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Sammanfattning 
Sedan oljekrisen på 1970-talet har västvärlden strävat efter att hitta energieffektiva     
metoder för uppvärmning i fastigheter. I EU står bostadssektorn för ca 40% av det totala 
energibehovet och den enskilt största delen i människans ekologiska fotavtryck är kol-
dioxidutsläpp, främst via förbränning av fossila bränslen där energisektorn historiskt 
stått för en stor del av dess utsläpp. Oljan har som uppvärmningsmedel så gott som    
fasats ut och på ventilationssidan har det de senaste 30 åren hänt fantastiskt mycket där 
man hela tiden strävar efter att hitta effektivare och miljömässigt hållbara system.     
Man har så gott som helt lyckats att få bort fossila bränslen som uppvärmningskälla från 
bostadssektorn och på ventilationssidan har man kommit så långt att man till och med 
börjar återgå från stora komplexa system till de något enklare systemen som man       
lyckats optimera  bl.a frånluftsvärmepumpar. Just frånluftsvärmepumpar spås en fortsatt 
god framtid där effektiviteten på pumparna, det så kallade COP-värdet (coefficient of 
performance) tros kunna fördubblas. 

Kv. Bordsgossen är ett flerfamiljsbostadshus i centrala Gävle och består av fem 
huskroppar fördelade på 53 lägenheter och därutöver kontors- och butikslokaler på bot-
tenplan. Fastigheten som är från 1963 saknar helt energiåtervinning och fastighetsäga-
ren Svedinger Fastigheter vill nu ändra på detta. Denna rapport tar vid där en tidigare 
energikartläggning slutar och i denna rapport har  det undersökts om det finns lönsam-
het i frånluftsvärmepump för fastighetens lägenheter, samt lönsamheten i värmeväxlare 
för fastighetens garage och en värmeväxlare för den butikslokal som inhyser företaget 
Arkitektkopia. Resultatet visar att det vid uppskattad installationskostnad finns god 
ekonomi i att installera frånluftsvärmepump i fastigheten samt att installera värmeväxla-
re för den lokal som inhyser Arkitektkopia och för fastighetens garage. Det som fastig-
hetsägaren måste ta hänsyn till är att den uppskattade installationskostnaden                 
nödvändigtvis inte är korrekt, utan bör ses som en fingervisare. Svedinger Fastigheter 
bör även hålla ett öga på den eventuella flödestaxa som den lokala fjärrvärmedistributö-
ren funderar på att tillämpa, som om den tas i anspråk antas kunna ha stor påverkan på 
den ekonomiska vinning som finns att hämta i energieffektivisering. Vidare behöver 
ventilationen i fastigheten injusteras och om fastighetsägaren beslutar att skrida till ver-
ket med ett fönsterbyte ska man ha klart för sig att det kommer att påverka fastighetens 
termiska komfort och energibehov.  

Nyckelord: Ventilation ; Frånluftsvärmepump ; Värmeväxlare; energieffektivisering; 
Energianvändning  





Abstract 

Since the oil crisis in the 1970’s the western world has sought to find energy-efficient 
methods for heating in real estate. In the EU, the housing sector accounts for about 40% 
of the total energy demand, and the single largest part of man's ecological footprint is 
carbon dioxide emissions, primarily through the use of fossil fuels in which the energy 
sector has historically accounted for a large part of its emissions. Oil has in the terms of 
heating almost entirely been phased out and over the last 30 years the ventilations deve-
lopment has seen a great deal of progress where the market constantly strives for better 
efficiency and environmentally friendly techniques. The industry has managed to almost 
at full extent to remove fossil fuels as a source of heating for housing. On the ventilation 
side, the technique has come so far that systems start  returning from large complex 
systems to the simpler systems that is optimized, for example, exhaust air heat pumps 
(EHAP).  Exhaust  air  heat  pumps are expected have a  good future ahead where the         
efficiency  of  the  pumps,  the  so-called  COP-value  (coefficient  of  performance),                  
is predicted to be doubled. 

Kv. Bordsgossen is a multi-family house in central part of the city of Gävle and consists 
of five houses divided into 53 apartments and on the ground floor consists of offices and 
retail premises. The property, which dates back to 1963, has no energy recovery and the 
property owner, Svedinger Fastigheter wants to change this.  This report has investiga-
ted whether there is profitability for a exhaust air heat pump in the property's apart-
ments, as well as the profitability of heat exchanger for the property's garage as well as 
for the premises that accommodate the company Arkitektkopia. The result shows that, at 
the estimated installation cost, there is a good economy in installing exhaust air heat 
pump in the property as well as installing heat exchanger in the part  inhabited by Arki-
tektkopia, and in the facilities garage. What the property owner needs to take into con-
sideration is that the estimated installation costs necessarily isn’t correct, but should be 
considered  as a direction point. Svedinger Fastigheter also needs to keep an eye on the 
possible  flow rate  that  the  local  district  heating  distributor  is  considering  applying. 
Should it be applied it is predicted to have a huge impact on the economical earnings in 
energy efficient technology. Furthermore, the ventilation is in needs of a adjustment and 
if the property owner decides to move on  with a window change it will affect the pro-
perty's thermal comfort and energy needs.

Keywords: Ventilation; Heat pump; Heat exchanger; energy-efficiency; Energy needs 
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S-vent Självdragsventilation

F-vent Frånluftsventilation

FVP Frånluftsvärmepump

FTX Mekanisk från- & tilluftsventilation

HVAC Heat, Ventilation, Air Condition

VVS Värme Ventilation Sanitet

VVB Varmvattenberedare

UC Undercentral

η Verkningsgrad



Begrepp  

Utöver nomenklaturen följer här nedan en del begrepp som används i rapporten och som 
för läsaren kan vara bra att förstå för att ännu djupare sätta sig in i rapportens budskap. 

BBR: Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, 
bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bul-
lerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning. 

Atemp : ”Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglera-
de utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 °C, som begränsas av klimatskärmens 
insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräk-
nas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, 
inräknas inte.” (Boverket, 2011, s. 262) 

COP : Coefficient Of Performance, förhållandet mellan uttagen energi och tillförd 
energi. 
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1. Inledning
1.1 Historia
Så tidigt som i början  utav 1800-talet presenterade fransmannen Nicolas Léonard Sadi 
Carnot  ångans  kompressionscykel,  Nicolas,  som kallats  termodynamikens  fader  gav 
sedan upphov till begreppet carnotprocess. Ett par år senare, på andra sidan atlanten tog 
amerikanen Jacob Perkins patent på en process för att kyla och frysa vätskor. Han var då 
den förste att demonstrera en sådan typ av kompressionsmetod. Det dröjde dock ända in 
till 1852, då den skotske uppfinnaren William Thompson, som i nutid är bättre känd 
som Lord Kelvin kunde konkretiserade den första riktiga värmepumpen med hjälp utav 
termodynamikens första och andra huvudsats. Thomas teori förklarade hur man med 
hjälp utav tillförd energi kunde extrahera värmeenergi ifrån omgivningens temperatur 
[1]. 

Värmepumpens riktigt stora genombrott kommersiellt  sett,  kom över hundra år efter 
Thompsons  patent,  närmare  bestämt  på  1970-talet  då  västvärlden  ställdes  inför  en     
energikris. Man var vid tidpunkten i stort sett helt uppbunden till olja och kol som de 
primära källorna för uppvärmning och energitillförsel, och samtidigt utfärdades tuffare 
krav på energiprestanda för byggnader i Sverige. Sverige som alltid haft god tillgång på 
el då vattenkraften sedan tidigt blivit välutbyggt och att kärnkraftverken var i uppbygg-
nadsfas gavs goda förutsättningar för att utveckla värmepumpsmarknaden. En konse-
kvens av detta, så här i efterhand är att nästan varje hus som byggs idag är utrustad med 
energiåtervinning av något slag, och Sverige har tagit stafettpinnen som en av de ledan-
de aktörerna inom värmeåtervinning i ventilation bl.a utav FVPs (Frånluftsvärmepum-
par). 

Idag har oljan nästan helt fasats ut och bara sedan sekelskiftet har det skett en markant 
förändring. 2002 kom 14,8 TWh av de sammanlagda 89,2 TWh energi som användes 
för uppvärmning och varmvatten under året från oljeeldning, vilket motsvarade nära 17 
procent av den totala energianvändningen, till att oljeeldningen år 2014  endast stod för 
två procent av energin,  vilket motsvarande 1,3 TWh. 

I samma takt som oljan har minskat har antalet värmepumpar ökat. Antalet värmepum-
par  som användes  till  uppvärmning  utav  tappvarmvatten  och  lokaluppvärmning  för 
småhus, flerbostadshus och lokaler var under 2014 strax över en miljon enheter, där 96 
procent  av alla  värmepumpar  återfanns  i  småhus.  Luft/luftvärmepumpar  samt  berg-, 
jord- och sjövärmepumpar var de vanligaste typerna av värmepumpar. 73 procent av de 
använda värmepumparna år 2014  var av dessa typklasser, resterande del, 27 procent, 
var av typerna luft/vattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar [2].

Vid nybyggnation räknar man idag med att husen är så välisolerade att så mycket som 
60% av den årliga uppvärmningsbehovet kan erhållas genom värmeåtervinning genom 
ventilation [3]. Värmepumparnas stora arena har under åren varit just småhus, där hus-
hållen gått ifrån att använda sig utav oljeeldning till att ha en egen värmepump, vanligt-
vis i form av ex. bergvärme, luft-/luftvärmepump eller luft-/vattenvärmepump. Figur 1 
visar hur oljeanvändningen för uppvärmningssyfte i bostäder sjunkit sedan 90-talet och 
intåget av bl.a värmepumpar på fastighetsmarknaden. 
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Värmepumparnas framtid ligger enligt forskare i dess tekniska utveckling. En utveck-
ling som ständigt söker högre och bättre verkningsgrader och med möjligheten att styra 
lasten för att undvika de dyra behovstopparna. Forskare på Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut hävdar att en COP -faktor på 6 är inom räckhåll och inte alls en omöjlighet 1

att nå, idag ligger den på ungefär 3-4 [4]. Det visar sig även att det inte enbart räcker 
med att ha en bra värmepump, huset till vilken den installeras måste även den i många 
fall anpassas för att få en så effektiv värmeanläggning som möjligt. I mätningar gjorda i 
Tyskland visade hus med ex golvvärme upp en hög effektivitet [2]. 

 COP = Coefficient Of Performance1
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Figur 1.Slutlig energianvändning inom flerbostadshus, småhus och lokaler 1990–2013, TWh [4] 



1.2 Objektsbeskrivning
Kv. Bordsgossen är ett flerbostadshus fördelat på fem byggnader uppfört på 1960-talet 
som  idag  ägs  utav  Svedinger  Fastigheter  AB  och  ligger  i  centrala  Gävle.                       
Liksom  liknande  fastigheter  uppförda  i  samma  tidsepok  saknar  fastigheten  i  sitt         
originalskick energieffektiv teknik och inga större energiåtgärder har för Bordsgossen 
vidtagits. Fastigheten är idag utrustad med ett par olika frånluftssystem, där man suger 
ut luft från fastighetens olika lokaler genom frånluftkanaler så att ett undertryck bildas, 
varvid tilluft sugs in från don ovanför fönster och otätheter. I den lokal som inhyser    
företaget Arkitektkopia har man även utöver frånluftssystemet en tilluftsfläkt och i fas-
tighetens garage har man ett gammalt och avstängt tilluftssystem. I dagsläget finns det    
alltså  i  garaget  enbart  en  frånluftsfläkt  där  tilluft  strömmar  in  från  bl.a  otätheter  i        
garageporten. Det går att anta att det borde finnas stora möjligheter att göra fastigheten 
till en energieffektivare fastighet och därigenom även spara pengar för fastighetsägaren. 
Då man inte vill göra för stora ingrepp i fastigheten, dels utav ekonomiska, men även 
estetiska skäl, är tex en installation av FTX-system i fastigheten svårt att åstadkomma 
eftersom man då skulle vara tvungen att dra nya tilluftsledningar. Däremot kan det i de 
lokaler som redan idag har befintliga till- och frånluftskanaler visa sig vara av intresse 
med ett FTX-system.

Våren 2016 utfördes en energikartläggning i form av ett examensarbete av två studenter 
från Högskolan i Gävle, Omed Ahmedi och Adam Danielsson (rapporten kommer fort-
sättningsvis att refereras till som energikartläggningen). En av åtgärdsförlagen som man 
då presenterade var att närmare undersöka lönsamheten i att uppföra en frånluftsvärme-
pump, där man återvinner värmen i frånluften och ex. förvärmer tappvatten, ett bra al-
ternativ när ett FTX-system inte är aktuellt. Förhoppningen och rapportens syfte är att 
ge mer djup och kunskap till branschen i frågan om hur lönsamt det kan vara att instal-
lera frånluftsvärmepump i en fastighet som helt saknar energibesparingsåtgärder, men 
även undersöka hur energieffektivisering i  fjärrvärmeområdet  påverkar fjärrvärmesy-
stemet och vilka ekonomiska vinningar det finns att göra. Figur 2 visar användningen 
utav uppvärmning i bostadssektorn och hur den förändrats under, och  en bit in 2000-
talets första decennium. Figur 2 visar användningen utav uppvärmning i bostadssektorn 
och hur den förändrats under, och en bit in på 2000-talets första decennium. Vi kan i 
figuren se hur stor del utav uppvärmningen som erhålls via bl.a fjärrvärme, och hur 
fjärrvärmeanvändningen i småhus ökat varje år sedan mätningens start men vi ser även 
hur användandet utav olja och gas som energikällor minskat sedan millenieskiftet i alla               
kategorier av hustyper.
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Figur 2. Uppvärmning i flerbostadshus, lokaler och småhus 2000-2013, TWh [4]



1.3 Syfte & Problemställning
I EU står bostadssektorn för ca 40% av det totala energibehovet och den enskilt största 
delen i människans ekologiska fotavtryck är koldioxidutsläpp, främst via förbränning av 
fossila bränslen där energisektorn historiskt stått  för en stor del av dess utsläpp [3].    
Rapporten syftar till  är att  ge mer djup och kunskap till  branschen i  frågan om hur      
lönsamt det kan vara att installera frånluftsvärmepump i en fastighet som helt saknar 
energibesparingsåtgärder,  men även undersöka hur energieffektivisering i  fjärrvärme-
området påverkar fjärrvärmesystemet och vilka ekonomiska vinningar det finns att göra. 
Rapporten kommer försöka skapa ett underlag som visar på åtgärder som kan leda till 
ekonomiska  incitament  för  fastighetsägaren  att  bli  mer  medveten  om  energibespa-
ringsåtgärder, och genom energieffektivare teknik spara på både miljön och på företa-
gets driftskostnader. Vid egen undersökning och i samtal med fastighetsförvaltaren har 
mer än bara FVP visat sig vara av intresse. Det har kommit upp fler delar i fastigheten 
som ägaren vill få utrett. Då arbetet kommer ha en deadline på 10 veckor så avgränsas 
arbetet till främst 3 delar, att 1) Undersöka lönsamheten för FVP i fastighetens lägen-
hetskomplexet. 2) Undersöka lönsamheten för värmeväxlare för den fastighet som inhy-
ser företaget Arkitektkopia. och 3) Undersöka lönsamheten för värmeväxlare för fastig-
hetens garage. Målet är att minska fastighetens energianvändning och frågeställningarna 
blir därför: 

▪ Är det lönsamt att installera frånluftvärmepump för kv. Bordsgossen som idag har 
fjärrvärme som uppvärmningskälla?

▪ Är det lönsamt att installera en värmeväxlare i den fastighet som inhyser Arkitektko-
pia?

▪ Är det lönsamt att installera en värmeväxlare i fastighetens garage? 

1.4 Avgränsningar
Den tidsmässiga tidsramen för detta examensarbe-
te löper i tio (10) veckor och då kv. Bordsgossen 
består av totalt 5 byggnader (som visas i Figur 3) 
med  sannolikt  många  intressanta  parametrar  
kommer  inget  fokus  att  tas  till  omkringliggande 
problem och faktorer utanför problemställningen. 
Fokus  kommer  ligga  vid  fastighetens  tre  stora 
byggnader, Hus A, C och E. Stor del utav under-  
laget  och indata kommer att  tillhandahållas ifrån 
Omed och Adams rapport ifrån 2016 ” Energikart-
läggning av kvarteret  Bordsgossen i  Gävle,  samt 
ifrån Johan Malmström på Svedinger Fastigheter.

 
1.5 Mål
Målet  för  detta  examensarbete  är  att  skapa  ett    
underlag  för  fastighetsägaren  inför  beslutet  att 
eventuellt investera i återvinning av energi i venti-
lationen. 
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Figur 3. Vy över kv. Bordsgossen, 
husen A-E [5]



1.6 Vad säger tidigare forskning?
I en studie utförd av forskare ifrån både Sverige och Tyskland jämförde man olika typer 
av HVAC-system (Heat, ventilation, Air condition), där man bl.a ställde ett system av 
typ med FTX-ventilation (varvid man spetsade den återvunna värmen till tilluften med 
direktverkande elradiatorer  i  bruksutrymmet),  mot  ett  FVP-aggregat  (där  återvunnen 
värme användes via vattenburna radiatorer). Resultatet man fick fram var att ett FTX-
system hade lägst energiåtgång sett till levererad energi, och att i kallare klimat (där 
man använde Stockholm som nordlig referens) blev energibesparingen för de båda sy-
stemen ännu tydligare. Man kan alltså dra slutsatsen att; i nordligare klimat blir nyttan 
av  värmeåtervinning  mer  påtaglig  [6].  Man  kan  med  den  vetskapen  föreslå  att  ett            
FTX-system skulle kunna vara av stort intresse för Bordsgossen och i arbetes tre delar 
så kommer lönsamheten för FTX i fastigheten som inhyser Arkitektkopia och för gara-
get att undersökas.

Sett till marknaden i stort kan man säga att ventilationsstandarden genom åren har gått 
från  simpel  naturlig  konvektion  till  den  typen  som  återfinns  i  kv.  Bordsgossen              
mekanisk  frånluftventilation,  till  mycket  komplicerade  FTX-system.  Den  trend  som     
vissa hävdar att man kanske kan uttyda idag, visar på en riktning tillbaks till de något 
enklare systemen, mekanisk frånluftventilation med värmepump (FVP). Fördelarna med 
den typen av system menar man är:
▪ Du behöver bara ha ett kanalsystem med FL (frånluft), vilket gör att man slipper kom-

plicerade från- och tilluftskanaler.
▪  FVP kan värma såväl tappvarmvattnet som radiatorer.
▪  FVP återvinner upp till 3 gånger så mycket mer värme som luft/luft värmeväxlare [3].
 Med de presenterade fördelarna är det därför den typen av värmeåtervinning, en FVP,  
som blir av störst intresse för kv. Bordsgossens antagligen största problemdel, den som 
inhyser bostadslägenheter eftersom man där inte har möjlighet att dra fram tilluftskana-
ler. Av alla värmepumpar som idag finns tillgängliga på marknaden har FVP visat sig ha 
bland de högsta effektivitetsvärdena tack vare sin användning utav termisk källa med 
fördelaktig temperatur vid energiupptagning. FVP har visat sig vara extremt fördelakti-
ga vid energiåtervinning i ventilationssystem [7].

Då kv. Bordsgossen ligger i fjärrvärmeområdet finns det i många städer ett särintresse 
ifrån fjärrvärmebolagen, något som Gävle och kv. Bordsgossen inte är ensamma om. 
Vid en eventuell installation av värmeåtervinning är ju själva målet att minska sin kon-
sumtion av köpt fjärrvärme, något som fått vissa fjärrvärmeleverantörer i vissa kommu-
ner att försöka motverka sådana installationer. Från produktionssidan utav fjärrvärme 
menar man att fjärrvärmen blir ”grönare” ju fler som ansluter sig och ju mer fjärrvärme 
som används. I Sverige, där fjärrvärmen allt som oftast kommer ifrån eldning utav bio-
baserade bränslen och eldning utav sopor står sig ett sådant argument ännu starkare. Det 
finns en debatt kring vad som är bäst, att effektivisera på användarsidan, eller på pro-
duktionssidan. Svaret blir en sanning med modifikation då valet av bränsle på produk-
tionssidan blir helt avgörande för hur stor besparingen, sett till globala CO2 utsläpp blir. 
Om man på produktionssidan har Biobränslen eller andra former av miljövänliga bräns-
len som den primära källan till energi, så kan man mycket väl strida för att inte behöva 
energieffektivisera bostäder anslutna till fjärrvärmesidan [8]. I förlängningen innebär en 
energieffektivisering utav bostäder i fjärrvärmeområdet att man får större utrymme att 
låta fjärrvärmenätet växa utan att behöva investera i en utbyggnad av fjärrvärmeverket. 
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är det varierande fjärrvärmepriset, där priset fluk-
tuerar från kommun till kommun och som kan få en avgörande roll i om det blir ekono-
miskt fördelaktigt att försöka minska sin fjärrvärmeanvändning eller ej. 
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2. Teori

2.1 Frånluftsventilation
Systemet utvecklades på 1930-talet då man började använ-
da en mekanisk fläkt för att  evakuera luften ur bostäder, 
främst i flerfamiljshus. Figur 4 visar principen för hus sy-
stemet fungerar.  En fläktkammare installerades på husets 
vind och kanaler ifrån fastighetens olika utrymmen slogs 
samman till en samlingskanal. Steget från självdragsventi-
lation, som drevs av termisk differens, till frånluftsventila-
tion  innebar  att  man  även  fick  luftcirkulation  året  runt.    
Systemet är uppbyggt så att  tilluft  kommer in genom sk 
springventiler  och  intagsöppningar  i  ytterväggarna,  ofta 
strategiskt  placerade  intill  fönster  eftersom  luften  där 
värmdes upp utav radiatorerna under fönstren. Frånluften 
sugs ut ifrån spiskåpa och luftdon i badrummet [9].

2.2 Frånluftvärmepump
Ett system som utvecklades i samband med oljekrisen på 
70-talet och är en subgrupp utav värmepumpar där värme 
extraheras ifrån den uppvärmda frånluften genom ett från-
luftssystem med hjälp utav en värmepump vars förångare     
placeras  i  frånluftskanalen.  En  grundförutsättning  för  att 
använda sig utav en frånluftsvärmepump är att byggnaden 
har  ett  mekaniskt  frånluftssystem,  därtill  krävs  det  att    
värmesystemet  är  vattenburet  eftersom  värmepumpen    
sedan ansluts till det. I flerbostadshus med mekanisk från-
luftsventilation installeras då ett förångarbatteri i från-
luftskanalen och det vanligaste sättet är att använda värmet  
till tappvattenuppvärmningen. Figur 5 visar principen för 
FVP-systemet. Då vamvattenbehovet varierar kraftigt över 
dygnet används en ackumulatortank för att utjämna varia-
tionerna. Om frånluften skulle överstiga värmebehovet till 
tappvarmvattnet kan man även använda värmet för uppvärmingen av huset. Detta görs 
genom att låta returvattnet från radiatorkretsen gå igenom en extra värmeväxlarslinga  i 
ackumulatortanken [9]. Om systemet implementeras i en äldre byggnad är det vanligt att 
förångaren placeras på vinden intill fläkten, och via rör avge värme till en varmvatten-
beredare  VVB, alternativt  till  befintlig  värmeväxlare  i  undercentralen UC.  Man kan 
också koppla in ett värmeupptagande batteri placerat på vinden som via rör leds ner till 
värmepump i UC. Den nackdel som finns med en frånluftsvärmepump är att dess enda 
källa att hämta energi ifrån är den värmeenergi som lämnar byggnaden i frånluftskana-
len.  En  uppskattad  livslängd  är  ca.  15  år  och  ett vanligt COP värde dvs. hur väl en    
värmepump presterar brukar idag sättas till 3, dvs att för varje kWh el som du ger pum-
pen får du ut 3 kWh [3]. Frånluftsvärmepumpar uppskattas idag utav byggherrar vid 
nybyggnation utav flerfamiljshus eftersom systemet bara behöver en frånluftskanal vil-
ket i sin tur leder till minskade schakt och därmed ökad säljbar boarea.
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Figur 4. Skiss över ett frånlufts-
system [9]

Figur 5. Skiss över ett frånlufts- 
system med värmepump [9]



2.3 Från- och tilluft med värmeåtervinning
Idag görs de flesta från- och tilluftssystem med återvinning, vilket innebär att den upp-
värmda frånluften via en värmeväxlare VVX möter den kalla inkommande luften och 
via VVX värmer upp inkommande luft. Ca 70% av luftens uppvärmningskostnad kan 
sparas här. Om man vid värmeväxling har frånluft som är kontaminerad utav lukt, rök, 
eller liknande måste man använda sig utav värmeväxling med skilda luftvägar, enklast 
med en plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlaren kallas även för motströmsvärmeväxlare 
eftersom strömmarna  mellan  lamellerna  går  just  motströms.  Plattvärmeväxlaren  är  i   
regel tillverkad utav aluminium och plattvärmeväxlaren har i regel en lägre verknings-
grad än roterande värmeväxlare men vinsten blir som tidigare nämnts att man inte får 
tillbaka kontaminerad luft [9]. För att koppla samman med det aktuella objektet finns 
det en risk att lukt från både garaget och arkitektkopia är av den typ att en plattvärme-
växlare behövs, i den mån det går är dock en roterande värmeväxlare att föredra då den 
har högre verkningsgrad. 

Den roterande värmeväxlaren består utav ett rotorhjul som roterar runt sin egna axel, 
och är uppbyggd med flera lager korrugerad plåt som lindats på varandra vilket skapar 
ett stort antal små kanaler för luft att strömma igenom. När frånluften passerar igenom 
rotorns alla håligheter lagras värmeenergi i metallen. När den uppvärmda plåten sedan 
passerar tilluften frigörs den lagrade energin som tas upp av tilluften [10]. I Figur 6 vi-
sas hur systemet appliceras i ett  hus och i  Figur 7 och 8 visar principskillnaden mellan 
plattvärmeväxlare och roterande värmeväxlare.
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Figur 6. Skiss över ett från- och tilluftssystem med 
återvinning [9]
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Figur 7. Närmare skiss över en plattvärmeväxlare [9]

Figur 8. Närmare skiss över en roterande värmeväxlare [10]



2.4 Fläktar 
Det finns idag två huvudtyper utav fläktar. Radialfläkt och Axialfläkt, Figur 9 och Figur 
11 visar skillnaden i hur fläktarna fungerar där radialfläkten, som även kallas centrifu-
galfläkt fungerar så att luftens riktning ändras med 90° när den passerar fläkten och ut-
nyttjar därmed centrifugalkraften för luftens tryckökning. Axialfläkten, som även kallas 
propellerfläkt, fungerar likt en propeller, där skovlarna, eller propellrarna om man så vill 
sitter  i  kanalen och luften passerar rakt igenom propellrarna [11].  Figur 10 visar en 
systemskiss på hur en installation av radialfläkt kan se ut 
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Flöde in

Flöde ut

Figur 9. Föreställande en radialfläkt [12]

Figur 10. Systemskiss över fläkt och komponenter [13]



Utöver axial- och radialfläkt så kan man modifiera fläkttyperna med olika böjningar på 
skovlarna  I  Figur  12  visas  hur  böjningen  på  skovlarna  kan  se  ut.  Man  kan  ha               
framåtböjda-, radiella- och bakåtböjda skovlar. Framåtböjda skovlar kännetecknas till 
exempel  utav  att  de  kan  leverera  rett  relativt  högt  tryck  på  luften  även  vid  låg                  
periferihastighet  [11].2

”Strömningen genom en fläkt karakteriseras av att gasen tillförs energi vid passagen 
genom hjulet. För strömmingen före hjulet, i fläktens inlopp, gäller liksom för ström-
ningen efter hjulet i fläktens utlopp, att det totala trycket vid förlustfri strömning är kon-
stant.  Detta gäller oavsett  om fläkten är försedd med kåpa, diffusor,  ledskenor eller    
andra anordningar förefaller efter hjulet” [10].

 Skärhastighet, mäts i meter per minut2
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Flöde ut

Figur 11. Bild visande en axialfläkt [14]

Flöde in

Figur 12. Visar principen med framåt-, bakåt- och radiella skovlar [13]



2.5 Fjärrvärme
”Det började på allvar i slutet av 1940-talet då pionjärer bland de kommunala energi-
verkens ingenjörer under motstånd från etablerade intressen vågade satsa på något nytt 
och oprövat. Det var möjligheten att producera värme och elektricitet i så kallade kraft-
värmeverk som var starten.Oljebolagen spjärnade emot. Sotarna protesterade och VVS-
konsulterna såg med oro att antalet pannrum kanske skulle minska. Men utvecklingen 
gick inte att hejda. Den gamla svenska samarbetstraditionen var avgörande. Genom att 
gå samman och verka för gemensamma lösningar på gemensamma problem tänkte ak-
törerna att de skulle komma närmare målet än om var och en skötte sitt. Det visade sig 
vara rätt tänkt” [15,16]. Kort och utan något vidare djup kan man enkelt beskriva fjärr-
värme som ett tekniksystem som förser stadsdelar eller hela städer med värme från en 
gemensam värmekälla, vanligtvis utav en panna, men det finns även exempel på hur 
man kan  använda  värmepumpar  till  fjärrvärme.  I  Värtahamnen och  på  värmeverket 
Ropsten i Stockholm har Fortum en av Europas största värmepumpsanläggningar på 
260 MW som med hjälp utav vattnet i lilla Värtan kan producera både fjärrvärme och 
fjärrkyla [17]. Fjärrvärme är idag det vanligaste uppvärmningssättet i flerbostadshus och 
lokaler. Under 2014 svarade fjärrvärmen för 44,4 TWh och värmde 80 procent av arean 
i flerbostadshus och 74 procent av arean i lokaler med enbart fjärrvärme. I småhusen 
fanns en större spridning mellan olika uppvärmningssätt. Där 12 procent av arean värm-
des med enbart fjärrvärme [2]. De ekonomiska och miljömässiga vinsterna med fjärr-
värme är många, dels att kunna kombinera värmeproduktion med eltillverkning via en 
turbin (som vi kan se vid Johannes kraftvärmeverk här i Gävle) man kan hålla nere de 
totala kostnaderna för värmeproduktionen vid ett större verk relativt om alla hushåll 
skulle ha en egen förbränningspanna, man tillåts även möjligheten att elda med sämre 
typ av bränslen och där reningsprocessen och totalverkningsgraden är högre [15]. Det är 
dessa fördelar som fjärrvärmebranschen lyfter fram när diskussionen om konkurrensen 
mellan fjärrvärme och alternativ uppvärmning i storstäder kommer på tal. 

Då det är kundernas behov av värme som styr värmeverkets värmelast, har en energi 
effektivisering av de nämnda hushåll som förses utav fjärrvärme en direkt påverkan på 
fjärrvärmesystemet. Från fjärrvärmesidan lyfts röster för att fokusera en energieffektivi-
sering på fjärrvärmesidan, i nyare och effektivare teknik snarare än att effektivisera an-
vändarsidan.
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Figur 13. Visar principen för hur fjärrvärmen når användarna [18]



3.Värmepumpen och dess funktion
Värmepumpens  huvudsakliga  uppgift  är  att  transportera  värme 
energi från en kall sida till en varmare, något som länge sågs som 
bestridande mot termodynamikens andra huvudsats som hävdar att 
energi av sig självt alltid kommer att gå från en varm sida till en 
kall [11]. Värmepumpen utnyttjar det slutna systemet och de givna 
komponenterna  för  att  möjliggöra  det.  I  boken  Energiteknik  av 
H.Alvarez slås det fast vikten av att förstå värmepumpens 4 huvud-
delar. Termodynamiken lär ut att man alltid strävar efter en ideal 
process,  en carnotprocess  (  Visat  i  Figur  15).  I  kyl-  och värme-
pumpsanläggningar som arbetar med kondensation och förångning 
utav arbetsmediet gör ett tappert försök att närma sig carnotproces-
sen såtillvida, att värme tillförs och bortförs vid konstanta tempera-
turer. Vid den lägre temperaturen kondenserar ångan under värme-
bortförsel, för att vid den högre temperaturen under värmetillförsel 
låta  ångan  koka.  Det  för  ångbildningen  erforderliga  värmeflödet 
Qtill tas från värmekällan (som i vårt fall är ifrån uteluften). Förång-
ningen upprätthålls vid den önskade lägre temperaturen T2 genom 
att kompressorn suger bort den bildade ångan. Massflödet på det 
bortsugna massflödet väljs så att trycket i förångaren motsvarar den 
önskade kokningstemperaturen T2, där T2 måste vara lägre än ute-
luften för att värmetransporten skall vara möjlig [19]. I Figur 16 
visas värmepumpens fyra viktigaste komponenter. Det är i moment 
1, förångaren ”energikällan”, som vi extraherar värmeenergi ifrån 
omgivningen. I moment 2, kompressorn tillförs arbete i form av el 
för att driva kompressorn. I del 3, Kondensor, får vi ut värmeenergi 
till vårt system ( i en kyl är det kondensorn vi ser på baksidan av 
kylen),  och  det  är  i  moment  4,  strypventilen  som  reglerar               
massflödet & trycket.
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Figur 14. T/S diagram över en 
verklig värmepumpsprocess [19]

Figur 15. T/S diagram över en 
ideal, carnotprocess [11]

Figur 16. Systemskiss av en värmepump och dess 4 huvudkomponenter [20]



3.1 Kompressor
Kompressorns huvudsakliga syfte är att höja trycket hos fluiden i det slutna systemet. 
”En ökning av förångningstemperaturen t2 (och därmed trycket P2), liksom en minsk-
ning av kondenseringstemperaturen t1 (och därmed p1) ger ett ökat massflöde” [19].
Kompressorn ser till att fluiden kan förflyttas igenom systemet och bibehålla ett så högt 
tryck som möjligt i kondensorn. Vi eftersträvar ett så högt tryck som möjligt eftersom vi 
då får en så hög kondenseringstemperatur som möjligt. Figur 17 visar i ett tryck/entalpi 
diagram det första steget för en värmepump där kompressorn höjer trycket och entalpin.              
I en idealprocess hade entropin varit densamma efter tryckhöjningen [11].

3.2 Kondensor
Kondensorn är i värmepumpen systemets värmeavgivande del. I kondensorn överförs 
värme ifrån systemet till uppvärmningssystemet.  För att kondensorn ska fungera så bra 
som möjligt måste kondensorn balansera mellan att innehålla en så liten mängd köld-
medievätska som möjligt, men samtidigt så pass mycket för att förhindra att köldmedie-
ångan går vidare till förångaren. När temperaturen i förångaren sjunker återgår mediet 
åter till flytande form. Som visas i Figur 18, representerat av den översta pilen pekandes 
åt vänster, där gasen går från överhettad gas till att genom konstant tryck genomgå en 
fasomvandling där energin lämnas då entalpin sjunker [11,19]. 
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Figur 17. 1:a steget i p/h-diagrammet, kompression [21]

Figur 18. 2:a steget i p/h-diagrammet, kondensering [21] 



3.3 Strypventil
I strypventilen, som också mer passande kallas expansionsventil expanderar gasen och 
blir här riktigt kall pågrund utav volymsändringen som den får genomgå. Strypventilens 
förmåga att släppa igenom vätska till förångaren står i direkt korrelation till vilket COP-  
värde värmepumpen får [19]. Vid valet av vilken strypventil man ska välja är det därför 
av yttersta vikt att rätt storlek används för att kunna möta systemets behov av de olika 
massflödena  vid  höga  respektive  låga  tryck.  Figur  19  visar  hur  trycket  sjunker  vid        
konstant entalpi.

3.4 Förångare
Är anläggningens värmeupptagande del. I förångaren, som även kallas kylbatteri, kokar 
köldmedievätskan. Förångaren fungerar likt kondensorn som en slags värmeväxlare där  
det värmet som erfordras för ångbildningen, det så kallade ångbildningsvärmet, tas från 
det medium som ska kylas. I vårt fall är det luft, men i andra sammanhang kan det också 
vara  vatten,  berghål  eller  ytjord.  Den  temperaturdifferens,  ∆t,  som  uppstår  mellan     
värmekällan och förångaren får en stor inverkan på vilket COP-värde systemet får. Till 
exempel så blir COP-värdet hos en luftvärmepump generellt sett lägre än för en berg-
värmepump eftersom temperaturdifferensen över  året  är  större  för  luftvärmepumpen 
[19,22].
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Figur 19. 3:e steget i p/h-diagrammet, strypventil [21]

Figur 20. 4:e steget i p/h-diagrammet, innan förångning [21]



3.5 COP- och SCOP-värde
COP eller Coefficient Of Performance är ett  mått på en värmepumps effektivitet.  Ju 
högre COP värde desto effektivare är värmepumpen. COP-värdet definieras som kvoten 
mellan  uttagen  energi  hos  kondensorn  och  tillförd  energi  hos  kompressorn.                  
Om en värmepump har COP 4 innebär det att för varje del energi som tillförs , återfås   
4 delar värmeenergi. COP är däremot inte ett fixerat värde utan är temperaturberoende. 
När  temperaturen  sjunker  sjunker  också  COP-värdet.  Det  i  teorin  maximala  värdet,         
Carnotvärmefaktorn beräknas som TH/(TH-TL)  = COP, där TH är den temperaturnivå vid 3

vilken värme avges och TL den temperaturnivå vid vilken värme upptas. Som tidigare 
nämnts ser vi carnotprocessen som ideal och går alltså aldrig att uppnå.

SCOP-faktorn,  Seasonal  Coefficient  Of  Performance,  liknar  till  mångt  och  mycket 
COP-värdet, men definieras som en årsmedelvärmefaktor. Med SCOP-värdet tar man 
hänsyn till variationer i utomhustemperaturen som löpt under hela året. För ett rättvisare 
resultat vid energiberäkningar bör därför SCOP-faktorn väljas framför COP-faktorn. Då 
SCOP påverkas utav utetemperaturens förändring över året, ändras också värmebehovet 
sett över helåret. SCOP-värdet blir därför något lägre än COP-värdet. Ett vanligt SCOP-
värde i Sverige ligger mellan 2.8-3.5. Och COP-värdet ligger vanligtvis mellan 3-4 i 
Sverige.   För att  återkoppla till  inledningen så tror forskare ifrån Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut att ett COP-värde på 6 är inom räckhåll [4]. 

När man jämför olika installerade system bör man gå fram med viss försiktighet då det 
har visat sig att COP- och SCOP-värdet påverkas utav vid vilket distributionssystem det 
installeras mot. Till exempel har en värmepump ett högre COP-värde när det installeras 
i en fastighet som i värmedistributionen förses utav ett lågtemperatursystem. Vid jämfö-
relse är det därför viktigt att ha i åtanke, så att man jämför system som jobbat vid lik-
nande förhållanden [23].

 Där T är givet i Kelvin, TH är den högre temperaturen och TL den lägre3
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4. Konstruktionsteori
4.1 Klimatskalet 
Ett klimatskal är samlingsbegreppet för allt det som omsluter en byggnad, eller det som 
är  själva  byggnaden.  Det  innefattar  fönster,  dörrar,  golv,  tak,  och  väggar.  Ju  bättre           
isolerat  klimatskalet  är,  desto  mindre  energi  behöver  vi  tillföra  byggnaden  för  att        
bibehålla en god komfortnivå.  Lamellhus med tegel inne- och uteväggar var vanligt 
förekommande för tiden mellan 1940-1950 talet. Enligt ritningar från kv. Bordsgossen 
framgår det att de största husen i fastigheten består av en 140 mm tjock yttervägg utav 
tegel följt utav ett på insidan lager utav puts, sedan ett 100 mm tjockt lager utav glasfi-
berull ett 110 mm tjockt lager utav tegel och längst in en gipsskiva. Byggnaden var    
redan vid uppförandet, 1963, utav äldre konstruktionstyp och energiförbrukningen på 
156 kWh/m2, år ansågs vara av högre värde redan då. Enligt energideklarationen för 
byggnaden ligger ett börvärde för likvärdiga byggnader mellan 119-152 kWh/m2, år. I 
nybyggda hus är BBRs rekommenderade värde på 100 kWh/m2 .Värmekonduktivitet 
benämns som λ, (W/m·K) och definieras ”som den värmemängd som per sekund passe-
rar genom en m2 av ett material med en meters tjocklek då temperaturdifferensen är en 
grad” [24].  Ju lägre λ värde, desto mindre energi passerar klimatskalet. I Tabell 1 redo-
visas de riktlinjer kring klimatskal som BBR har publicerat.

 I  Kv.  Bordsgossen  står  man  inför  ett  eventuellt 
fönsterbyte då de nuvarande börjar bli uttjänta och 
har ett högre U-värde  än nyare och moderna. Man 4

måste dock ha i åtanke vid ett fönsterbyte att en in-
stallation av fönster med bättre U-värde kommer att 
påverka klimatskalet och den termiska komforten. 
Många gånger är det ju exakt vad man vill åstad-
komma, men det finns risker. Det har visat sig vid 
fönsterbyte  från  2-glas  till  3-glas  att  man  fick      
kondens  på  utsidan  av  rutan,  Figur  21  illustrerar 
detta.  Orsak  till  kondensen  berodde  då  på  att        
fönstren  hade  så  god  värmeisoleringsförmåga  att 
den yttre  rutan under  klara  nätter  blev kallare  än 
uteluften. Är då luftfuktigheten tillräckligt hög sker 
kondensation mot den kalla glasrutan. Detta feno-
men är  vanligast  på hösten då det är  klara  nätter 
[25].  

 U definieras som 1÷R, där R = d÷ λ då d är diametern i mm [W/m2·K]4
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Tabell 1. BBR;s Föreskrifter och allmänna råd kring isolering [24]

Figur 21. Kondens på utsidan av 
ett fönster (Foto: Bertil Jonasson, 
SP) [25]



Då fönstren ofta är en stor del utav klimatskärmen och har en stor del i hur byggnaden 
upplevs och dess kulturvärde, finns det ibland skäl för avsteg gällande kravet på högsta 
U-värde. Det kan vara om fönstren tillverkats för att tillgodose det estetiska- och/eller 
kulturvärde som byggnaden besitter. BBR ger råd vid byte av ursprungliga fönster och 
säger att dessa endast bör bytas om ” de kan ersättas av fönster som med avseende på 
material, proportioner, indelning och profilering är väl anpassade till husets karaktär. 
Fönster kan också ha så betydande kulturvärden att de inte bör bytas om det inte finns 
synnerliga skäl. Istället bör andra åtgärder vidtas för att öka värmemotståndet” . En 
ändring utav klimatskärmen får inte medföra att energieffektiviteten försämras, såvida 
det inte finns synnerliga skäl till detta. [24].

4.2 Uppvärmning
Vid dimensionering utav värmeeffektbehov bestäms värmesystemets storlek ofta med 
nyckeltalet  W/m2 Atemp.  För flerbostadshus ligger  nyckeltalet  på 30-60  W/m2 Atemp.     
Intervallen  har  sin  grund  i  vart  fastigheten  geografiskt  placeras.  Till  skillnad  från      
värmeenergibehovet, som anges i kWh och hör samman med driftkostnaden är effekt-
behovet i direkt korrelation till investeringskostnaden. Den dimensionerade värmeeffek-
ten bestäms utav [25]:

▪ Storleken på klimatskalets omslutande area

▪ Isoleringsstandard

▪ Värmetröghet

▪ Lufttäthet

▪ Ventilationssätt

▪ Ventilationsflöde

▪ Innetemperatur

▪ Uteklimat

Vid dimensionering av effektbehovet finns det många osäkerheter och därför använder 
man sig utav säkerhetsmarginaler. ”Lova inget du inte kan hålla”. Ett konsekvens av för 
stora säkerhetsmarginaler är att många system överdimensioneras. Istället för att använ-
da en säkerhetsfaktor vid slutresultatet, är det vanligt att man använder en säkerhetsfak-
tor för varje enskild delberäkning [11].

!18



4.2.1 Interna värmelaster
Till interna värmelaster räknar man allt som avger värme i en byggnad. Det kan vara 
människorna  som  är  i  byggnaden,  ett  schablonvärde  på  avgivning  ligger  mellan     
60-100 W.  Vidare inräknas alla elektriska apparater såsom belysning, kopiatorer, dato-
rer, vitvaror etc  där så mycket som upptill 80 procent utav elen som går åt för att ex. 
generera  belysning  omvandlas  till  värme [26].  Vid  byte  till  modern  LED-belysning 
minskas förlusterna i belysning men samtidigt tillkommer det mindre intern värme som 
vid kalla perioder innebär att värmesystemet får en större post att täcka. 

4.2.2 Solinstrålning 
Utöver att släppa in solljus bidrar solinstrålningen även med värmetillskott. På sommar-
halvåret kan det till och med vara icke önskvärt och har i många fall lett till ett ökat    
kylbehov sommartid. Hur solen påverkar komforten och ljusinsläpp beror på infallsvin-
kel mot fönsterglaset och hur molnigt det är vid det specifika tillfället. Figur 22 visar 
konkret hur det kan se ut där en del av ljusvågorna studsar mot glasrutan och hur en del 
strålar  in  genom  glastutan.  Vidare  illustreras  även  hur  värmeledning  sker  via                      
fönsterkarmen. Värmeisoleringen i ett vanligt 2-glas fönster är med hänsyn till dagens 
energikrav otillräckligt. För att förbättra värmeisoleringen finns en rad åtgärder att ta 
till, man kan öka antalet glasrutor, belägga glasen med lågemissionsskikt eller ersätta 
luftspalten mellan glasrutorna med en tung gas, vanligtvis argon. Genom liknande åt-
gärder som nyss nämnda kan U-värdet sänkas drastiskt, ett vanligt 2-glasfönster har i 
snitt ett U-värde runt 2,5-3 W/m2·K, och där ett nytt 3-glasfönster med argonfyllning 
och lågt emissionsvärde kan få  ett U-värde så lågt som 1 W/m2·K [25,27].
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Figur 22. Princip för värmetransport genom ett 3-glasfönster, visande principen för ledning, 
strålning och konvektion [28]



4.3 Värmeförluster 
Till transmissionsförluster räknas den energi som via värmeledning försvinner genom 
klimatskalet.  Generellt  sett  står  transmissionsförlusterna  för  den största  förlustdelen.  
Runt fönster och dörrar samt vid byggnadens köldbryggor (såsom hörn, balkongplattor, 
reglar) sker extra höga förluster. Vid byggnation strävar man efter, att så långt det är 
möjligt, undvika köldbryggor. Köldbryggor i befintlig konstruktion hittas enklast med 
hjälp av termografering, där man man med hjälp av IR-kamera ser var värme läcker ut.
I en ideal byggnad hade det räckt att bara värma upp en gång, och att byggnaden då all-
tid höll kvar den energi som tillförts, tyvärr finns inte en sådan byggnad utan vi får dras 
med värmeförluster.

4.3.1 Förluster via ventilation
Ventilation är en utav grundstenarna vid byggnation, och syftar huvudsakligen till att ta 
bort föroreningar i luften. Till förorening räknas fukt, koldioxid, lukter och även värme. 
Då värmen lämnar en byggnad via ventilation och vädring klassas det som en förlust. 
Byggnad får aldrig lämnas oventilerad och ventilationssystem skall utformas så att det 
motsvarar ett lägsta uteluftsflöde om 0,35 l/s och m2 golvarea. Rummen måste ha konti-
nuerlig luftväxling då det brukas. Skulle lokalen ha närvaro- och behovsstyrning får 
omsättningen inte vara lägre än 0,1 l/s m2 golvarea då rummet inte brukas [24].  Utöver 
förluster via ventilationskanaler räknas även ofrivillig ventilation in till förlusterna, där 
den ofrivilliga ventilationen definieras som den luftmängd som försvinner ut  genom 
otätheter såsom springor och dyl i klimatskalet. I en normaltät kan man överslagsmäs-
sigt räkna att ett luftläckage motsvarande 0,1 l/h är acceptabelt [28].  I denna rapport är 
det förlusterna i ventilationen som är av extra stort intresse, eftersom det är via de förlu-
ster som passerar frånluftskanalerna som man hoppas återvinna och ta tillvara den.

4.3.2 Förluster via tappvarmvatten
I början av 40-talet beräknades det att 30-40 procent av husens energianvändning gick 
åt till varmvattenberedning, och i hus byggda under rekordåren då miljonprogrammet 
byggdes kan upp till 25 procent utav energianvändningen gå åt till varmvattenbered-
ning. I dagens moderna och energisnåla hus är det inte ovanligt att varmvattenbehovet 
ink.  Varmvattencirkulationen  står  för  över  50  procent  av  energianvändningen.               
Definitionen av förluster i  tappvarmvatten är då det uppvärmda vattnet,  som när det   
tappas har en högre temperatur jämfört med när det först togs in lämnar byggnaden via 
avloppet [28].  För flerfamiljshus anses en normal förbrukning av inkommande kallvat-
ten vara 50 m3 per person/år, och där energiåtgången för att värma upp det vattnet till 
tjänligt varmvatten är 1000 kWh/person och år [29].
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5. Metod
5.1 Litteraturstudie
I avsikten att få en djupare förståelse för vilken teknik som finns tillgänglig och som 
ligger i startgluggen för värmeåtervinning i ventilation var rapportens första steg att ut-
föra en litteraturstudie. Kvalificerade artiklar, rapporter och kurslitteratur har legat till 
grund för att inhämta den  nödvändiga kunskapen. Databaserna ”ScienceDirect” , HiG 
Discovery  och  google  scholar  har  varit  sökmotorer  för  från  vilka  den  nödvändiga      
informationen  inhämtats.  Sökord  såsom  ”Exhaust  air  heat  pump”,  ”Heat  pumps”, 
”district heating” , ”ventilation” , ”energiteknik” har varit den grund som artiklarna har 
letats via. Vidare har kurslitteratur ifrån utbildningen varit till stor hjälp, bl.a Energitek-
nik av Henrik Alvarez och Projektering av VVS-installationer av Catarina Warfvinge 
och Mats Dahlbom för att nämna några. Samtal med sakkunniga från Högskolan i Gäv-
le, framförallt Roland Forsberg och Taghi Karimipanah. Kontakt med kv. Bordsgossens 
förvaltare Johan Malmström har varit en samtalspartner ifrån Svedinger fastigheter och 
även Henrik Ljung från Gävle ventilationsservice har varit med i samtalen. 

5.2 Tidigare energikartläggning
2016 utförde två studenter en energikartläggning utav Bordsgossen. Som tidigare i rap-
porten nämnts, var Adam Danielsson och Omed Ahmedis mål att göra en övergripande 
kartläggning utav fastigheten, med målet att komma med åtgärdsförslag och ekonomiskt 
hållbara förbättrings-synpunkter. Till sin hjälp använde de sig utav simuleringsverktyget 
IDA ICE (Indoor climate and energy) varigenom man simulerade upp fastigheten och 
gjorde olika förbättringar i modellen. Ett stort fokus lades vid undersökning utav just 
frånluftsvärmepump, och frågeställningarna som rapporten byggdes kring var; 

▪ Hur ser energianvändningen ut i fastigheten? 

▪ Jämföra värden erhållna från IDA ICE mot de verkliga värdena givna via energidekla-
rationen. 

▪ Är det lönsamt att investera i frånluftsvärmepump? 

▪ Hur lång återbetalningstid är det för de olika energieffektiviseringsåtgärderna?

Vid rapportens slut tillhandahölls ett dokument med åtgärdsförslag och potentiell ener-
gibesparing. Rapporten refererade även till energideklarationen (Se avsnitt 5.3) och till-
sammans med den gavs fastighetsägaren en bild utav förbättringsåtgärder.  
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5.3 Energideklaration
Det finns sedan 2011 en utförd energideklaration för kv. Bordsgossen. Energideklaratio-
nen är sedan 2006 reglerad via lag för att främja en effektiv energianvändning och skall 
utföras utav en auktoriserad och oberoende expert. Energideklarationen är giltig i tio år 
ifrån utfärdande datum och dess syfte är  att  fastställa  byggnadens energianvändning 
[30]. I Kv. Bordsgossen slår energideklarationen fast att 77 procent utav Atemp består av 
bostäder,  trapphus,  uppvärmd källare och biarea.  Energideklarationen redovisar  även 
fastighetens  energiprestanda  (156  kWh/m2,  år),  som  också  framkommer  i  avsnitt          
”4.1 Klimatskalet”. Energideklarationen kommer med ett par åtgärdsförslag som följer 
nedan, för kompletterande information se energideklarationen i sin helhet, bilaga 1. 

Tabell  2 visar ett  urplock av åtgärdsförslag som presenterades i  energideklarationen. 
Nya radiatorventiler är en åtgärd som man på Svedinger fastigheter tagit till sig och     
nyligen genomfört för hela fastigheten. Energideklarationen visar tydligt att den enskilt 
största energibesparingen finns att göra vid en värmeåtervinning utav ventilationen. Fi-
gur 23 visar bilder på olika energiklasser från A till G, där energiklass A står för en låg 
energianvändning och G för en hög. Vid de normer som ställs på nybyggnation idag 
tilldelas husen klass C.

 

Typ av åtgärd Besparing [kWh/år] Kostnad/sparad [kr/kWh]

Snålspolande munstycke 19000 0,3

FTX-aggregat betjänande 
Arkitektkopia

100000 0,4

Nya radiatorventiler 21300 0,7

Tryckstyrda cirk.pumpar 50000 0,1

Minska drifttider fläkt E-hus 40000 0

!22

Figur 23. Illustration över olika energiklasser för hus där A är bäst [30]

Tabell 2. Visar ex urplock av energideklarationens åtgärdsförslag



5.4 OVK
Obligatorisk  ventilationskontroll  är  något  som med regelbundenhet  skall  göras  i  de        
flesta byggnader. Tabell 3 visar BBRs tabell gällande föreskrifter och tidsintervall för 
olika typer av byggnader. Syftet med OVKn är att fastställa att inomhusklimatet håller 
gällande standard och att ventilationssystemen fungerar som de ska. Kontrollen görs 
utav en certifierad kontrollant och densamme skall vid kontrollen även ge förslag till hur 
energiförbrukningen i ventilationen kan minskas, detta utan att det ger en sämre inom-
husmiljö [31]. OVK för kv. Bordsgossen utfördes 2007 och återfinns i bilaga 2.
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Tabell 3. BBR;s Föreskrifter för OVK-intervaller [31]



5.5 Ekonomiska beräkningar
När man utför kostnads- och lönsamhetskalkyler finns det olika sätt att gå tillväga, och 
olika parametrar som man kan välja att ta hänsyn till.  Avsnitt 5.5 syftar till att konkreti-
sera och exemplifiera hur man räknar på återbetalningstiden för en investering. Nedan 
kommer två olika metoder att räkna återbetalningstid att redovisas för. 

5.5.1 Pay-back metoden
För att beräkna lönsamheten i investeringen kan man räkna med Pay-back metoden. Lätt 
beskrivet  är  Pay-back metoden ett  enkelt  och snabbt  verktyg för  att  få  reda på hur 
snabbt en investering återbetalat sig. Metoden fokuserar på den tid det tar via årliga in-
betalningsöverskott att återbetala grundinvesteringen. Man jämför investeringskostnad 
mot kostnadsbesparingen, och på företagets krav på återbetalningstid. Understiger Pay-
back metoden företagets krav på återbetalningstid, ja då är investeringen lönsam och 
företaget får en signal om att investeringen bör genomföras. Återbetalningen ska dock 
inte vara längre än den ekonomiska livsländen. Man bör ha i beaktande att pay-back 
metoden inte tar hänsyn till kalkylräntan, och bör kanske därför inte ses som en lönsam-
hetsberäkning utav en investering, utan landar snarare i en likviditetsbedömning . Vid 
användandet av Pay-back metoden antas en jämn ström av in- och utbetalningar ske 
över året [32].

Om man vill använda sig utav Pay-back metoden och få ut mer av beräkningen kan man 
inkludera kalkylränta. Att addera kalkylränta till beräkningen är ganska lätt och det görs 
genom att den årliga besparingen görs om genom att adderas med nuvärdet (som tas ur 
tabell och är  räntebaserat), överskottet blir då nuvärdesberäknat med avseende på kal-
kylräntan. Sedan beräknas den tid som det tar för inbetalningsöverskottet att täcka inve-
steringen. Jämfört med den enkla Pay-back metoden, förlängs återbetalningstiden ef-
tersom den årliga besparingen, sett i kronor minskar för varje år som går med start ifrån 
investeringstillfället, år noll. Man måste vid beräkningen steg för steg summera inbetal-
ningsöverskottet tills dess att summan uppgår till grundinvesteringsbeloppet [32]. 

Där 
Återbet. tid = Återbetalningstiden i år. 
besp. = den årliga besparingen
Nu = Nuvärdesfaktor för respektive år
n = Antal år. 
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För att exemplifiera och förstå hur metoden fungerar kommer här en beräkningsmodell: 
Anta att vi gör en investering på 100’000 SEK, där kalkylränta är på 7%, en årlig bespa-
ring om 25’000 erhålles och den ekonomiska livslängden är 5 år. Vi vill då veta hur lång 
återbetalningstiden blir, och med Pay-back metoden och med hänsyn till kalkylräntan 
får vi fram att  återbetalningstiden blir 4,85 år. Notera att om man hade använt den för-
enklade beräkningen hade återbetalningstiden blivit 4 år. 

Beräkningsexemplet förklarat innebär att: 100’000 i exemplet är investeringskostnaden, 
25’000 den i exemplet årliga energibesparingen, och 0.934, 0.873, 0.816, 0.762 och 
0.713 är nuvärdes faktorn för  respektive år. 

5.5.2 Nuvärdesmetoden
Nuvärdesmetoden kallas ibland kapitalvärdesmetoden, och innebär att en investerings 
samtliga in- och utbetalningar diskonteras  till investeringsdagen. Om nettovärdet blir 5

större än noll är investeringen lönsam [32]. 
 

Där Nu1-5 = Nuvärdessumman för år 1-5. 

Om vi återanvänder samma räkneexempel som i Pay-back metoden får vi följande 
scenario. Där 25000 är den årliga besparingen, och 4,10 är Nuvärdet taget ur tabell, se 
bilaga 3. 

Tar man sedan nuvärdessumman minus investeringskostnaden får man nettonuvärdet, 
om nettonuvärdet är positivt är investeringen lönsam. 

 

Eftersom värdet  är positivt, (+2500) är investeringen lönsam.  

 Omräknas bakåt i tiden med hänsyn till en given räntesats5
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6. Teknisk beskrivning
6. Teknisk beskrivning Bordsgossen
I början utav rapporten presenterades kv. Bordsgossen och dess 
fastighet, i detta avsnitt är ambitionen att på ett mer tekniskt plan 
göra en presentation utav fastigheten och de olika delarna som 
rapporten  består  utav.  Bordsgossen  består  utav  5  byggnader, 
märkta A-E. I denna rapport utelämnas de mindre byggnaderna B 
och D eftersom arbetet måste avgränsas och energibesparingen 
inte  tros  vara  så  hög  i  de  mindre  byggnaderna.  Som tidigare 
nämnts kommer eventuella symbioser mellan de större byggna-
derna och de mindre utav tidsaspekt att ignoreras. Då Bordsgos-
sen till största del har frånluftsventilation är ambitionen att göra 
så små fysiska ingrepp som möjligt i fastigheten och därför blir 
en installation utav FTX-system uteslutet. Däremot blir det för 
de lokaler som i dagsläget redan har draget TF-system fortsatt 
intressant att ha ett FTX-system i beaktande, samt för garaget där 
det anses vara enkelt att konvertera en utav de två frånluftskana-
lerna  till  en  tilluftskanal,  och  på  så  vis  kanske  få  till  en  TF-     
lösning.  Vidare  kommer en genomgång utav åtgärdsförslag och  
kostnadskalkyler från tidigare energikartläggning för klimatskalet och ventilationen att 
tas  upp.  Byggnaderna  A,C och E har  alla  frånluftssystem,  som innebär  att  friskluft 
kommer in genom otätheter och sugs sedan ut via köksfläkt och badrumsfläkt till ett ut-
sug på taket. Totalt finns det 6 st frånluftsaggregat, varav 2 st är remdrivna, mer om ven-
tilationen beskrivs i del 6.3. Då tidigare mätningar gjorts för ett år sedan (2016) kommer 
enbart kompletterande mätningar att behövas, det gäller då fläkt betjänande Arkitektko-
pia. I övrigt kommer mätdata från tidigare mätningar och dokument att användas. 

6.1 Fjärrvärme 
Som tidigare nämnts är fjärrvärme kv. Bordsgossens primära källa till  uppvärmning. 
Enligt  energideklarationen som är  utförd 2011 förbrukade kv.  Bordsgossen år  2010, 
1’140’000 kWh dvs. 1,14 GWh, och energiprestandan inklusive el blev 156 kWh/m2, år. 
År  2016  var  fjärrvärmeförbrukningen  1,011  GWh.  Vid  effektiviseringsåtgärder  för      
bostäder i fjärrvärmeområdet är det viktigt att ha i beaktande den gällande fjärrvärme-
taxan.  Då  kostnadsbesparingen  vid  en  ventilationsåtervinnande  installation  blir  den 
minskade mängden köpt fjärrvärme, och priset för densamme varierar stort genom lan-
det kan en investering som är lönsam i en kommun vara olönsam i en annan. Allt beror 
då på vad man har för fjärrvärmetaxa. Som Figur 4 visar skiljer sig priset kommunerna 
emellan allt ifrån 514 öre/MWh till 962 öre/MWh, och där Gävle enligt Nils Holgersson 
rapporten år 2016 hade ett fjärrvärmepris på 719 öre/MWh, och enligt Gävle energis 
egna hemsida framgår att fjärrvärmepriset är uppdelat i en fast del, en rörlig del. Där 
slutsatsen blir att totalpriset i öre/kWh blir lägre ju mer fjärrvärme som kunden använ-
der. Den rörliga delen låg år 2017 på 47,77 öre/kWh och för en fastighet som förbrukar 
15000 kWh/år blir den totala kostnaden då 85 öre/kWh, och för en fastighet som för-
brukade 40000 kWh/år blev kostnaden 62 öre/kWh. För en fastighetsägare finns det  
dock utöver den rena besparingspotentialen även andra viktiga bedömningsfaktorer att 
beakta inför en eventuell installation, så som t ex miljöegenskaper, bekvämlighet och 
utrymmeskrav. 
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Figur 24. Vy över kv.        
Bordsgossen, husen A,C,E



!28

Tabell 4. Prisutveckling i fjärrvärmeleverans i 30 större städer [33]



Tabell 6. visar fjärrvärmepriset för Gävle energis kunder. Priset är uppbyggt kring en 
fast, och en rörlig del där priset per köpt kWh minskar ju mer fjärrvärme du som kund 
köper. Köper du 15000 kWh fjärrvärme/år blir ditt öre/kWh pris 85 öre/kWh men köper 
du däremot 40000 kWh blir ditt öre/kWh pris endast 62 öre/kWh. Detta eftersom den 
fasta delen procentuellt sett i förhållande till den rörliga delen blir mindre ju mer fjärr-
värme du som kund köper.

!29

Tabell 5. Medelpris och kostnad fjärrvärme enl.  Nils Holgersson rapporten  [33]

Tabell 6. Kostnad fjärrvärmepris Gävle Energi [34]



6.2 El  
Enligt energideklarationen förbrukade kv. Bordsgossen år 2010 fastighetsel  motsvaran6 -
de 6000 kWh, där 9 kWh/m2, år utav energiprestandans 156 kWh/m2, år var ifrån elför-
brukningen. I Tabell 7 visas prisutvecklingen för 31 kommuner mellan 2006-2016 där 
Gävles elpris ökat med 48% och 2016 var 65 öre/kWh.

 Med fastighetsel innefattas belysning, fläktar, pumpar6

!30

Tabell 7. Prisutveckling i elnätet i 30 större städer [33]

Tabell 8. Medelpris och kostnad el  enl. Nils Holgersson rapporten  [33] 



6.3 Ventilation
Som  nämnts  i  tidigare  avsnitt  består  Kv.  Bordsgossens  fastigheter  utav  F-system.           
Det är tre stycket remdrivna fläktar på vinden med en effekt på 0,57  respektive 0,75 kW 
(där fläktarna till Arkitektkopia och garaget är på 0,75 kW) och fyra stycken direktdriv-
na fläktar placerade i fläktrum där frånluftskanalerna sammanstrålar ifrån väggen in i 
fläktrummen och går ut till en huv på taket (se Figur 25). Fläktrummen återfinns på vin-
den i respektive hus. Fläktarna till  Arkitektkopia och garaget står bägge på vinden i     
Hus C (se Figur 26). Fastighetens alla fläktar går dygnet runt och enligt Drivhuset AB så 
har de remdrivna fläktarna en verkningsgrad på 78% och de direktverkande 83% verk-
ningsgrad [35]. Ett åtgärdsförslag som kom upp i energikartläggningen var att byta ut de 
remdrivna fläktarna mot nya moderna EC-fläktmotorer. Företaget Arkitektkopia som hyr 
en lokal utav Svedinger bedriver grafisk formgivning i form utav kopiering och tryck. 
Via  företagets  processer  kan man vid  fläktrummet  känna doft  utav  kemikalier  ifrån  
tryckningen samt att företagets alla kopieringsapparater och elektroniska utrustning ge-
nererar mycket värme. Då lukten är att ta hänsyn till finns det en risk att få tillbaka kon-
taminerad lukt vid användningen utav roterande värmeväxlare, risken har dock vid be-
räkning ansetts vara av sådan karaktär att det ändå är acceptabelt att använda sig utav en 
roterande värmeväxlare. Likaså gäller för garaget. Vid inspektion av arkitektkopias lo-
kal uppdagades det även att ventilationen var dåligt injusterad, där donen längst ifrån 
fläkten knappt hade något    flöde och att den del av lokalen där kopiatorerna stod hade 
mycket hög temperatur där tex en av de anställda hade på en bordsfläkt vid sin arbets-
plats för att inte svettas för mycket.
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Figur 25. Bild utav fläktrum och radialfläkt 

frånluftskanal
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Figur 26. Bild utav fläktrum och radialfläkt 
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Figur 27. Bild på hus C närmast i bild, sedan hus B och längst bort hus A
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7. Resultat 
I detta kapitel kommer redogörelse för rapportens resultat att presenteras. För att åter-
koppla till mål och avgränsningar är det dessa tre delar som rapporten har fokuserat på. 

▪ Är det lönsamt att installera FVP för kv. Bordsgossen som idag har fjärrvärme som 
uppvärmningskälla?

▪ Är det lönsamt att installera en VVX i den fastighet som inhyser Arkitektkopia?
▪ Är det lönsamt att installera en VVX i fastighetens garage?

Då det endast sitter en fjärrvärmemätare för hela fastigheten har ett uppskattat värde 
tagits fram för hur mycket som förbrukas per byggnad. I Figur 26 visas energianvänd-
ningen för kv. Bordsgossen under de senaste tre åren och i Figur 28 visas den graddags-
justerade energianvändningen. Slår man då ut den årliga energianvändningen de senaste 
tre åren på Atemp får man följande samband som visas i Tabell 9.    
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Graddagsjusterad energianvändning
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Figur 28. Graddagsjusterad energianvändning kv. Bordsgossen

Tabell 9. Energiförbrukning och energiprestanda 

År Energiförbrukning [kWh] Atemp [m2] Energiprestanda [kWh/
m2 år]

2014 988 870 6 990 141

2015 928 200 6 990 132

2016 1 011 540 6 990 144

E.deklaration 1 140 000 6 990 156



7.1 Luftflödesmätningar 
För fläkt avseende lägenheterna och garaget fanns sedan tidigare examensarbete utav 
Adam och Omed färdiga luftflödesmätningar.Vid kontrollmätning och vid undersökning 
har det framkommit att  luftflödesmätningarna ej är tillförlitliga att  använda sig utav.        
Vid  kontrollpunkterna  intill  fläktarna  anses  det  vara  för  hög luftturbulens  för  att  få        
godkända  mätningar.  Vid  en  eventuell  installation  av  frånluftsvärmepumpar  bör         
fläktarna bytas ut vilket har gjort att teoretiskt gällande luftflöden har använts. Tabell 10 
visar de börvärden som gäller för respektive fläkt, i den högra kolumnen ”Flöde/Lgh” 
visas det snittvärde som ges för varje lägenhet och respektive fläkt.

 

  

7.2 Lokalen Arkitektkopia
Arkitektkopia hyr idag en lokal om 616 m2 där kopiering och tryckning är den huvud-
sakliga  aktiviteten.  Lokalen  består  i  grundutförande  utav  frånluftsventilation  som  i     
efterhand har kompletterats med ett tilluftsaggregat där friskluft sugs in via ett fläktrum 
i anslutning till den hyrda lokalen. Vid inspektion uppdagades att man pluggat vissa    
tilluftsdon och att flödet genom lokalen var mycket ojämnt. Företaget som hyr lokalen 
har även installerat luftkonditionering via separata enheter i taket för att förhindra höga 
temperaturer orsakade utav produktion samt solinstrålning, dessa går då främst sommar-
tid. Efter samtal med Gävle Ventilationsteknik har det konstaterats att man på ett enkelt 
sätt kan koppla om luftkanalerna så att en VVX enkelt kan installeras för lokalen. Den 
leverantör av värmeväxlare som lönsamheten har ställts mot är IV produkt, där deras 
värmeväxlare Envistar Top har testats. En erfarenhetsmässig uppskattad installations-
färdig kostnad om 250’000 SEK och fortsatta flöden ger då en återbetalningstid på 11,5 
år. Då lokalen inte behöver allt för stora ingrepp kan man hoppas att kostnaden blir ännu 
lägre vilket då skulle innebära en kortare pay-back tid. Fullständigt produktblad och 
återbetalningstid finns att hitta i bilaga 4. 

1 R.o.k 2 R.o.k 3 R.o.k 4 R.o.k Tot.Flöde [l/s] Flöde/Lgh [l/s]

l/s 25 25 40 40

A1 2 0 6 6 530 37,85

C1 6 1 8 1 535 33,43

C2 6 1 3 3 415 31,92

E1 3 0 4 3 355 35,50
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Tabell 10. Börvärden luftflöden kv. Bordsgossen 



7.3 Garaget
Garaget är på 875 m2 och och ligger under hela fastigheten. Ursprungligen var garaget 
utrustat med till- och frånluft men där tilluften som togs in via don på innegården sedan 
en tid tillbaks är trasigt. Troligtvis pågrund utav platsbrist i schaktet installerades det 
från start två frånluftskanaler som i toppen av fastigheten sammanstrålar till att gå sam-
man med en och samma fläkt. Det skulle därför vara ypperligt att konvertera ena från-
luftskanalen  till  en  tilluftskanal  och  på  så  viss  få  till  ett  FTX  system.  Vid  en                
erfarenhetsmässigt uppskattad färdig installationskostnad blir det då en återbetalningstid 
på 5,5 år. Det bör dock tilläggas att det finns en kulvert mellan garaget och källaren där 
samspelet  mellan dessa inte  har  tagits  hänsyn till  vid beräkningen.  För  vidare LCC         
analys se bilaga 5. 

7.4 Lägenheterna 
För lägenheterna har möjligheten till  frånluftsvärmepump undersökts.  Under arbetets 
inledande skede visade det  sig svårt att urskilja lägenheternas totala area och därmed 
också dess Atemp. I rapportens slutskede framkom det ny information i form utav ett    
dokument som visade på varje lägenhets area varvid arean för respektive hus kunde   
adderas ihop. Lägenheterna är som det tidigare i rapporten har berättats om uppdelade i 
tre byggnader Hus A, Hus C och Hus E. Där Hus A och Hus E har en fläkt vardera och 
Hus C två fläktar som servar respektive fastighets lägenheter. Separata lönsamhetskal-
kyler har därför gjorts för varje enskild fläkt. Vid area beräkning har det antagits att     
varje trappuppgång har en betjänande fläkt. I Tabell. 11 visas de uppmätta luftflödes-
mätningarna  och  omsättningen  vid  givna  mätvärden  från  2016.  Då  luftflödes-           
mätningarna har skett på ett sätt som inte kan anses vara godkända p.g.a tillvägagångs-
sättet  (även  påpekat  i  7.1)  har  beräkningarna  gällande  pay-back  tid  grundats  på  de         
teoretiska luftflöden för respektive fläkt. Tabell 11 redogörs också för respektive fläkts 
återbetalningstid och där LCC analys för respektive fläkt finns i bilaga 6-9. Det har an-
tagits att varje installation kostar 300’000 SEK vilket i sådant fall skulle bli en total in-
stallationskostnad utav frånluftsvärmepumpar för lägenheterna på 1’200’000 SEK. Som 
med tidigare antaganden kan den faktiska kostnaden både öka och minska. Detta bör 
därför ses som en fingervisare för fastighetsägaren. 

Fläkt-
benämni
ng

Betjänad 
area [m2]

Volym 
som be-
tjänas 
[m3]

Uppmätta 
frånlufts-
flödet [l/s]

Teoretiska
frånlufts-
flödet [l/s]

Frånlufts-
flödet per 
kvm [l/s·m2]

Pay-back 
tid [år]

A1 1058 2 645 973,5 530 0,92 6,9

C1 999,6 2 499 1211,7 535 1,21 6,5

C2 804,9 2 012 1084,7 415 1,35 9,2

E1 733,1 1 833 443,3 355 0,60 10,4
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Tabell 11. Återbetalningstid och indata för lägenhetsfläktar 
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8. Slutsats
Det finns för fastighetsägaren mycket att ta hänsyn till. Är en investering lönsam enbart 
om du gör en ekonomisk vinst, eller finns det andra aspekter att ta i beaktande när man 
talar om lönsamhet? Det kan finnas såväl ekonomiska som moraliska och miljömässiga 
vinster att hämta hem vid en energieffektivisering. Som rapporten visar finns det        
ekonomisk lönsamhet i alla rapportens tre delar, FVP för lägenheterna, FTX för             
arkitektkopia och garaget. FVP i Hus E har längst återbetalningstid utav alla              
frånluftsvärmepumparna och sitter också rent geografiskt längst bort ifrån under-              
centralen. Livslängden är beräknad till 20 år och man får då ta beslutet om man anser att 
en återbetalning på 10 år är tillräckligt lönsam. Återbetalningstiden tar inte hänsyn till 
underhåll och eventuella problem som kan uppstå längst med aggregatens livslängd. 
Likaså har FTX systemet för arkitektkopia den längsta återbetalningstiden, strax över 11 
år.  

Min bedömning är att det är lönsamt både för plånbok och miljö att göra  de                    
investeringarna som kommit upp som förslag i denna rapport. Däremot bör man avvakta 
med frånluftsvärmepumparna tills dess att man får en klar bild utav vad fjärrvärmetaxan 
kan komma att innebära för fastigheten samt tills dess att man tagit beslut om fönster-
byte. Väljer man att byta fönster i fastigheten är det bäst att byta fönster först, och sedan 
investera i frånluftsvärmepumpar. En installation utav frånluftsvärmepump innan vore 
inte att rekommendera. Man bör även i ett första skede försöka injustera och rengöra 
fläktkanalerna till arkitektkopia innan någon annan åtgärd vidtas.  
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9. Diskussion  
För Svedinger Fastigheter finns det många aspekter att ta hänsyn till gällande eventuella 
åtgärder för kv. Bordsgossen. Det finns ett hjärta och en medvetenhet att på ett globalt 
plan  verka  för  en  minskad  energianvändning,  men  på  det  lokala  planet  ser                      
förutsättningarna  lite  annorlunda  ut.  Man har  en  eventuellt  ny  fjärrvärmetaxa  att  ta     
hänsyn  till,  vid  införandet  utav  en  sådan  finns  det  mycket  som  talar  för  att  en                
frånluftsvärmepump inte får en ekonomiskt försvarbar kostnadskalkyl. Vidare behöver 
inte kostnaden i sig nödvändigtvis vara det avgörande då det kan finnas fler faktor som 
för fastighetsägaren spelar stor roll. Vidare talas det på forskningsnivå om bättre COP-
värden på värmepumpar och där en dubblering ifrån dagens COP-värden inte alls är 
utom räckhåll. Högre COP-värden innebär bättre prestation utav värmepumparna och 
det  skulle  kunna  leda  till  att  en  investering  återigen  blir  lönsam.  Sett  till  de  lön-
samhetskalkyler som gjorts via IV produkter visar det sig att det med det uppskattade 
installationskostnaderna finns lönsamhet i att investera i såväl frånluftsvärmepump som 
värmeväxlare.

9.1 Felkällor & brister i rapporten 
Då rapporten till stor del förlitar sig på siffror ifrån annan part finns det en risk att det 
finns fel i de siffror som har kommit till användning i rapporten. Ett konkret exempel är 
att energideklarationen hävdar att det på Kv. Bordsgossen finns 47 lägenheter, medan 
det examensarbete som Adam & Omed skapat hävdar att det finns 54 st, och det i själva 
verket bara finns 53 st. Vidare så har det visat sig att de areor som ligger till grund för 
energideklarationen inte stämmer överens med de areaberäkningar som Adam & Omed 
kommit fram till i sin rapport, väldigt sent i mitt rapportskrivande visade det sig att inte 
heller deras areor stämde. I Adam och Omeds rapport hävas det vidare att Hus E har två 
fläktar för lägenheterna och det visade sig att det bara var en. Det kan även ha              
förekommit brister i luftflödesmätningarna pågrund utav felkalibrering och fel i själva 
mätningen. Vidare har det varit svårt att fastställa den exakta fastighetsarean och där-
med även Atemp för lägenheterna. Utöver de brister i de dokument som legat som under-
lag och som bidragit till denna rapport kan jag självkritiskt inse att det också kan finns 
fel i de beräkningar och mätningar som utförts. Då det bara finns en fjärrvärmemätare 
för hela fastigheten har jag uppskattat hur stor del fjärrvärme som går till lägenheterna, 
det kan i dessa uppskattningar finnas brister. Vid den ekonomiska sammanställningen 
för IV pumpar så är installationskostnaden grovt uppskattad till 300’000 SEK och bör 
ses som en grov fingervisare och inte alls som en definitiv kostnad, Pay-back tiden är ju 
direkt beroende utav installationskostnad så denna bör också ses som en teoretisk möjlig 
pay-back tid. Vidare har energiprestandan vid lönsamhetskalkylen för IV produkter ut-
gått ifrån den som presenterats i energideklarationen. Där energiprestandan är ett snitt 
över hela fastigheten och kan vara något felaktig. 8. Fortsatt arbete  
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10. Fortsatt arbete

10.1 Åtgärder 
Det som nu är av intresse för fastighetsägaren är att dels ta ställning till om man anser 
att det är av  ekonomiskt intresse att investera i frånluftsvärmepump eller värmeväxlare. 
Något  som  fastighetsägaren  vidare  behöver  ta  ställning  till  är  hur  ett  eventuellt        
fönsterbyte påverkar den termiska komforten i fastigheten samt hur mycket energiför-
brukningen sjunker på grund utav den åtgärden. Möjligtvis kan det vara klok att göra en 
åtgärd i taget och se hur ett fönsterbyte påverkar energianvändningen. Som påtalats i 
avsnitt 7 är en injustering utav befintligt ventilationssystem något att rekommendera då 
både spjäll och fläktar behöver ses över. Skulle man investera i frånluftsvärmepump är 
det att föredra att byta ut fläktarna mot nya där investeringskostnadens pay-back tid inte 
enbart  kan läggas  på  energisidan utan en viss  del  får  man räkna på  det  faktum att        
befintliga fläktar är gamla och börjar bli uttjänta. 

10.1 Flödestaxa
En faktor som under arbetet dykt upp som en het potatis är den nya flödestaxa som fjär-
rvärmeleverantören håller på att arbete fram. Skulle den gå igenom innebär det att taxan 
omfördelas så att fjärrvärmepriset följer årsbehovet, där behovet på sommaren sjunker, 
och i  sådant  fall  även priset.  Sakkunniga hävdar att  en sådan taxa skulle  slå  ut  det          
ekonomiska incitamentet för att investera i frånluftsvärmepumpar. I dagsläget finns det 
inget  officiellt  dokument  som redogör  för  vad  flödestaxan  rent  konkret  kommer  att     
innebära då det ännu inte är ett fattat politiskt beslut men det är däremot något som   
fastighetsägare i  kommunen bör  följa  med stor  noggrannhet.  Som tidigare  nämnts  i   
rapporten visar det sig att en åtgärd som är lönsam i en kommun i Sverige nödvändigt-
vis inte alls är det i andra kommuner. Detta beror på den stora skillnaden i pris från norr 
till söder.  I Gävle har fjärrvärmepriset mellan 2006-2016 gått upp med 29% och ökat 
från 559 till 719 kr/MWh, en ökning med 160 kr/MWh eller 16 öre/kWh om man så 
vill. Det kan vara intressant att ha denna prisutveckling i beaktande. Skulle man inte 
tycka att en investering ser lönsam ut idag kanske den om ett par år är lönsam på grund 
utav höjt fjärrvärmepris. 
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