholm med 9,4 % se tabell 18. 

Tabell 18. Jämförelse av kylbehovet i kWh/år mellan referenssystemet i Simulink och IDA 

ICE. 

Lokalisering    

Modell  

Malmö 

[kWh/år] 

Stockholm 

[kWh/år] 

Umeå  

[kWh/år] 

Simulink  2316  1854 1547 

IDA ICE  2457 2047 1651 

Differens [%] 5,7 9,4 6,3 

4.2  Resultat för dimensioneringsparametrar, överhettningskriterium 

och energianvändning för referenssystemet 

Tabell 19 visar resultatet för simuleringar gjorda med referenssystemet. Resultatet 

visar att den totalt inköpta energin för kyla är 540, 430 och 360 kWh/år för Malmö, 

Stockholm och Umeå respektive. Den dimensionerande kyleffekten för luft-luftvär-

mepumpen är 2,1, 1,7, och 2,2 kW för Malmö, Stockholm och Umeå respektive.  

Tabell 19. Resultatmatris för referenssystemet. 

Dimensioneringsparameter Malmö Stockholm Umeå 

Effekt, kyla [kW] 2,1 1,7 2,2 

Ventilationsflöde [m3/s] 0,05 0,05 0,05 

Överhettningskriterium Malmö Stockholm Umeå 

Högsta temperatur [°C] 26,5 26,5 26,3 

Timmar över 25 °C 50 61 60 

Överhettning enligt BSEN15251 Nej Nej Nej 

Energianvändning, total och inköpt Malmö Stockholm Umeå 

Total energi tappvarmvatten [kWh/år] 2888 3017 3204 

Inköpt energi tappvarmvatten [kWh/år] 2888 3017 3204 

Total energi komfortkyla [kWh/år] 2316 1854 1547 

Inköpt energi komfortkyla [kWh/år] 539 431 360 

Inköpt energi fläktar [kWh/år] 106 106 106 

Total energianvändning [kWh/år] 5310 4977 4857 

Total inköpt energi [kWh/år] 3533 3554 3670 
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4.3  Resultat för dimensioneringsparametrar, överhettningskriterium 

och energianvändning för systemlösning 1 

Tabell 20 visar resultatet för simuleringar gjorda för systemlösning 1. Resultatet vi-

sar att den totala energin för komfortkyla är cirka 2300, 1800 och 1500 kWh/år för 

Malmö, Stockholm och Umeå respektive. Systemet klarar av att bereda cirka 1000, 

1100 och 750 kWh tappvarmvatten för Malmö, Stockholm och Umeå respektive. 

Den totala solfångararean som krävs för att täcka kylbehovet i Malmö och Umeå är 

10 m2 jämfört med 8 m2 för Stockholm. Malmö och Umeå kräver en större ackumu-

latortank med en volym på 0,75 m3 jämfört med Stockholm som kräver 0,5 m3. Di-

mensionerande effekt på kylmaskinen är 3,0, 2,7 och 3,0 kW för Malmö, Stockholm 

och Umeå respektive.  

Tabell 20. Resultatmatris för systemlösning 1. 

Dimensioneringsparameter Malmö Stockholm Umeå 

Effekt, kyla [kW] 3,0 2,7 3,0 

Ventilationsflöde [m3/s] 0,05 0,05 0,05 

Ackumulatortankens storlek [m3] 0,75 0,50 0,75 

Antal solfångare [m2] 10 8 10 

Överhettningskriterium Malmö Stockholm Umeå 

Högsta temperatur [°C] 26,4 26,4 26,2 

Timmar över 25 °C 66 48 46 

Överhettning enligt BSEN15251 Nej Nej Nej 

Energianvändning, total och inköpt Malmö Stockholm Umeå 

Total energi tappvarmvatten [kWh/år] 2888 3017 3204 

Tillvaratagen energi tappvarmvatten 

[kWh/år] 

1090 1092 748 

Inköpt energi tappvarmvatten [kWh/år] 1798 1925 2456 

Total energi komfortkyla [kWh/år] 2292 1815 1529 

Inköpt energi fläktar [kWh/år] 106 106 106 

Inköpt energi pumpar [kWh/år] 0,0000300 0,0000226 0,0000188 

Inköpt energi elpatron [kWh/år] 275 376 265 

Total energianvändning [kWh/år] 5562 4938 4839 

Total inköpt energi [kWh/år] 2180 2407 2827 

4.4  Resultat för dimensioneringsparametrar, överhettningskriterium 

och energianvändning för systemlösning 2 

Tabell 21 visar resultatet för simuleringar av systemlösning. Den effekt som maxi-

malt måste kunna tas upp ur borrhålet är 2,2, 1,7 och 2,2 kW för Malmö, Stockholm 

och Umeå respektive. Den totalt inköpta energin för respektive lokalisering är cirka 

1100, 1100 och 1200 kWh/år. 
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Tabell 21. Resultatmatris för systemlösning 2. 

Dimensioneringsparameter Malmö Stockholm Umeå 

Effekt, kyla [kW] 2,2 1,7 2,2 

Ventilationsflöde [m3/s] 0,05 0,05 0,05 

Överhettningskriterium Malmö Stockholm Umeå 

Högsta temperatur [°C] 26,4 26,4 26,4 

Timmar över 25 °C 64 83 78 

Överhettning enligt BSEN15251 Nej Nej Nej 

Energianvändning, total och inköpt Malmö Stockholm Umeå 

Total energi tappvarmvatten [kWh/år] 2888 3017 3204 

Inköpt energi tappvarmvatten [kWh/år] 963 1006 1068 

Total energi komfortkyla [kWh/år] 2316 1842 1570 

Inköpt energi fläktar [kWh/år] 106 106 106 

Inköpt energi pumpar [kWh/år] 2,2 1,1 1,6 

Total energianvändning [kWh/år] 3387 2955 2717 

Total inköpt energi [kWh/år] 1071 1113 1176 

4.5  Resultat för dimensioneringsparametrar, överhettningskriterium 

och energianvändning för systemlösning 3 

Tabell 22 visar resultatet för simuleringar gjorda med systemlösning 3. Resultatet 

visar att det dimensionerande luftflödet för vilket FTX-aggregatet måste ventilera 

huset med för att kunna skapa en tillräckligt stor kyleffekt är 0,3 m3/s i samtliga 

modeller. Den dimensionerande effekten för luft-vattenvärmepumpen är 2,8, 2,5 och 

2,4 kW för Malmö, Stockholm och Umeå respektive.  

Tabell 22. Resultatmatris för systemlösning 3. 

Lokalisering   

Parameter 

Malmö Stockholm Umeå 

Effekt, kyla [kW] 2,8 2,5 2,4 

Ventilationsflöde1) [m3/s] 0,05/0,3 0,05/0,3 0,05/0,3 

Ackumulatortankens storlek [m3] 0,5 0,5 0,5 

Överhettningskriterium Malmö Stockholm Umeå 

Högsta temperatur [°C] 26,3 26,3 26,3 

Timmar över 25 °C 60 72 62 

Överhettning enligt BSEN15251 Nej Ja Nej 

Energianvändning, total och inköpt Malmö Stockholm Umeå 

Total energi tappvarmvatten [kWh/år] 2888 3017 3204 

Inköpt energi tappvarmvatten [kWh/år] 1111 1160 1232 

Total energi komfortkyla [kWh/år] 2260 1987 1602 
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Inköpt energi komfortkyla [kWh/år] 255 139 223 

Inköpt energi fläktar [kWh/år] 119 118 111 

Total energianvändning [kWh/år] 3490 3256 2918 

Total inköpt energi [kWh/år] 1485 1418 1566 

1). 0,05 m3/s vid normal drift och 0,3 m3/s vid kyldrift 

Fig. 18 visar mängden komfortkyla i kWh/år som kan laddas i och ur ackumulator-

tanken enligt simuleringar för de tre lokaliseringarna Malmö, Stockholm och Umeå. 

I figuren syns att laddningen av ackumulatortanken, det vill säga, den energi i form 

av kyla som faktiskt lagras i ackumulatortanken per år är högre än motsvarande ur-

laddning (kyla används). 

 

Fig. 18. Laddning och urladdning av ackumulatortanken i systemlösning 3 för 

lokaliseringarna Malmö, Stockholm och Umeå respektive.  

4.6  Resultat för energianvändning enligt BBR 

Fig. 19 visar energianvändningen beräknat enligt definition i BBR i kWh/m2·år för 

systemlösningarna 1, 2, 3 och referenssystemet för lokaliseringarna Malmö, Stock-

holm och Umeå respektive. Resultatet visar att den högsta energianvändningen fås 

med referenssystemet som i snitt har en energianvändning på 46 kWh/m2·år. Lägst 

energianvändning har systemlösning 2 som i snitt har en energianvändning på 14 

kWh/m2·år. 
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Fig. 19. Årlig energianvändning beräknat enligt BBR:s definition av energianvändning i 

småhus för systemlösningarna 1, 2, 3 och referenssystemet för lokaliseringarna Malmö, 

Stockholm och Umeå. Streckad linje i diagramet vid 80 kWh/m2·år visar BBR:s högsta 

tillåtna energiavändning. 

4.7  Resultat för respektive systemlösnings klimatpåverkan 

Fig. 20 visar reduktionen av CO2-utsläpp per år för systemlösningarna 1, 2 och 3 

jämfört med referenssystemet. Det årliga utsläppet för referenssystemet är i snitt 3,4 

ton/år. Störst reduktion i CO2-utsläpp fås med systemlösning 2 som i snitt minskar 

de årliga CO2-utsläppen med 2,4 ton/år, en minskning med 70 % jämfört med refe-

renssystemet. Minst reducering hade systemlösning 1 med i snitt 1 ton/år vilket ger 

en minskning jämfört med referenssystemet på 30 %. Samtliga systemlösningar ger 

en reduktion i CO2-utsläppen jämfört med referenssystemet. 
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Fig. 20. Reduktion av CO2-utsläpp för respektive systemlösning i jämförelse med 

referenssystemet för de tre lokaliseringarna Malmö, Stockholm och Umeå.  

4.8  Resultat för ekonomisk bedömning av respektive systemlösnings 

totalkostnad 

I den ekonomiska kalkylen är den totala kostnaden för respektive system beräknat 

över en tidsperiod på 15 år. Den totalt lägsta kostnaden under tidsperioden har refe-

renssystemet med en ungefärlig totalkostnad på cirka 96 000 kr. Det näst dyraste 

systemet är systemlösning 2 med en ungefärlig totalkostnad på 158 000 kr. System-

lösning 3 har en av de högsta totalkostnaderna på cirka 201 000 kr. För system 1 

inkluderas inte investeringskostnaden för absorptionskylmaskinen, se tabell 23.  

Tabell 23. Resultatet av nuvärdeskalkylen för en tidsperiod på 15 år för respektive 

systemlösning. 

Lokalisering 

Modell 

Malmö  

[kr] 

Stockholm 

[kr] 

Umeå  

[kr] 

Referenssystem 95 260 95 653 97 823 

Systemlösning 11) 94 701 99 426 106 803 

Systemlösning 2 157 880 158 666 159 844 

Systemlösning 3 200 509 199 425 202 081 

1). Exklusive investeringskostnad för absorptionskylmaskinen 
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4.9  Resultat för känslighetsanalys 

Tabell 24 visar överhettning enligt BSEN15251 samt enligt de i samarbete med 

Swegon framtagna kriterier som systemet ska kunna klara i den första delen i käns-

lighetsanalysen. Resultaten visar att enligt kriterier från BSEN15251 fanns ingen 

överhettningsrisk för referenssystemet och systemlösning 2. För systemlösning 1 och 

3 skedde överhettning för lokaliseringarna Stockholm och Umeå samt Stockholm. 

För Swegons kriterium skedde överhettning i samtliga systemlösningar för samtliga 

lokaliseringar.  

Tabell 24. Uppfyllnad av BSEN15251 samt de i samråd med Swegon uppsatta 

temperaturkrierier för känslighetsanalysen. 

Lokalisering 

Parameter 

Malmö  Stockholm Umeå 

Överhettning enligt BSEN15251 

Referenssystem Ingen Ingen Ingen 

Systemlösning 1 Ingen Ja Ja 

Systemlösning 2 Ingen Ingen Ingen 

Systemlösning 3 Ingen Ja Ingen 

Överhettning enligt Swegons kriterium 

Referenssystem Ja Ja Ja 

Systemlösning 1 Ja Ja Ja 

Systemlösning 2 Ja Ja Ja 

Systemlösning 3 Ja Ja Ja 

 

Fig. 21 visar maximal inomhus temperatur, vilka ska jämföras med originalresultaten 

i tabell 19, 20, 21 och 22. I samtliga fall ökar temperaturen inomhus och överskrider 

eller ligger precis på gränsvärdet enligt Swegons temperaturkriterium. Störst 

procentuell förändring har systemlösning 1 med i snitt cirka 5 % för lokaliseringarna 

Malmö, Stockholm och Umeå respektive. Minst förändring hade referenssystemet 

med cirka 2 % för lokaliseringarna Malmö, Stockholm och Umeå respektive.  
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Fig 21. Maximal inomhustemperatur vid en temperaturhöjning med 10 % för 

utomhustemperaturen, streckad linjer visar temperaturkriterum uppsatt av Swegon.  

Fig. 22 visar antalet timmar över 25 °C vilka ska jämföras med originalresultaten i 

tabell 19, 20, 21 och 22 för systemlösningarna 1, 2, 3 och referenssystemet för loka-

liseringarna Malmö, Stockholm och Umeå. I resultatet syns att systemlösning 1 hade 

den högsta procentuella förändringen jämfört med originalresultatet med en procen-

tuell ökning med i snitt 420 % för lokaliseringarna Malmö, Stockholm och Umeå 

respektive. Minst förändring hade systemlösning 2 med en förändring på i snitt 60 

% jämfört med originalresultaten. I samtliga fall utom referenssystemet med lokali-

sering i Umeå överskrids det tillåtna antalet timmar över 25 % C. 
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Fig. 22. Antalet timmar över 25 °C för systemlösningarna 1, 2, 3 och referensfallet för de tre 

lokaliseringarna Malmö, Stockholm, och Umeå. Streckad linje visar det maximala antalet 

tillåtna timmar enligt Swegons temperaturkriterium. 

Fig. 23 visar den procentuella förändringen av årligt kylbehov jämfört med original-

resultaten i tabell 19, 20, 21 och 22 för systemlösning 1, 2, 3 och referensfallet för 

lokaliseringarna Malmö, Stockholm och Umeå. Den procentuella ökningen av det 

årliga kylbehovet är relativt lika för samtliga systemlösningar för respektive lokali-

sering. I snitt ökar det årliga kylbehovet med i snitt 33 % för samtliga systemlös-

ningar för respektive lokalisering.  
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Fig 23. Procentuell förändring i årligt kylbehov för systemlösningarna 1, 2, 3 och 

referensfallet för de tre lokaliseringarna Malmö, Stockholm och Umeå. 

I den andra delen av känslighetsanalysen, se tabell 25, där tappvarmvattenbehovet 

ökar med 50 % har referenssystemet den lägsta totala kostnaden över 15 år med cirka 

92 000 kr följt av systemlösning 2 med en kostnad på cirka 161 000 kr. Systemlös-

ning 3 har en ungefärlig totalkostnad på 211 000 kr och systemlösning 1 där priset 

för absorptionskylmaskinen inte är inkluderat ligger det ungefärliga priset på 

104 000 kr.  

Tabell 25. Totalkostnad över 15 år med ett ökat tappvarmvattenbehov om 50 %. 

Lokalisering 

Modell 

Malmö  

[kr] 

Stockholm 

[kr] 

Umeå  

[kr] 

Referenssystem 122 271 123 880 127 789 

Systemlösning 11) 121 713 127 635 136 771 

Systemlösning 2 166 877 168 074 169 833 

Systemlösning 3 210 891 210 293 213 604 

1). Exklusive kostnad för absorptionskylmaskin. 
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5 Analys och diskussion 

5.1  Jämförelsen mellan modeller av klimatskal och referenssystem i 

Simulink och IDA ICE 

Jämförelsen av simuleringarna av klimatskalet mellan modellerna i Simulink och 

IDA ICE uppnådde en maximal skillnad om 10 % först efter att solinstrålningen re-

ducerats med 19 % i modellerna i Simulink. Reduceringen av solinstrålning var nöd-

vändig för att kompensera för den skuggberäkning som gjordes i IDA ICE men ej i 

Simulink. Hur mycket solinstrålning som normalt skuggas över ett småhus beror på 

omgivningen och är därmed svårt att uppskatta. Vid ingen skuggning kommer tem-

peraturen i huset att stiga ytterligare varpå kylbehovet för huset ökar vilket ställer 

högre krav på systemlösningarna. Reduceringen i solinstrålningen i modellerna är 

därmed en osäkerhet som måste tas i beaktning vid utvärdering och vidare använd-

ning av resultatet.  

För referenssystemet uppnåddes lika kylbehov över året när en kompensering för den 

operativa temperaturen infördes i modellen. Bidraget från medelstrålningstempera-

turen från ytorna i huset hade en större inverkan än vad som först antogs när modellen 

skapades. För att den operativa temperaturen inte skulle överstiga temperaturkriteri-

erna behövde rumsluften kylas till en lägre temperatur än de satta temperaturkriteri-

erna. I samtliga modeller kompenserades den operativa temperaturen med mätdata 

från IDA ICE där den procentuella medelskillnaden (korrektionsfaktorn θ, se avsnitt 

3.5) mellan den operativa temperaturen och rumsluftens medeltemperatur beräkna-

des. Korrektionsfaktorn θ multiplicerades med rumsluftens temperatur för att skapa 

den operativa temperaturen i Simulink. För modellerna med lokalisering i Umeå fick 

θ justeras uppåt för att modellerna skulle nå samma kylbehov över året som modellen 

i IDA ICE. Metoden med korrektionsfaktorn θ kan dock underskatta den verkliga 

operativa temperaturen som kan skilja sig procentuellt mer under varmare timmar 

med mycket solinstrålning in i huset jämfört med timmar med låg eller ingen solin-

strålning. Konsekvensen av en underskattning av den operativa temperaturen kan få 

konsekvenser för den dimensionerande effekten och kylbehovet som kylmaskinen 

måste kunna leverera för att klara av temperaturtoppar under året.  

Jämförelsen med IDA ICE gjordes endast för klimatskalet och referenssystemet. Syf-

tet med att använda IDA ICE var att få stöd för att energitransporterna samt det årliga 

kylbehovet är rimligt. Resultatet från simuleringarna av klimatskalet för respektive 

lokalisering visade att den operativa temperaturen inomhus kunde nå upp till mellan 

33–37 °C. Resultatet ligger i linje med, men är något högre, jämfört med tidigare 

studier av Simson et al. (2017). En hypotes är att den något högre temperaturen i 

simuleringarna i denna utredning kan förklaras med att det modellerade klimatskalet 

har en lägre värmetröghet. Det modellerade småhuset är byggt med en lätt stomme 
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jämfört med de flerbostadshus som studerats av Simson et al. (2017) som troligtvis 

har en tyngre stomme, på grund av att det är en större huskonstruktion, som slätar ut 

temperaturfluktuationerna. Hus med lätta stommar kunde konstateras ha en högre 

risk för överhettning i studier av Dodoo & Gustavsson (2016), McLeod et al. (2013) 

och Pomfret & Hashemi (2017), vilket gör att resultatet för modellen av klimatskalet 

kan anses vara trovärdigt. 

5.2  Referenssystem 

Resultatet från simuleringarna för referenssystemet visade att energianvändningen 

enligt BBR:s beräkningssätt, (20), uppgår till i snitt 46 kWh/m2·år för de tre under-

sökta lokaliseringarna. Energianvändningen är därmed mer än hälften av det krav 

som BBR förväntas få för småhus (Boverket 2018). Lägg där till att det tillkommer 

energi för uppvärmning samt hushållsel. För referenssystemet blir det därmed intres-

sant att undersöka utfallet av resultatet om energi för uppvärmning och hushållsel 

inkluderas. En stor del av energianvändningen i referenssystemet åtgår till beredning 

av tappvarmvatten, varpå en effektivare beredning av tappvarmvatten än enbart el 

skulle få en stor inverkan på den inköpta energin till hushållet.  

En problematik med luft-luftvärmepumpen är att den i ett enklare utförande med 

endast en inomhusdel kräver att huset har en öppen planlösning utan krav på diffe-

rentierade temperaturzoner för att sprida värme och kyla. Beroende på husets utform-

ning kan en dyrare variant med fler inomhusenheter behöva användas för att få god 

komfort inomhus under såväl sommartid som vintertid. Det skulle i sin tur påverka 

den ekonomiska kalkylen i form av ökade investeringskostnader för systemlös-

ningen.  

Referenssystemet har dock, i denna utredning, ett bättre ekonomiskt resultat jämfört 

med de övriga systemlösningarna varpå systemlösningen fortfarande kan vara för-

delaktig trots en ökad investeringskostnad för effektivare tappvarmvattenberedning, 

läs mer i avsnitt 5.7. Avsaknaden av möjlighet till tappvarmvattenberedning gör dock 

luft-luftvärmepumpen, i det utförande som simulerats i detta arbete, till ett mindre 

attraktivt alternativ för småhus. Den stora andelen energi som åtgår till tappvarmvat-

tenberedningen kan göra det svårt för luft-luftvärmepumpen att producera nödvändig 

mängd komfortkyla och värme under året.  

5.3  Systemlösning 1 

Systemlösning 1 visade i simuleringarna att det krävdes cirka 8–10 m2 solfångare i 

kombination med en 0,5–0,75 m3 ackumulatortank för att täcka kylbehovet för de tre 

undersökta lokaliseringarna. För både Malmö och Umeå krävdes 10 m2 solfångare 

och en 0,75 m3 stor ackumulatortank medans det för Stockholm räckte med en 0,5 

m3 stor ackumulatortank i kombination med 8 m2 solfångare. Resultatet kan anses 
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vara rimligt då en familj om fyra personer i snitt behöver 8 m2 solfångare och en 0,75 

m3 ackumulatortank enligt Svenska Solgruppen (u.å.).  

Anledningen till varför det behövdes mindre yta solfångare i Stockholm jämfört med 

Umeå beror på att klimatdatan för Umeå innehåller fler timmar med högre topptem-

peraturer sommartid jämfört med klimatdatan för Stockholm. De högre topptempe-

raturerna under sommarperioden påverkar den effekt som krävs för att kyla rumstem-

peraturen ner till uppsatta kriterier.  

Systemlösningen klarade inte av att täcka hela kylbehovet på någon av orterna utan 

att elpatronen gick in och värmde ackumulatortanken vid vissa tillfällen. Som bäst 

klarade absorptionskylmaskinen att täcka kylbehovet till cirka 90 % i Malmö och 

som sämst 84 % i Stockholm med rimlig storlek på ackumulatortank och solfånga-

rarea. För att kunna täcka kylbehovet till 100 % utan att behöva köpa in el till elpa-

tronen krävs en större ackumulatortank och mer solfångararea. Det kan dock bli svårt 

att ekonomiskt motivera en sådan investering då det är högst osäkert att besparingen 

i form av minskad inköpt el till elpatronen över tid täcker upp den utökade investe-

ringskostnaden för systemlösningen. Att kylbehovet inte kunde täckas till 100 % med 

den dimensionerade ackumulatortanken och solfångararean för respektive lokali-

sering visar att kylbehovet inte alltid korrelerar med tillgång på termisk energi från 

solen. Detta kan bero på tillfällen då den interna värmealstringen i huset blir tillräck-

ligt stor för att det sommartid ska bli för varmt i huset, exempelvis under molniga 

dagar när solinstrålningen inte är tillräcklig för att värma ackumulatortanken.  

En fördel med absorptionskylmaskinen är dess förmåga att kunna bereda tappvarm-

vatten med den värmeenergi som måste kylas bort i systemets kondensor och absor-

bator. Med kylmaskinen placerad i Malmö kunde 38 % av årsbehovet av tappvarm-

vatten beredas i kylmaskinen vilket kan jämföras med 23 % i Umeå. Resultatet byg-

ger dock på antagandet om ideala värmeväxlare mellan absorptionskylmaskin och 

inkommande tappvarmvatten. För att nå en så pass effektiv värmning av tappvarm-

vatten krävs stora värmeväxlare vilket i praktiken blir dyrt och opraktiskt. Realistiskt 

är att den verkliga täckningsgraden av tappvarmvattenberedningen sjunker något 

mot simuleringarnas resultat samt att tappvarmvattnet inte kan värmas ända upp till 

55 °C utan kan komma behöva ha stöd av en elpatron.  

Att en mindre andel av årsbehovet av tappvarmvatten kunde täckas upp i Umeå jäm-

fört med Malmö trots lika stor effekt på absorptionskylmaskinen, lika storlek på ack-

umulatortank och lika stor solfångararea kan dels förklaras med större kylbehov för 

huset lokaliserat i Malmö jämfört med Umeå. Med ett större kylbehov behöver kyl-

maskinen vara aktiv i ett större antal timmar vilket gör att mer tappvarmvatten kan 

beredas. Ytterligare en förklaring är att det går åt mer energi för huset lokaliserat i 

Umeå för att täcka samma behov av tappvarmvatten på grund av att temperaturen på 

inkommande kallvatten är lägre i Umeå jämfört med i Malmö. Det lägre kylbehovet 

samt en lägre temperatur på inkommande kallvatten ger därmed en dubbelt negativ 
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effekt för energiåtgången för tappvarmvattenberedningen med absorptionskylmaski-

nen om den är placerad i Umeå jämfört med Malmö.  

Systemlösningens nackdel är att den endast kan utnyttjas sommartid för kyla och 

huset blir således beroende av ytterligare ett system som måste täcka värmebehovet 

under vinterhalvåret. Det gör att absorptionskylmaskinen måste ge en stor besparing 

energimässigt under de drifttimmar anläggningen har varje år under sommartid för 

att investeringskostnaderna för anläggningen ska täckas upp. Sett till inköpt energi 

ger absorptionskylmaskinen en besparing i inköpt energi jämfört med referenssyste-

met vilket gör den billigare i drift.  

Vidare studier krävs dock för att avgöra om besparingen är tillräckligt stor för att 

systemlösningen ska bli ekonomiskt fördelaktig med ett komplement av värmesy-

stem. Frågetecknet är dock de okända investeringskostnaderna för kylmaskinen, läs 

mer i avsnitt 5.7. Absorptionskylmaskinen som har modellerats i denna utredning är 

endast en teoretisk modell av en principiell absorptionskylmaskin. Det är därför svårt 

att veta hur väl den skulle prestera i verkligheten. Resultatet för utredningen kring 

det systemet kan därför vara svårt att validera då det inte finns någon lättillgängliga 

mätdata från andra studier att jämföra mot.  

5.4  Systemlösning 2 

Resultatet från simuleringarna av systemlösning 2 visade att produktion av komfort-

kyla med frikyla från ett borrhål är energimässigt effektivt då en relativt liten energi 

i form av el till cirkulationspumpar krävs för att transportera värmeenergin från huset 

och ner i borrhålet. Fördelen med tekniken är att kyla finns att tillgå när behovet 

kräver det. Ytterligare en fördel med tekniken är att bergvärmepumpen kan bereda 

tappvarmvatten med ett relativt högt COP vilket gör att energimängden som går åt 

för tappvarmvattenberedningen över året minskar. Minskningen är 66 % jämfört med 

om allt tappvarmvatten skulle beredas med enbart el vilket leder till en tredjedel så 

höga kostnader. Systemlösningen är intressant då den kan tillgodose husets kylbehov 

till en låg kostnad samt att det är miljömässigt intressant tack vare den låga energi-

användningen under drift både vad gäller distribution av kyla och beredning av tapp-

varmvatten, läs mer i avsnitt 5.6.  

En intressant effekt att utreda vidare är hur temperaturen i borrhålet påverkas genom 

att värme sommartid dumpas till borrhålet och höjer dess temperatur. Xi et al. (2017) 

visade i deras studie att värmeackumulering riskerar att ske om dumpningen av vär-

meenergi är större än den värmeenergi som hämtas vintertid. Resultatet är dock end-

ast applicerbart för de undersökta borrhålen i Kina och deras klimat. En studie bör 

göras för borrhål i Sverige och undersöka hur borrhålets livslängd och bergvärme-

pumpens effektivitet (COP) förändras vid upptag och dumpning av värmeenergi från 

och till borrhålet. Verkningsgraden på bergvärmepumpen kan öka vintertid då mer 
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energi finns att hämta från borrhålet tack vare dess ökade temperatur. Vice versa 

borde bergvärmepumpens effektivitet öka även sommartid då mycket värme har 

hämtats ur borrhålet vintertid vilket skulle kunna sänka temperaturen i borrhålet.  

5.5  Systemlösning 3 

Resultatet från simuleringar av systemlösning 3 visar, likt för systemlösning 2, att 

nyttjandet av frikyla när uteluften är svalare än inomhusluften är energieffektivt då 

energin som åtgår till fläktarna är liten i förhållande till den mängd värmeenergi som 

förs ut ur huset. Nackdelen med frikyla med hjälp av uteluft är att dess begränsning 

att inte kunna kyla huset mer än till den temperatur som uteluften håller. Det fungerar 

bra så länge uteluften ligger under ett maximalt börvärde på tilluftstemperaturen men 

i driftfall där utomhustemperaturen är hög även under natten kan frikylans potential 

vara otillräcklig.  

I denna utredning ska den operativa temperaturen inomhus inte överstiga 25 °C mer 

än 87,6 timmar per år. Det innebär att temperaturen på utomhusluften måste vara 

under 25 °C för att kunna kyla huset. Potentialen i frikylan via utomhusluften är som 

störst nattetid när temperaturgradienten mellan utomhusluften och inomhusluften är 

som störst. Ju mindre temperaturgradienten är mellan utomhusluftens temperatur och 

inomhusluftens temperatur eller börvärdet på tilluften, desto lägre blir kyleffekten 

med ett konstant luftflöde genom FTX-aggregatet. I de simulerade modellerna kunde 

frikylan kyla ner rumsluften till cirka 29 °C med ett flöde på 250 l/s. Frikylan via 

FTX-aggregat är således inte tillräckligt effektiv för att kyla huset ner till maximalt 

25 °C för någon av lokaliseringarna. Att bygga ett FTX-aggregat som klarar av större 

luftflöden gör att det istället riskerar att upplevas dragigt i huset när frikylan är akti-

verad. Lufthastigheten inomhus riskerar att bli för hög om hastigheten på luftflödet 

genom kanalsystemet blir för högt vilket även får till följd att energiåtgången till 

fläktar ökar. FTX-aggregatet kommer därmed behöva stöd från ytterligare en kylma-

skin för att temperaturen i huset ska hållas tillräckligt låg. För simuleringen med 

huset lokaliserat i Stockholm kunde överhettningskriteriet enligt BSEN15251 inte 

hållas. Under sommarperioden finns ett enstaka, mycket litet tillfälle, då skillnaden 

mellan den operativa inomhustemperaturen och den maximala temperaturen enligt 

BSEN15251 är för stor. Skillnaden kunde inte minimeras genom att justera luft-vat-

tenvärmepumpens effekt vilket gör att problemet troligtvis ligger i modellens tem-

peraturstyrning.  Med en vidareutveckling av temperaturstyrningen skulle detta be-

gränsade tillfälle med en för stor skillnad i temperatur troligtvis kunna elimineras 

helt.   

Potentialen att ta vara på sval utomhusluft och lagra kylan i en ackumulatortank vid 

tillfällen då utomhusluftens temperatur är sval nog, samt då temperaturen i huset är 

lägre än uppsatt börvärde visade sig vara relativt god, se Fig. 18. Dock visade simu-

leringarna att de tillfällen då tanken kunde laddas ur med användning av kyla utifrån 
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de kriterier som sattes upp i modellen var få, vilket gör att tankens funktion kan 

ifrågasättas. Enligt modellerna kunde cirka 25 kWh/år tas tillvara genom att lagra 

frikyla i ackumulatortanken. Den inköpta energi som kan sparas genom lagring av 

kyla i ackumulatortanken är inte tillräckligt stor för att motivera en investering av 

ackumulatortanken, läs mer om den ekonomiska bedömningen i avsnitt 5.7. Resul-

tatet i Fig. 18 visar att den mängd kyla som kan laddas i ackumulatortanken kan 

variera stort beroende på de klimatförutsättningar som råder för den lokalisering som 

systemet ska användas i. Vid en jämförelse mellan systemets drift i Stockholm jäm-

fört med Umeå är det tydlig att det i Stockholm, med den klimatdata som användes 

i utredningen, fanns en större potential till lagring av kyla jämfört med Umeå.   

5.6  Klimatbedömning 

Motivet att nyttja fritt flödande energi i form av frikyla och solenergi är att den in-

köpta energin till hushållet, i form av el, minskar vilket gör att utsläppen av CO2 

reduceras. Samtliga modellerade systemlösningar reducerade CO2-utsläppen jämfört 

med referenssystemet. Störst reduktion i CO2-utsläpp jämfört med referenssystemet 

hade systemlösning 2. Systemlösningen klarar av att ta upp frikyla ur borrhålet med 

relativt lite elenergi till cirkulationspumparna samt att den kan bereda tappvarmvat-

ten effektivt.  

Systemlösning 3 ger också en reduktion av CO2-utsläpp på grund av luft-vattenpum-

pens möjlighet att bereda tappvarmvatten effektivt. Bergvärmepumpar och luft-vat-

tenvärmepumpar har därför en stor potential till att reducera CO2-utsläppen som or-

sakas till följd av beredning av tappvarmvatten.  

Systemlösning 1 bestående av absorptionskylmaskinen driven av solfångare var det 

system som i jämförelse med referenssystemet hade lägst reduktion av CO2-utsläpp. 

Detta beror på att systemet i bästa fall kan täcka tappvarmvattenbehovet till 38 % 

vilket gör att den inköpta mängden elenergi ökar för tappvarmvattenberedning och 

därmed ökar utsläppen av CO2.  

5.7  Ekonomisk bedömning 

Den ekonomiska bedömningen visar att för produktion av komfortkyla och tapp-

varmvatten över året är referenssystemet det klart billigaste alternativet jämfört med 

övriga tre systemlösningar. Detta på grund av den låga investeringskostnaden för 

luft-luftvärmepumpen i kombination med dess relativt höga EER vid produktion av 

komfortkyla. Enligt tabell 25 är systemlösning 1 med absorptionskylmaskinen dri-

ven med solfångare det billigaste alternativet bortsett från referenssystemet över en 

tidsperiod på 15 år. Dock är inte investeringskostnaden för själva absorptionskylma-

skinen inräknad eftersom det finns få kommersiella absorptionskylmaskiner till salu 
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på marknaden vilket gör det svårt att uppskatta investeringskostnaden. Systemlös-

ning 1 kan dock inte få en lägre totalkostnad än referenssystemet utrustat med en 

luft-luftvärmepump då kostnaden för systemlösning 1 över 15 år exklusive absorpt-

ionskylmaskinen är högre än referenssystemet lokaliserat i Stockholm och Umeå. 

Det skulle innebära att investeringskostnaden för kylmaskinen skulle behöva vara 

negativ eller som högst 559 kr om den ska vara placerad i Malmö. Detta förutsätter 

att absorptionskylmaskinens livslängd är åtminstone 15 år, annars kommer kalkylen 

förändras genom att en reinvestering i form av en ny absorptionskylmaskin behöver 

göras. Det gör att absorptionskylmaskinens pay-off-tid måste vara lägre än luft-luft-

värmepumpens. Även om absorptionskylmaskinen skulle ha en lång livslängd och 

därmed ett högre restvärde efter 15 år är det osannolikt att absorptionskylmaskinen 

skulle kunna bli ekonomiskt fördelaktigt i jämförelse med referensfallet. Absorpt-

ionskylmaskinen kan möjligtvis bli billigare än systemlösning 2 och 3 så länge ab-

sorptionskylmaskinen inte kommer att kosta mer än cirka 60 000 kr respektive 

100 000 kr, se tabell 24.  

För systemlösning 3 visade simuleringarna att ackumulatortanken för lagring av kyla 

hade en högst begränsad användning. Den totala energin som kunde tas ur ackumu-

latortanken var cirka 25 kWh/år. Med ett elpris på 1,42 kWh och en investerings-

kostnad för ackumulatortanken på 9000 kr skulle pay-off-tiden bli orimligt lång. Det 

gör att ackumulatortankens funktion i systemet inte kan motiveras ur ett ekonomiskt 

perspektiv.   

5.8  Jämförelse mellan systemlösningarna och referenssystemet 

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är luft-luftvärmepumpen det mest konkurrenskraf-

tiga alternativet men ur ett miljömässigt och energimässigt perspektiv finns det andra 

alternativ som är mer konkurrenskraftiga. I dagens läge med stigande energipriser 

och högre krav på energieffektivitet kan det spela stor roll vilken typ av system som 

måste användas för att klara Boverkets energiklassningar och de nyare kraven för 

nära-nollenergibyggnader som i nuläget beräknas bli 80 kWh/m2·år för småhus 

större än 130 m2. Sett ur ett energimässigt perspektiv där den inköpta energin till 

hushållet spelar roll är referensfallet med luft-luftvärmepumpen det sämsta alterna-

tivet med cirka 3500 kWh/år i inköpt energi till komfortkyla och tappvarmvatten 

vilket kan jämföras med systemlösning 2 och 3 som använder cirka 1100 kWh/år i 

inköpt energi tack vare tillvaratagandet av frikyla och tappvarmvattenberedning med 

högt COP. Beroende på hur stort värmebehov klimatskalet har vintertid kan energi-

behovet för komfortkyla och tappvarmvatten vara avgörande för om huset ska klara 

energikraven. Med ett maximalt tak på 80 kWh/m2·år uttryckt som primärenergi 

skulle ett hus med en luft-luftvärmepump i Malmö använda 45 kWh/m2·år till kom-

fortkyla och tappvarmvatten, beräknat med en primärenergifaktor på 1,85 för el en-

ligt (20). Det innebär att huset endast får köpa in cirka 2700 kWh/år i form av el till 
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luft-luftvärmepumpen för att producera den värmeenergin som krävs för att täcka 

värmebehovet. Med ett COP på luft-luftvärmepumpen på 4,3 gör att värmebehovet 

för huset ej får överstiga 11 500 kWh/år exklusive fastighetsel. Det gör att lösningen 

med luft-luftvärmepump kan komma att bli för dyr energimässigt för det kommande 

regelverket för energianvändning i småhus.  

Alternativt kommer ett småhus som utrustas med en luft-luftvärmepump behöva ut-

rustas med solskydd för att hindra en del av den direkta solinstrålningen att ta sig in 

i huset sommartid. I studier av Hamdy et al. (2017), McLeod et al. (2013) och Simson 

et al. (2017) visades det att solinstrålningen var en bidragande faktor med stor på-

verkan på den operativa temperaturen inomhus och därmed även kylbehovet. Vid en 

jämförelse med bergvärmepumpen, för samma småhus lokaliserat i Malmö, som 

endast behöver ungefär en tredjedel så mycket inköpt energi i form av el för att täcka 

samma behov utnyttjas cirka 14 kWh/m2·år av de maximala 80 kWh/m2·år för pro-

duktion av komfortkyla och tappvarmvatten. Bergvärmepumpen har således fler 

kWh/år att använda för att täcka upp ett värmebehov. Konsekvensen av BBR:s ener-

gikrav blir att luft-luftvärmepumpar får svårt att klara energikraven i små småhus på 

grund av den stora andelen energi som åtgår till tappvarmvatten. För större hus blir 

luft-luftvärmepumpen ointressant på grund av dess höga elanvändning och miljöpå-

verkan jämfört med exempelvis en bergvärmepump. 

Simuleringarna visar att systemlösningarna 1, 2 och 3 som kan bereda tappvarmvat-

ten med högre verkningsgrad än direktverkande el gynnas framför luft-luftvärme-

pumpen. Beredningen av tappvarmvatten blir i takt med att småhusens värmebehov 

minskar en allt större utpost för det årliga energibehovet. Resultatet från simulering-

arna visar att det undersökta småhuset använder i genomsnitt 3000 kWh/år för upp-

värmning av tappvarmvatten. Sker beredningen med enbart el och beräknas enligt 

(20) åtgår 39 kWh/m2·år vilket är drygt hälften av den totala mängden tillåtna inköpta 

energi enligt förväntade regler från BBR. Ännu svårare blir det ju mindre huset är 

eftersom en lika stor mängd energi ska fördelas på färre kvadratmeter tempererad 

yta. I framtiden är det troligt att tappvarmvatten måste beredas med annat än enbart 

el för att klara energikraven från BBR över huvud taget, samtidigt som husets värme- 

och kylbehov ska kunna täckas upp.  

Miljömässigt hänger klimatpåverkan ihop med den mängd el som måste köpas in till 

hushållet för att täcka kyl- och tappvarmvattenbehov. Det gör att den bästa system-

lösningen ur ett klimatperspektiv är systemlösning 2 med bergvärmepump då syste-

met behöver minst antal kWh/år i form av el till hushållet. Referenssystemet med 

luft-luftvärmepump är, som tidigare nämnt, det sämsta då det behöver flest antal 

kWh/år i form av elenergi, främst för produktion av tappvarmvatten. Näst bäst är 

systemlösning 3 som använder marginellt mer energi i form av el jämfört med 

systemlösning 2. Näst sämst är systemlösning 1 med absorptionskylmaskin och sol-
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fångare på grund av att hushållet måste köpa in el för uppvärmning av tappvarmvat-

ten och stödvärme till ackumulatortanken mellan absorptionskylmaskinen och sol-

fångarna. För systemlösning 1 skulle solfångarna även kunna användas för tapp-

varmvattenberedning vid tillfällen då absorptionskylmaskinen inte är i drift. På så 

sätt kan solfångarna utnyttjas effektivare och kostnaden för tappvarmvattenbered-

ningen minskar. Minskade kostnader är nödvändigt för att systemlösning 1 ens ska 

kunna bli ekonomiskt försvarbar. Huruvida besparingen kan bli tillräckligt stor för 

att ändra utfallet av resultatet i denna utredning är oklart men kan vara föremål för 

vidare studier.  

Skillnaderna i resultat för respektive systemlösning och de tre olika lokaliseringarna 

är relativt små. Tappvarmvattenberedningen och kylbehovet mellan de olika lokali-

seringarna tar ut varandra. För Umeå krävs mer energi för tappvarmvattenberedning 

men kompenseras med ett mindre energibehov för komfortkyla.  

5.9  Känslighetsanalys 

Kylbehovet ökar, för samtliga systemlösningar inklusive referensfallet, med cirka 33 

% med en temperaturhöjning om 10 %. Resultatet ligger därmed i linje med det re-

sultat som fåtts i studien av Dodoo & Gustavsson (2016). I studien ökade kylbehovet 

med som lägst 33 % och som mest med 126 % beroende på vilket klimatscenario 

som studerades. En temperaturhöjning om 10 % ger på årsbasis för klimatet lokali-

serat i Malmö en årsmedeltemperaturhöjning om 0,9 °C vilket kan jämföras med ett 

av de mer restriktiva klimatscenariona, se avsnitt 2.4.2. Resultatet från den första 

delen i känslighetsanalysen kan därmed anses få stöd av Dodoo & Gustavsson 

(2016). Känslighetsanalysen visar att systemlösning 1 påverkas i störst utsträckning 

av en ökad utomhustemperatur. Systemlösning 1 får svårt att nå upp till de tillämpade 

temperaturkriterierna vilket beror på att effekten hos kylmaskinen inte räcker till, på 

så vis krävs det att kylmaskinen i det fallet måste överdimensioneras för att vara 

säker på att inomhustemperaturen ska klara av att hållas inom de båda temperatur-

kriterierna. En ökning av utomhustemperaturen kommer att påverka systemlösning 

3 i stor utsträckning. Potentialen i att utnyttja utomhusluft som frikyla minskar när 

temperaturen på utomhusluften ökar. Det gör att luft-vattenvärmepumpen måste till-

föra mer energi och ha en högre effekt vilket gör att driftskostnaderna och investe-

ringskostnaderna kommer att öka. 

Vid ett ökat tappvarmvattenbehov om 50 % ökar kostnaderna för respektive system. 

Mest ökar det för referenssystemet där allt tappvarmvatten måste beredas med hjälp 

av direktverkande el. I ett sådant fall kommer referenssystemet få svårare att nå upp 

till energikraven då utrymmet för värmebehovet minskar från cirka 2700 till 1250 

kWh/år. Ett småhus utrustat med en luft-luftvärmepump med lokalisering i Malmö 

och ett ökat tappvarmvattenbehov om 50 % kommer troligtvis inte uppfylla kom-

mande energikrav för nära-nollenergihus. I jämförelse med huset utrustat med en 
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bergvärmepump där tappvarmvattenberedningen sker med en COP-faktor på tre 

minskar utrymmet för värmebehovet från cirka 5200 till 4700 kWh/år. Känslighets-

analysen visar att ett småhus utrustat med luft-luftvärmepump får det svårare att klara 

kraven för energieffektivitet jämfört med ett system med exempelvis bergvärme-

pump. Svårare blir det för ett småhus med lokalisering i Umeå där kylbehovet per år 

är lägre men där energibehov för uppvärmning och tappvarmvattenberedning ökar.  

Att utforma ett värme- och kylsystem baserat på en luft-luftvärmepump kan därför 

komma att bli ogenomförbart då det blir svårt att klara energikraven i BBR.  

5.10 Felkällor 

5.10.1 Felkällor i klimatskal  

Klimatskalet som konstruerats i Simulink och i IDA ICE är en förenklad modell av 

fabrikanten Fiskarhedenvillans småhus Domherren. Till skillnad från det verkliga 

huset har huset modellerats med ett platt tak istället för ett vinkeltak med ett kall-

vindsutrymme mellan yttertaket och innertaket. I det verkliga huset fungerar kall-

vindsutrymmet som ett ytterligare isoleringslager med en specifik volym luft som 

isoleringsmaterial. Förenklingen som gjorts genom att försumma luftvolymen påver-

kar resultatet i den mening att det under sommartid transporteras in mer värme in till 

rumsluften i huset på grund av ett lägre totalt värmemotstånd från utomhusluften in 

till rumsluften. De gånger då utomhustemperaturen är lägre än inomhustemperaturen 

i huset blir effekten tvärtom med en något större värmetransport ut ur huset. Under 

sommaren är dock skillnaden mellan inomhustemperaturen och utomhustemperatu-

ren relativt liten vilket gör att den ökade värmetransporten troligtvis är låg. 

Ytterligare en felkälla i klimatskalet är en förenkling där ingen hänsyn har tagits till 

eventuell termisk energi som lagras i husets inredning och innerväggar genom att 

modellera huset med en öppen planlösning. Massan ökar husets totala värmetröghet 

vilket gör att temperaturfluktuationerna under dygnet inte blir lika stora. Detta skulle 

potentiellt kunna förändra resultatet, framförallt om hur varmt det kan bli i huset. En 

ökad värmetröghet skulle göra att den energi som tillförs huset under varma som-

mardagar delvis lagras i inredning och innerväggar och inte enbart i rumsluften vilket 

gör att rumsluftens temperatur inte blir lika hög. Förenklingen som ger en mindre 

huset en lägre värmetröghet leder till större temperaturfluktuationer vilket kan leda 

till att de dimensionerande effekterna för kylmaskinerna blir högre än vad de skulle 

varit i verkligheten. På denna punkt skulle en vidareutveckling av modellen behöva 

göras för en ökad tillförlitlighet till resultatet. 

I modellerna är klimatskalet modellerat som en enda stor och öppen planlösning. På 

så sätt saknas innerväggar som inte enbart tillför massa som värme kan lagras i utan 

kan påverka och ge upphov till lokala temperaturvariationer i huset. Indelning av 
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inomhusluften i zoner (rum) kan leda till att en mindre mängd luftvolym som utsätts 

för solinstrålning via fönster kan få en förhöjd temperatur. Temperaturen riskerar att 

bli högre jämfört med ett rum som antingen saknar fönster eller har fönster åt ett 

väderstreck där solen står lägre och ger på så sätt inte upphov till en lika stor effekt 

i form av solinstrålning som värmer inomhusluften. Detta får en påverkan på resul-

tatet genom att den dimensionerande effekten på kylmaskinen kan komma att bli 

högre jämfört med de effekter som fåtts i simuleringarna i denna utredning.  

5.10.2 Felkällor i systemlösning 1 

I systemlösning 1 som består av absorptionskylmaskinen och drivs av termisk energi 

från solfångare finns ett antal felkällor i form av förenklingar som gjorts angående 

konstruktionen av solfångaren och värmetransporten från solfångaren till värmebä-

rarkretsen. Solfångarens konstruktion har förenklats på så sätt att värmetransporten 

ut från solfångarens baksida och kanter har försummats. Det innebär att solfångaren 

är något mer effektiv då det antas att den värme som inte har transporterats bort via 

strålning och konvektion från glasytan absorberas i absorbatorn och transporteras 

vidare till värmebärarkretsen. Denna effekt borde dock vara relativt liten då kanterna 

i verkligheten är små och baksidan isolerad vilket gör att det mesta av den absorbe-

rade energin i verkligheten kan transporteras vidare till värmebärarkretsen. Distri-

butionen av kyla till inomhusluften sker i denna systemlösning med en ideal form av 

kylenhet. I ett verkligt fall krävs enheter för distribution av kylan vilket ökar inve-

steringskostnaderna något.  

5.10.3 Felkällor i systemlösning 2 

Cirkulationspumparna i bergvärmepumpen som driver flödena i köldbärarkretsen 

genom borrhålet och flödet genom kylbafflarna kan ha underskattats något då det 

enligt modellen åtgår mellan 1,1 till 2,2 kWh/år för att driva pumparna. Med en total 

drifttid om cirka 1300 timmar/år för systemet skulle det innebära att pumparnas ef-

fekt i genomsnitt var 0,8–1,7 W vilket är en misstänksamt låg effekt till pumparna. 

En mer trolig siffra på effekten till pumparna är mellan 15–20 W. Med en effekt på 

20 W skulle den totala energiåtgången till pumparna istället vara 26 kWh/år. Det är 

betydligt mer energi än de maximala 2.2 kWh/år som uppmättes i modellerna men 

fortfarande inte tillräckligt mycket för att kunna påverka resultatet i stort.  
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5.10.4 Felkällor i systemlösning 3 

Modellen är relativt komplicerad med ett flertal ingående komponenter som ska fun-

gera givet vissa villkor i kombination med varandra. Modellens svåraste moment var 

att få komponenterna att fungera i kombination med varandra enligt en given priori-

tet. Lösningen på problemet var att låta frikylan från FTX-aggregatet vara aktivt i ett 

givet temperaturområde och luft-vattenvärmepumpen i ett något högre temperatur-

område. Detta kan dock ha gjort att luft-vattenvärmepumpen använts något mer än 

vad som faktiskt varit nödvändigt vilket gör att potentialen i frikylan inte utnyttjats 

maximalt. I modellen kunde överhettningsvillkoret enligt BSEN15251 ej uppfyllas 

för huset lokaliserat i Stockholm vilket troligtvis beror på att temperaturstyrningen 

till de olika apparaterna inte fungerar klanderfritt.   
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6 Vidare studier 

Resultatet av simuleringar i detta arbete bygger endast på en typ av småhus. Det är 

troligt att resultatet kan komma att ändras när husets konstruktion ändras. I tidigare 

studier av McLeod et al. (2013), Pomfret & Hashemi (2017) och Simson et al. (2017) 

uppmärksammas att husets stomme, möjligheten till öppningsbara fönster samt sol-

skydd för fönster är faktorer som begränsar inomhustemperaturen sommartid. Följ-

den av detta blir troligtvis att det årliga kylbehovet för huset blir lägre vilket kan få 

till följd att utredningens resultat ändras från det nuvarande. För att nå ett säkrare 

resultat bör dessa konstruktionsparametrar byggas in i modellen för att få möjlighet 

att se hur resultatet kan påverkas. Att veta hur de olika konstruktionsparametrarna 

förändrar resultatet för systemlösningarna är viktigt för att kunna bedöma dimens-

ionerande driftfall för olika typer av byggnader.  

Vidare studier av de olika systemlösningarna bör även fokusera på uppvärmningen 

av huset. Beroenden på hur stort värmebehov ett småhus i Sverige har kan resultatet 

över vilken systemlösning som presterar bäst såväl ekonomiskt, miljömässigt och 

energimässigt komma att ändras. Särskilt intressant är att studera hur stor den totala 

energianvändningen är och om BBR:s energikrav kan hållas.  

Utredningen har visat att tappvarmvattenberedningen utgör en stor andel av de 80 

kWh/m2·år som ett hus maximalt får använda enligt BBR. Det gör att tappvarmvat-

tenberedningen behöver effektiviseras om den inte redan bereds effektivt i exempel-

vis en bergvärmepump. Vidare studier bör undersöka hur exempelvis ett system med 

luft-luftvärmepump kan kompletteras med ett effektivare sätt att bereda tappvarm-

vatten på. En effektivare beredning av tappvarmvatten skulle kunna ske med en be-

redare med värmepump som med hjälp av inomhusluften kan bereda tappvarmvatten 

med ett COP högre än 1 (motsvarar elberedare). På grund av luft-luftvärmepumpens 

relativt låga investeringskostnader kan en sådan lösning bli ekonomiskt attraktiv för 

måttlig storlek på hus.  

För systemlösning 2 skulle det kunna vara intressant att studera hur bergvärmepum-

pens effektivitet över ett helt år förändras av att värme sommartid pumpas ner i borr-

hålet och eventuellt höjer borrhålets temperatur. Detta skulle kunna ge en ökning av 

bergvärmepumpens effektivitet vintertid vilket skulle kunna göra att de totala drifts-

kostnaderna över året påverkas i positiv riktning.  

Simuleringarna av systemlösning 3 visade att urladdningen av ackumulatortanken 

var låg jämfört med den kylenergi som kunde lagras i tanken. Ett annat prioriterings-

system samt en annorlunda temperaturstyrning av systemlösningen skulle kunna öka 

användningen av ackumulatortanken.   
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I denna utredning har CO2-utsläppen beräknats utifrån den mängd el som respektive 

system använder. För att få en mer rättvis bild av de totala utsläppen skulle en livscy-

kelanalys av respektive system behöva göras vilket skulle kunna ändra bilden av vil-

ket system som är bäst ur ett klimatperspektiv men även ur ett mer omfattande mil-

jöperspektiv. Att analysera miljöpåverkan från vaggan till graven skulle kunna ge ett 

annorlunda resultat för miljöbedömningen för de systemlösningar som innehåller 

värmepumpar. Genom att ta med köldmediernas kraftiga växthuspåverkande egen-

skaper skulle resultatet kunna vara till stor nackdel för dessa systemlösningar.  

Vidare studier och modeller bör även fokusera på att undersöka för vilken storlek på 

småhus som det är lönsamt både ekonomiskt och energimässigt att använda en viss 

systemlösning. 

Tekniken som används för att producera komfortkylan bör inte heller begränsas till 

de tekniker som undersökts i detta arbete utan bör utökas med fler systemlösningar. 

Tekniker som kan vara intressanta att modellera är:  

 Sorptiv kyla där en sorptiv torkrotor och befuktare byggs in i ett FTX-ag-

gregat och drivs av termisk energi från solfångare.  

 Adsorptionskylmaskin driven av termisk energi från solfångare. En jämfö-

relse kan göras mellan den i denna utredning undersökta absorptionskylma-

skinen.  

 En jämförelse mellan de olika systemlösningarna och komfortkyla via 

fjärrkyla i områden där det kan levereras fjärrkyla.  

Problematiken med överhettning är inte enbart begränsat till den typ av småhus som 

undersökts i denna utredning utan problemet återfinns i större flerbostadshus (lägen-

heter). Kylsystem för dessa typer av bostäder bör undersökas för att öka kunskapen 

om vilka typer av kylsystem som är lämpliga för produktion av komfortkyla och hur 

den totala energianvändningen påverkas.   
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7 Slutsats 

Ökade krav på energieffektivitet och energianvändning i småhus kan konstateras 

leda till ett ökat behov av komfortkyla inomhus för att förbättra den termiska kom-

forten och minska risken för negativa hälsoeffekter hos de boende. I denna utredning 

simulerades fyra systemlösningar i Simulink och utifrån simuleringsresultaten har 

energi-, miljö och kostnadsberäkningar gjorts.  

Utredningen visar att en god termisk komfort i nybyggda småhus kan nås med de i 

utredningen utformade systemlösningarna utan orimliga kostnader eller dimension-

eringsparametrar. Den systemlösning som i utredningen har presterat bäst varierar 

beroende på vilken av parametrarna energi, ekonomi och klimat som studeras. För 

att ett system ska kunna bli kommersiellt gångbart och kunna säljas till kund är det 

viktigt att systemet är ekonomiskt konkurrenskraftigt och att de energikrav som små-

husägaren är ålagd att uppfylla faktiskt uppfylls. Utredningen visade att referenssy-

stemet med en luft-luftvärmepump var det mest konkurrenskraftiga ur ett ekonomiskt 

perspektiv tack vare den låga investeringskostnaden men vidare studier måste utreda 

om systemet kan klara BBR:s energikrav om ett värmebehov under vintern inklude-

ras i simuleringarna.  

Systemlösning 1 bestående av en absorptionskylmaskin är ej troligt att den går att 

bygga till ett kommersiellt system främst på grund av de höga kostnaderna för ingå-

ende komponenter. Systemlösningen är känslig för ett ökat tappvarmvattenbehov 

och dess största nackdel är att småhusägaren är beroende av ytterligare ett system för 

uppvärmning vilket gör att de totala drifts- och investeringskostnaderna ökar. Även 

ur ett miljömässigt perspektiv är systemlösningen, trots sina solfångare, inte bättre 

än motsvarande systemlösning med bergvärmepump. Detta på grund av den energi-

mängd i form av el som krävs för beredning av tappvarmvatten.  

Systemlösning 2 bestående av en bergvärmepump med kylbaffelsystem är det system 

som gett bäst prestanda ur ett energiperspektiv tack vare frikylan från borrhålet samt 

att den klarar av att värma tappvarmvatten med ett COP på cirka 3. Det gör att den 

kan täcka upp ett stort värmebehov vintertid samt ett ökat tappvarmvattenbehov utan 

att överskrida kraven från BBR. Tack vare den höga verkningsgraden för tappvarm-

vattenberedning och den låga energiåtgången för att leverera kyla till huset från borr-

hålet blir den ett av de miljömässigt bästa alternativen på grund av den låga mängden 

inköpt energi i form av el. Systemlösningens stora fördel är att den inte är känslig 

för husets storlek och dess geografiska lokalisering. Systemet är därför ett av de mest 

lovande för produktion av komfortkyla till småhus i Sverige.  

Systemlösning 3 bestående av FTX-aggregat, lagring av kyla i ackumulatortank och 

stöd av en luft-vattenvärmpump hade inte någon försvarbar nytta av ackumulator-

tanken då den mängd energi i form av kyla som kunde lagras i tanken under året var 
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så pass låg att investeringskostnaden för ackumulatortanken aldrig skulle kunna 

hämtas hem.  

Resultatet i denna utredning är, i nuläget, beroende av fler analyser där exempelvis 

klimatskalets konstruktionsparametrar måste undersökas för att veta hur ett komfort-

kylsystems prestanda påverkas. En ytterligare nödvändig komplettering är en analys 

av husets värmebehov vintertid för att kunna avgöra vilken systemlösning som i 

slutändan har de lägsta kostnaderna över tid, är miljömässigt fördelaktigast och som 

fortfarande klarar BBR:s kommande energikrav.  
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