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Abstract 

The energy consumption in the world continues to increase, which makes energy 

saving measures important. In Sweden, where buildings account for a large part of 

total energy use, heat exchangers in ventilation are important to reduce energy 

consumption. However, Sweden's winters are often cold over large parts of the 

country, causing frost in the heat exchanger and high and uneven heating power 

requirements for ventilation units. 

The heating system in the building is required to manage the biggest power demand 

that may arise. From the ventilation unit, the greatest heating power requirement is 

arise in the event of frost conditions, as the power requirement from the heating coil 

increases during defrosting. By installing an accumulator tank together with the 

ventilation unit, the power requirement can be evened out. 

Power requirement for three different scenarios where the storage tank is used has 

been calculated. By using thermodynamic equations and measurements from 

Swegon counter flow heat exchanger results were accomplished. Optimal defrosting 

cycle times were evaluated by theory and equations. Other defrosting methods have 

been calculated to be compared to the solution with the accumulator tank. 

In a case with 600 litres per seconds supply and exhaust air flow, outdoor 

temperature at -10 ° C, the power requirement to the unit could be reduced by 67 

% using an accumulator tank. An accumulator tank with a volume of 73 litres was 

required. 

By using an accumulator tank with the ventilation unit, investment costs could 

decrease by approximately 18 000 SEK when district heating is used as energy 

source. However, the solution with the storage tank will not be able to reduce 

district heating costs more than reduced flow cost for the district heating. If a heat 

pump I used approximately 95 000 SEK in investment cost could be saved when 

using an accumulator tank. Electricity cost could also be reduced but not much. 

Compared to other defrosting methods, the solution with accumulator tank will 

require the lowest power requirement for the ventilation unit, heat recover  most 

energy in the heat exchanger and at the same time create an even heat power 

requirement at frost conditions. 
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Sammanfattning 

Energianvändningen i världen fortsätter öka vilket gör energisparåtgärder viktiga. I 

Sverige där byggnader står för en stor del av den totala energianvändningen är 

värmeväxlare inom ventilation viktiga för att minska energiförbrukningen. Dock är 

Sveriges vintrar ofta kalla över stora delar av landet vilket orsakar frostproblem i 

värmeväxlaren och högt och ojämnt värmeeffektbehov till ventilationsaggregat.  

Byggandens värmesystem måste dimensioneras efter det största effektbehov som kan 

uppstå. Från ventilationsaggregatet sker det största värmeeffektbehovet vid 

frostförhållanden eftersom effektbehovet från värmebatteriet ökar vid avfrostning. 

Genom att installera en ackumulatortank tillsammans med ventilationsaggregatet 

skulle effektbehovet kunna jämnas ut.  

Effektbehov för tre olika scenarion där ackumulatortank används har beräknats. Det 

skedde genom användande av termodynamiska ekvationer och mätningar från 

Swegons motströmsvärmeväxlare. Tiden för hur lång avfrostningscykel som är 

optimal har utvärderas genom teori och ekvationer. Andra avfrostnings metoder har 

beräknats för att kunna jämföras med lösningen med ackumulatortank. 

I ett fall med till- och frånluftflöde på 600 l/s och dimensionerande 

utomhustemperatur på -10 °C kunde effektbehovet fram till aggregatet minskas med 

67 % genom att använda en ackumulatortank. En ackumulatortank med volymen 73 

liter krävdes. 

Genom att använda en ackumulatortank tillsammans med ventilationsaggregatet 

kunde investeringskostnaden kunna minska med cirka 18 000 kr när fjärrvärme 

används som energikälla. Lösningen med ackumulatortank kommer dock inte kunna 

minska fjärrvärmekostnaden mer än att minska eventuell flödeskostnad för 

fjärrvärmen. Vid användande av bergvärmepump skulle cirka 95 000 kr i 

investeringskostnad kunna sparas vid användande av ackumulatortank. 

Eleffektkostnaden kunde även minskas men relativt lite. 

Jämfört med andra avfrostningsmetoder kommer en lösning med ackumulatortank 

kräva lägst effektbehov till ventilationsaggregatet, återvinna mest energi i 

värmeväxlaren och samtidigt skapa ett jämt värmeeffektbehov under 

frostförhållanden. 
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Ordförklaring 

Avfrostningscykel: Tiden som full verkningsgrad används i värmeväxlaren 

adderat med tiden för att avfrosta värmeväxlaren. 

Avluft: Ventilationsluft som gått igenom frånluftsfläkten och skickas ut från 

byggnaden. 

Bypass: Engelska för förbikoppling. Inom ventilation: kanal som används för att 

leda luft förbi något, ofta värmeväxlare.  

Frånluft: Ventilationsluft som förs bort från rummet. 

Aggregatkörning: Ofta datasimulering av ventilationsaggregat vid ett visst 

förhållande för att bland annat kunna veta hur aggregatet dimensioneras och vilket 

värme- och elbehov som behövs. Kan även vara ett verkligt aggregat som då istället 

studeras under ett visst förhållande.  

SFP-värde: Den totala eleffekten från alla fläktar i systemet per luftflöde (det 

största av till- och frånluftsflödena) i systemet. [
𝑘𝑊

(
𝑚3

𝑠
)
] 

Tilluft: Ventilationsluft som förs in i rummet. 

Uteluft: Ventilationsluft som tas utomhus för att senare skickas in i byggnaden. 

Verkningsgrad: Förhållandet mellan utvunnen energi och tillförd energi. [%] 

Värmefaktor: Värmepumpens verkningsgrad. Förhållandet mellan genererad 

värmeeffekt och tillförd eleffekt. 

Värmeövergångskoefficient: Förhållandet mellan värmeöverföring och 

termodynamiska drivkrafter (ofta temperatur). 

Årstemperaturverkningsgrad: Beräknade årsmedelvärdet av 

värmeåtervinnarens temperaturverkningsgrad. [%] 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer nödvändig bakgrundsinformation, syftet med studien och avgränsningar som 

gjorts att beskrivas. Informationen i kapitlet är viktig för att läsaren ska få förståelse för arbetet.  

1.1 Bakgrund 

Världens befolkning förbrukar allt mer energi. År 2013 uppgick världens 

energianvändning till cirka 104 000 TWh och fortsätter öka med ungefär 2 % per år 

(Energimyndigheten 2015). Byggnader utgör en stor del av användningen, speciellt i 

länder med låga utomhustemperaturer. Sverige tillhör ett av de länderna och 36 % av 

Sveriges energianvändning går till hushåll och lokalbyggnader.  

Det finns många åtgärder för att minska energianvändningen i byggnader. En åtgärd som 

tillämpats under en tid är att bygga byggnader relativt täta för att minska ofrivillig 

luftväxling med kall uteluft. Sker liten luftväxling mot uteluft kommer luften i byggnaden 

behöva bytas ut med en annan metod. Det är för att människor som vistas i en byggnad 

kräver att gammal luft transporteras bort och ny luft tillförs till byggnaden. Lukter och 

föroreningar behöver föras bort och ersättas med bättre luft för att de ska må bra.  

Förr användes självdragsventilations som styrs mycket av temperaturskillnader och 

vindtryck. Den typen har en del fördelar och nackdelar men för att klara dagens 

ventilationskrav krävs ofta mekanisk ventilation. Fläktar används då för att föra bort dålig 

luft med frånluftsventilation och vanligt är även att tillföra ny luft med tilluftsventilation. 

Används till- och frånluftsventilation finns möjlighet att under kalla månader, när 

utomhustemperaturen är lägre än inomhustemperaturen, värma upp tilluften för att kunna 

bibehålla ett bra inomhusklimat. Är inblåsningstemperaturen för låg kommer det upplevas 

som kallt och dragit i byggnaden. Luften kan förvärmas på några olika sätt, nu för tiden 

ofta genom en kombination av värmebatterier och värmeväxlare (Warfvinge & Dahlblom 

2010). Värmeväxlaren överför först värmeenergi från frånluften till uteluften vilket gör att 

temperaturen höjs i uteluften och sänks i frånluften. Installation av värmeväxlare är att 

föredra då energiförbrukningen och effektbehovet till värmebatteriet minskar. Efter 

värmeväxlaren används ett värmebatteri för att höja temperaturen på tilluften till en given 

inblåsningstemperatur. Värmebatterier finns i två typer, vattenburna värmebatterier och 

elvärmebatterier, där vattenburna värmebatterier är det vanligaste (Warfvinge & 

Dahlblom 2010).  
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Idén till studien tillkom genom CO-OP praktik på konsultföretaget Ramböll genom en av 

deras anställda. Det bildades både ett personligt intresse och engagemang när det 

förklarades att det kanske inte finns någon tidigare studie som inriktat sig på samma sak. 

Studien skulle då kunna leda till att denna lösning blir verklighet i ventilationsaggregat i 

framtiden.  

1.2 Värmeväxlare inom ventilation 

Värmeväxlare för ventilation finns i huvudsak i tre olika typer: vätskekopplad 

värmeväxlare, roterande värmeväxlare och plattvärmeväxlare. Där roterande 

värmeväxlare och plattvärmeväxlare är de vanligaste typerna (Warfvinge & Dahlblom 

2010).  

Roterande värmeväxlare använder ett roterande rotorhjul för att överföra värmeenergi 

från frånluften till uteluften, se figur 1. De används i många olika typer av byggnader och 

har relativt hög verkningsgrad (Warfvinge & Dahlblom 2010). De har relativt låga 

tryckfall, små avfrostningsförluster och fungerar bra i de flesta verksamheter. I byggnader 

som är känsliga för luftväxling mellan uteluft och frånluft kan de roterande värmeväxlarna 

dock få problem. Problem uppstår när värmeväxlaren roterar eftersom en liten luftväxling 

kan uppstå mellan frånluften och uteluften. I byggnader med till exempel restauranger och 

bostäder där lukter och föroreningar förs bort i frånluften bör inte luftväxling ske. 

      

Figur 1. Principskiss över roterande värmeväxlare (Svensk ventilation u.å.).  
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I de fall där luftväxling inte får ske mellan uteluft och frånluft används plattvärmeväxlare 

och ibland vätskekopplad värmeväxlare (se figur 2) som helt separerar till- och 

frånluftskanaler. Vätskekopplad värmeväxlare består av två luftbatterier, vätskekrets och 

pump (Warfvinge & Dahlblom 2010).  Pumpen pumpar vätska mellan batterierna som av 

batteriet i frånluftskanalen värms upp och kyls i batteriet i tilluftskanalen.  

 
Figur 2. Principskiss över vätskekopplad värmeväxlare (Fläkt Woods 2009). 

Plattvärmeväxlare för ventilation finns i två populära typer, korsströms- och 

motströmsvärmeväxlare. Där växlare av motströmstyp generellt har högre verkningsgrad 

vilket gör att den återvinner mer energi från frånluften. Warfvinge och Dahlblom (2010) 

skriver att plattvärmeväxlare generellt har högre verkningsgrad än vätskekopplad 

värmeväxlare vilket tillsammans med att ingen pump behövs är en stor anledning varför de 

är vanligare än vätskekopplad värmeväxlare. Plattvärmeväxlare består av tunna 

aluminiumplåtar som bildar tunna spalter där luft strömmar. Varm frånluft strömmar i 

varannan och kall uteluft i varannan och värme överförs genom plåtarna från frånluften till 

uteluften. I korsströmsvärmeväxlare är luftströmmarna vinkelräta mot varandra och i 

motströmsvärmeväxlare (se figur 3) är strömningsriktningen motriktad.  
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Figur 3. Principskiss över motströmsvärmeväxlare (Svensk ventilation u.å.).  

En nackdel med plattvärmeväxlare är att det under vissa förhållanden kan bildas frost i 

värmeväxlaren. Frost bildas generellt när utetemperaturen är låg, i kombination med 

fuktighet i frånluften vilket gör att vatten från frånluften kondenserar i värmeväxlaren och 

senare fryser. Vid frostbildning behövs åtgärder för att värmeväxlaren inte ska frysa ihop 

och bli oanvändbar. De åtgärdena sker ofta genom att minska verkningsgraden i 

värmeväxlaren. Lägre verkningsgrad gör att temperaturen på frånluften efter 

värmeväxlaren blir högre och frost kan då smältas eller undvikas. Dock kommer 

temperaturen på tilluften efter värmeväxlaren blir lägre och värmebatteriet måste värma 

tilluften mer för att upprätthålla samma inblåsningstemperatur. Problemen med frost blir 

större desto högre verkningsgrad värmeväxlaren har eftersom frånluften då blir kallare. 

Det gör att motströmsvärmeväxlare har störst problem med frost av plattvärmeväxlarna. 

Större problem uppstår även vid högre luftfuktighet eftersom mer vatten kondenserar och 

senare fryser i värmeväxlaren. Problemet med frost kan lösas på olika sätt och 

ventilationsaggregatstillverkare har olika lösningar i sina produkter.  

1.3 Ventilationsaggregatstillverkares tillämpningar på 

frostproblemet 

I huvudsak finns tre tillvägagångsätt för att hantera problemet med frostbildning: åtgärder 

för att undvika att frost bildas, avfrostning när frost har bildats och förvärmning av 

uteluften innan värmeväxlaren. I tabell 1 redovisas hur 6 tillfrågade 

ventilationsaggregattillverkare löser problemet med frostbildning i deras 

ventilationsaggregat och vilka parametrar som används, förutom luftflöden, för att styra 

värmeväxlaren vid frostförhållanden.  
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Tabell 1. Ventilationsaggregatstillverkares olika lösningar på frostproblemet1.  

 

 

                                                   

1 Mats Norrström säljare Fläkt Woods, telefonsamtal den 25 april 2017 

Daniel Oltegen ingenjör Swegon, telefonsamtal den 7 april 2017  

Pär Eriksson Borglund servicechef IV produkt, telefonsamtal den 25 april 2017 

Mats Ryd försäljning inneklimatlösningar Lindab, telefonsamtal den 25 april 2017 

Mikael Lönnberg laboratoriechef Systemair, telefonsamtal den 12 maj 2017 

Jerry Horney servicesupport Exhausto, telefonsamtal den 5 maj 2017 

Ventilationsaggreg-

atstillverkare

Tillverkarens funktion för att 

hantera frostförhållanden

Parametrar utöver luftflöde som 

mäts och som styr 

avfrostningsfunktioner

Fläkt Woods

Undviker frostbildning genom att vid risk 

för frost börja stänga var och en av 4 spjäll 

som gör att uteluften leds förbi växlaren. 

Temperatur i från- och avluften. 

Luftfuktigheten hos frånluften. 

Swegon

Kontrollerar så att frost kan bildas. Låter 

efter det frost bildas tills det att ett visst 

tryck över växlaren uppstått. Växlaren 

avfrostas då i 2 sektioner. Övergår sen till 

att köra all uteluft genom växlaren igen. 

Temperatur i från-, av- och uteluften. 

Luftfuktigheten hos frånluften. 

Trycket över växlaren. 

IV Produkt

Kontrollerar så att frost kan bildas. Låter 

efter det frost bildas tills det att ett visst 

tryck över växlaren uppstått. Växlaren 

avfrostas då i 2 sektioner. Övergår sen till 

att köra all uteluft genom växlaren igen. 

Temperatur i från-, av- och uteluften. 

Luftfuktigheten hos frånluften. 

Trycket över växlaren. 

Lindab Kunde inte få någon uppgift. Kunde inte få någon uppgift.

Systemair

Låter frost bildas  tills tryckafallet ökat till 

en bestämd nivå. Avfrostar då hela 

växlaren vid medellåga temperaturer 

genom att inte leda igenom någon uteluft 

alls. Vid lägre utetemp. minskar 

uteluftflödet vid avfrostning. 

Temperatur i från-,  och uteluften. 

Trycket över växlaren. 

Exhousto

Kontrollerar så att frost kan bildas. Låter 

efter det frost bildas tills det att ett visst 

tryck över växlaren uppstått. Hela växlaren 

avfrostas då samtidigt. Övergår sen till att 

köra all uteluft genom växlaren igen. 

Temperatur i från-, av- och uteluften. 

Trycket över växlaren. 
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Metoden för att undvika att frost i överhuvudtaget bildas går till så att givare mäter vilka 

förhållanden som råder i luftströmmarna. Styrsystemet hämtar in mätvärdena och har 

genom funktioner uppsikt över vilka förhållanden som kan leda till att frost bildas i 

värmeväxlaren. Innan de förhållandena uppkommer börjar uteluft ledas förbi 

värmeväxlaren för att frost inte ska kunna hinna bildas. Frånluften som är fuktig kommer 

då inte vara tillräckligt kall i slutet av värmeväxlaren för att vattnet som kondenserar ska 

frysa. Temperaturen på uteluften efter värmeväxlaren kommer bli lägre eftersom mindre 

uteluft har växlats mot frånluft. Därför kommer effekt- och energibehovet hos 

värmebatteriet att öka under förhållanden som utan åtgärd leder till frostbildning. 

Det andra tillvägagångsättet är att låta frost bildas till ett bestämt läge. Tryckfall mäts över 

värmeväxlaren eftersom tryckfallet i värmeväxlarens frånluftsdel kommer variera med hur 

mycket frost som bildats. Tryckfallet tillåts öka till en bestämd nivå och vid den nivån sker 

avfrostning av värmeväxlaren i sektioner eller avfrostning av hela värmeväxlaren 

samtidigt. När hela värmeväxlaren avfrostas samtidigt leds en del av den kalla uteluften på 

sidan om värmeväxlaren med hjälp av bypass. Hur stor del av utomhusluften som leds på 

sidan om kan ofta regleras steglöst och beror på hur stort avfrostningsbehov som finns. 

Avfrostning sker genom att den varma frånluften tillför mer energi till värmeväxlaren än 

uteluften för bort. Det ger en temperaturhöjning i värmeväxlaren som smälter frosten och 

därmed avfrostas värmeväxlaren. Vid sektionsavfrostning finns ett antal spjäll som var och 

en stänger en del av värmeväxlaren för uteluften. Spjällen går ofta bara att styra till öppet 

eller stängt läge. Spjällen stänger i tur och ordning under en bestämd tid vilket gör att den 

sektionen som är stängd avfrostas med samma princip som vid avfrostning för hela 

värmeväxlaren. Oavsett om värmeväxlaren avfrostas i sektioner eller hela samtidigt 

kommer inte all uteluft att växlas mot varm frånluft som annars sker. Effekt- och 

energibehovet hos värmebatteriet kommer därför öka under avfrostning. 

En tillämpning på ovan beskriva metod är att vid avfrostning istället sänka uteluftsflödet 

genom att minska fläkteffekten. Frosten smälter på samma sätt, genom att mer energi 

tillförs än bortförs. Värmebatteriet ökar inte sitt effektbehov eftersom mindre mängd luft 

behöver värmas. Det skapas dock ett undertryck i byggnaden eftersom mer luft förs bort 

än tillförs. Vid undertryck i byggnader tränger kall uteluft in igenom otätheter som istället 

måste värmas av byggnadens övriga värmesystem.  
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Den sista tekniken går ut på att förvärma uteluften. Det leder till att frånluften efter 

värmeväxlaren innehar en högre temperatur jämfört med om luften inte förvärms. Hur 

mycket utomhustemperaturen värms upp varierar men idéen är att frånluften inte ska 

sjunka under den temperatur som gör att eventuellt kondensvatten fryser (Bergqvist 

2015). Temperaturen på frånluften kan låtas sjunka mer och även med denna metod 

använda avfrostning, dock behövs avfrostning mycket färre gånger eftersom frosten 

kommer bildas långsammare. Med denna metod kommer all eller större del av uteluften 

kunna växlas mot frånluft även vid frostförhållanden dock med mindre temperaturskillnad 

mellan frånluft och uteluft. Denna metod kallas även HSB-FTX eller HSB-metoden. 

Uteluften förvärms ofta med hjälp av borrhålsvatten för att den energi som behövs i 

förvärmningsbatteriet ska vara så billig som möjligt vilket gör att metoden kräver större 

investeringar vid byggnation. Energin behöver vara billig för att metoden använder mer 

energi än t.ex. metoden där frost får bildas. Bergqvists (2015) studie visade dock att 

fjärrvärmeeffekten kan minskas relativt mycket eftersom toppeffekten minskas på 

eftervärmningsbatteriet.  

1.4 Energislag för uppvärmning av ventilationsluft 

1.4.1 Fjärrvärme 

I Sverige värms mer än hälften av alla bostäder och lokaler upp med fjärrvärme vilket gör 

fjärrvärme till den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige (Svensk fjärrvärme u.å.). För 

flerfamiljsbostadshus är siffran ännu högre, uppemot 90 %.  

Priset för fjärrvärme är olika vart i landet den köps (Vattenfall 2013). Det beror till stor 

del på att olika förhållanden råder i olika regioner och därmed skiljer kostnaden för att 

producera fjärrvärmen. Det skulle till exempel kunna vara så att vissa producenter kan ta 

tillvara på billig restvärme från närliggande industrier medan andra måste köpa in dyrare 

bränslen.  

För att kunna använda fjärrvärme krävs först och främst att byggnaden ligger inom ett 

fjärrvärmenät. Fastigheten behöver även anslutas till fjärrvärmenätet genom 

fjärrvärmeledningar och betalar för det en anslutningsavgift. I fastigheten behöver 

fjärrvärmeväxlare installeras som dimensioneras efter byggnadens behov. Behoven och 

förutsättningarna skiljer mellan byggnader och därför kommer även kostnaderna för 

installation av fjärrvärme skilja mellan byggnader. 
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Fjärrvärmepriset för företag är idag ofta uppdelat i effektavgift och energiavgift. Utöver de 

avgifterna använder vissa producenter även flödesavgift och fast avgift. För att ta betalt för 

effektanvändningen finns i huvudsak två tekniker. Vissa producenter debiterar kunderna 

för den medeleffekt som används under de kallaste månaderna. De andra debiterar sina 

kunder för den högsta dygnsmedeleffekt som kunden använder eller kommer använda. Att 

avläsning inte sker oftare beror på att det tar flera timmar att leverara fjärrvärme från 

produktionsanläggningen till kunder, speciellt de kunder långt bort2. Därför går det inte 

heller att reglera fjärrvärmen exakt efter fjärrvärmeanvändningen.  Effektpriset kan 

generellt vara högre för de företag som använder månadsvisavläsning eftersom företaget 

inte kan läsa ut vad den verkliga effektanvändningen varit varje dag utan bara använder ett 

snittvärde. Kostnaden på energi beror helt på hur mycket energi byggnaden använt. 

Flödesavgiften gör att kunder får betala högre kostnad om större flöde används. Generellt 

innebär flödesavgiften att kunder med effektiva värmesystem gynnas eftersom de kommer 

kunna sänka temperaturen på fjärrvärmens returvatten istället för att använda högre flöde 

jämfört med ett mer ineffektivt system. Genom att använda temperaturskillnaden instället 

för flöde behöver producenten inte pumpa lika mycket vatten i fjärrvärmesystemet. Den 

fasta avgiften för företag är ofta beroende av effektbehovet för att producenten ska kunna 

ge kunder med stor energianvändning en rabatterande kostnad3. 

Byseke och Högberg (2011) skriver att fjärrvärmebolag inte avspeglar sina egna kostnader 

på ett önskvärt sätt i deras prissättning av fjärrvärme. I samma arbete berättade de 

tillfrågade fjärrvärmeproducenterna att de har gjort eller har ambition att ändra sina 

fjärrvärmepriser så att det till så stor del som möjligt avspeglar deras egna kostnader. 

Gränsdragningen mellan fast och rörliga kostnader beskrevs som komplex och varierande 

beroende på producent men uppgifter från de tillfrågade producenterna pekade mot att 

40-50 % av totalkostnaderna var rörliga kostnader. Trots det kunde så mycket som 90 % 

av årskostnaden från deras kunder i någon mening utgöras av rörligkostnad beroende på 

hur kostnaderna beskrevs.  

Att de fasta kostnaderna utgör så stor del av fjärrvärmeproducentens kostnader beror 

bland annat på att fjärrvärmesystemet kostar oberoende av produktionsvolymen. Ett av de 

tillfrågade företagen som Byseke och Högberg (2011) tillfrågade uppgav att uppemot 80 % 

av personal- och underhållningskostnaderna är oberoende produktionsvolymen. Det var 

dock en grov uppskattning från företaget.  

                                                   

2 Mikael Sandanger produktansvarig/affärsutvecklare Gävle Energi, mejlkonversation den 13 maj 2017 

3 Mikael Sandanger produktansvarig/affärsutvecklare Gävle Energi, mejlkonversation den 5 maj 2017. 
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Fjärrvärmeproducenter har ofta flera anläggningar där några är igång större delen av året 

och andra tillgängliga som reservanläggningar. Reservanläggningarna finns utifall de 

anläggningar som är igång regelbundet skulle drabbas av driftstopp eller om de 

anläggningarna inte klarar av att leverara tillräckligt med fjärrvärme. I 

reservanläggningarna är det ofta någon form av olja som används för att snabbt kunna 

leverera fjärrvärme vid behov. 

1.4.2 Bergvärmepump 

En värmepump är en anordning som möjliggör att värmeenergi kan nyttiggöras från 

värmekällor av låg temperatur (Granryd u.å.). Det finns flera olika värmekällor som kan 

nyttjas i en värmepump, bland annat bergvärme, uteluft och sjövatten. Värmeenergi kan 

nyttjas genom att drivenergi tillförs, ofta i form av elektricitet, som möjliggör att värme 

kan förflyttas från en låg temperatur till en högre temperatur. Hur effektiv värmepump 

som används och vilka temperaturer som systemet jobbar inom kommer avgöra 

värmepumpens värmefaktor.  

Bergvärmepumpar använder värme i berg för att kunna tillföra värmeenergi till 

byggnader. Kostnaderna vid installation av bergvärme består till stor del av borrande av 

borrhål och inköp av värmepump. Borrhålets djup och storleken på värmepumpen beror 

på hur stor värmeeffekt byggnaden behöver. Kostnaderna kommer därför variera med 

byggnadens behov och vara större vid större effektbehov.  

1.4.3 Elektricitet 

Elektricitet produceras i Sverige på många några olika sätt där kärnkraft och vattenkraft 

tillsammans stod för 84 % av produktionen år 2013 (Energimyndigheten 2015). 

Resterande del av produktionen var vindkraft och förbränningsbaserad produktion. 

Priset för elektricitet är liknande det för fjärrvärme. Elnätsägaren debiterar de 

företagskunder som använder relativt höga effekter en fast kostnad och en effektkostnad. 

Den fasta kostnaden är ofta lika för alla medan effektkostnaden beror på vilken högsta 

medeleffekt per timme kunden haft den senaste månaden. Effekten debiteras oftare än 

fjärrvärme eftersom elektricitet till skillnad från fjärrvärme transporteras långa sträckor på 

kort tid och kan därför regleras oftare. 

Utöver de kostnaderna kommer även producenten av elektricitet debitera kunden för 

energianvändningen.  
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1.5 Litteraturstudie 

Rafati Nasr, Fauchoux, Besant och Simonson (2013) skriver i deras redogörelse över 

tidigare studier som studerat frostbildning i värmeväxlare att mycket av tidigare studier 

har fokuserat på kylindustrin och värmepumpar. Frostbildning på olika ytor har även 

studerats men endast i fåtalet fall har frostbildning i plattvärmeväxlare studerats. De 

resultat som framkommit vid studier som inte rör luftvärmeväxlare kommer inte 

nödvändigtvis vara applicerbara på värmeväxlare för ventilation (Rammer Nielsen, Rose & 

Kragh 2008).  

Rammer Nielsen, Rose och Kragh (2008) skapade en dynamisk modell i ett 

simuleringsprogram där olika förhållanden och scenarion kunde simuleras för att ta reda på 

hur frostbildningen i värmeväxlaren kommer se ut. Modellen skapades utifrån samband 

och formler för värmeöverföring och värmebalanser. I studien redovisades de ett speciellt 

dynamiskt fall och inte generell frostbildning. De gjorde en mängd antaganden som att 

luftens värmekapacitet och konvektiva värmeövergångskoefficienten var konstant. De 

antog också att kondensation och frostbildning inte hade någon inverkan på luftflödet och 

massflödet antogs därför vara konstant.  

Antagandena är ganska rimliga om det anses att aggregatets fläktar styrs på luftflöde och 

ökar sin effekt för att transportera samma luftflöde när arean genom värmeväxlaren blir 

mindre och därmed ger ökat tryckfall. Om massflödet ska behållas konstant genom en 

mindre area betyder det att hastigheten måste öka. Ökar hastigheten kommer den 

konvektiva värmeövergångskoefficienten förändras. De verkliga aggregatkörningarna från 

Swegon bekräftar att temperaturerna före och efter värmeväxlaren förändras när frost 

bildats. Förändras temperaturerna har värmeövergångskoefficienten förändrats eftersom 

värmeöverföringen förändrats. 

Rafati Nasr et al. (2013) redogjorde hur tidigare litteratur berört frostbildning i luft-luft 

värmeväxlare. Det framkom då bland annat att värmeväxlarens verkningsgrad minskar när 

luftkanalerna blockeras av frosten. Värmeövergångskoefficienten minskar med 20 % redan 

efter att 3 mm frost bildats (Hosoda & Uzahashi 1967 se Kondepudi & O’Neal 1987, s. 5). 

Få tidigare studier har gjorts angående hur luftflödet påverkas av frostbildning (Rafati Nasr 

et al. 2013). De senaste 15 åren har även väldigt få nya avfrostningsmetoder blivit 

presenterade. Vilket gjorde att de drog slutsatsen att problemet med frost i luft-luft 

värmeväxlare kvarstår och att fler studier med fokus på frost i värmeväxlare behövs för att 

kunna göra avfrostningen mer optimal.  
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Det finns olika metoder för experimentellt att mäta när frost har bildats och hur mycket 

frost som bildats i plattvärmeväxlare. Fyra metoder är visuell inspektion, förändrat 

tryckfall, förändring i effektivitet och förändring i temperaturskillnad (Rafati Nasr et al. 

2016). De har olika för- och nackdelar. Mätningar med visuell inspektion och förändring i 

temperaturskillnad upptäcker snabbt när frost bildats med en låg osäkerhet. Visuell 

inspektion lämpar sig dock inte till verkliga system eftersom det är en kvalitativ metod. 

Metoden med förändring i temperaturskillnad är däremot en kvantitativ metod som också 

är relativt oberoende av driftförhållandena och vilken typ av växlare som används. När 

förändrat tryckfall är indikator upptäcks frost relativt snabbt och det är den enda metoden 

som kan mäta hur mycket frost som bildats. Dock är denna metod känslig mot 

förändringar i flödeshastighet. Vidare skriver Rafati Nasr et al. att mätningar med 

förändrad effektivitet kan visa vilken effekt frost har på växlare men var inte tillförlitlig 

nog att visa hur snabbt frost bildas. Den mest lämpade metoden för att upptäcka 

frostbildning är mäta förändring i temperatur. Jämfört med förändring i tryckfall påverkas 

den metoden mindre av driftförhållandena och vilken typ värmeväxlare som används.  

Den samlade bilden efter att ha sökt studier som fokuserat på frostbildning i 

plattvärmeväxlare det är att det finns få studier gjorda inom det området. Flera studier 

påpekar att mer forskning behövs tillföras för att komma tillrätta med problemet. Studien 

som Rafati Nasr et al. (2016) publicerat visar intressanta verktyg för att mäta 

frostbildningen. De visar dock en viss osäkerhet speciellt i mätningar där frostmängden ska 

mätas. Endast en metod kunde mäta mängden frost men de hade svårt att hitta en bra 

relation mellan tryckfall och frosttjockleken vilket skapade en osäkerhet i mätresultaten.  

Att det inte verkar finnas en tillförlitlig metod för att mäta mängden frost som bildats i 

plattvärmeväxlare är oroväckande med tanke på avfrostningen. Om värmeväxlaren inte 

vet hur mycket frost som bildats vet den inte när den ska börja avfrosta för att 

avfrostningen ska vara så effektiv som möjligt. Forskning finns hur effektiviteten påverkas 

av frost men den hade behövts kombinerats med bättre studier angående hur snabbt och 

hur mycket frost som bildas. Avfrostningen hade då kunna startats på en tidpunkt så att 

effektiviten över en lång tid är så hög som möjligt. Avfrostningstiden hade också kunnat 

bestämmas mer exakt för att avfrostingen ska vara så effektiv som möjligt och därmed inte 

avfrosta mer än nödvändigt.  

Tillverkare av plattvärmeväxlare kan dock ha hittat egna lösningar på problemet som inte 

redovisas i offentliga studier. 
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Det finns olika sätt att avfrosta plattvärmeväxlare. De vanligaste är förvärmning av 

uteluften, förbiledande av uteluften eller avfrostning i sektioner (Zeng, Liu & Shukla 

2016). Alla tre metoder leder till att mer energi måste tillföras under avfrostningstiden 

jämfört med drift när frost inte bildas. Inga studier hittades som fokuserade på kostnaderna 

eller effektbehovet värmebatteriet behöver under avfrostning av luft-luft värmeväxlare. 

Inte heller hittades studier som studerade användning av värmelagring vid avfrostning av 

luft-luft värmeväxlare. Däremot skriver Wang, Yang och Huang (2014) om användande av 

värmelagring till plattvärmeväxlare för luft-vatten värmepump. De kommer fram till att 

värmelagringen gör att kompressorn kan gå jämnare vilket innebär färre av- och 

påslagningar. Avfrostningen av värmeväxlaren kunde också utföras snabbare. Deras studie 

inriktade sig mot en annan applikation jämfört vad denna studie kommer göra. Målet är 

däremot liknande, att skapa en jämnare skiftgång.  

Värmeväxlarens huvuduppgift är att spara energi och därmed kostnadsbesparing åt ägaren. 

Det är då konstigt att ingen studie hittades som fokuserade på just 

kostnadsbesparingsaspekten. För de allra flesta användare av värmeväxlare kommer den 

aspekten väga över många andra aspekter, om inte alla.  

Ett urval av de sökord som användes för att tidigare studier redovisas i tabell 2. Antalet 

artiklar som genomgick den första granskning i databasen (Granskade), av dem blev vissa 

artiklar utvalda till fortsatt kvalitetsbedömning (Urval 1) och till sist antalet artiklar som 

valdes ut för att ingå i litteraturstudien (Urval 2).  
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Tabell 2. Urval av de sökord som användes vid litteraturundersökningen.  

 

1.6 Problem 

Motströmsvärmeväxlare strävar efter att ha så hög årstemperaturverkningsgrad som 

möjligt för att värmebatteriet ska behöva använda så lite energi som möjligt. Kostnaderna 

för värmeenergi blir på så sätt så små som möjligt. Kostnaderna för kunden beror även på 

andra parametrar som det största effektbehovet. Det största effektbehovet styr bland annat 

storleken på rörledningarna fram till aggregatet, storleken på värmebatteriet och 

effektkostnaden. Effektbehovet är som störst när värmeväxlaren har som sämst 

verkningsgrad och därmed när värmebatteriet behöver använda som mest energi för att 

värma tilluften. Det uppstår vid låga utomhustemperaturer i kombination med 

luftfuktighet i frånluften eftersom det då uppstår frostproblem i motströmsvärmeväxlaren. 

Effektbehovet som behövs vid avfrostning kräver dessutom ofta mycket större effekt än 

vid normal drift med full verkningsgrad. Vintrarna ser olika ut och i många fall inträffar 

det sämsta fallet bara ett fåtal gånger per år eller till och med mer sällan än så. Ändå måste 

hela systemet dimensioneras efter det största effektbehovet. Illistrationen i figur 4 visar 

hur effektbehovet skulle kunna variera under en avfrostningscykel för en 

motströmsvärmeväxlare. Y-axeln utgör hur stort effektbehov som finns till 

ventilationsaggregatet och X-axeln utgör en tidsskala.  

Databas Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2

Discovery

#1 "heat exchanger" 78 007

#2 defrosting 1874

#3 frosting 1722

#4 air-to-air 10 971

#5 pump 562 781

#6 storage 1 562 135

#7 ventilation 367 124

#8 air 2 688 590

#9 frost 107 483

#10 measurement 53 511

#11 fin 261 976

#12 #1 AND #2 AND #4 NOT #5 6 5 3 1

#13 #1 AND #2 AND #7 NOT #5 10 4 3 0

#14 #1 AND #3 AND #4 16 6 4 3

#15 #1 AND #2 AND #6 12 5 1 1

#16
#1 AND #8 AND #9 AND 

#10 NOT #11
72 5 2 1
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Figur 4. Effektfördelning under en möjlig avfrostningscykel för en motströmsvärmeväxlare. 

1.7 Syfte och mål 

En möjlig åtgärd för att minska effektbehovet för motströmsvärmeväxlare och därmed 

kostnaderna skulle kunna vara att installera en ackumulatortank vid ventilationsaggregatet. 

Ackumulatortankens funktion blir att lagra värmeenergi under tiden all uteluft leds genom 

värmeväxlaren. När värmeväxlaren börjar avfrosta behövs större värmeeffekt tillföras 

värmebatteriet, den effekten ska komma från ackumulatortanken tillsammans med 

effekten som leds fram i rörledningarna. Efter att frosten smält börjar avfrostningscykeln 

om igen. All uteluft leds genom värmeväxlaren och tanken fylls med värmeenergi igen. 

Det kan endast fungera för värmeväxlare som låter frost bildas eftersom 

effektanvändningen från de aggregaten är ojämn vid frostförhållanden. I figur 5 illustreras 

under lika avfrostningscykel som i figur 4 hur denna lösning skulle kunna leda till ett 

jämnare effektbehov fram till ventilationsaggregatet. Effekt under X-axeln går till 

ackumulatortanken och effekt över X-axeln går till värmebatteriet. Den värmeeffekt som 

behöver ledas fram till ventilationsaggregatet är endast Pladdning av tank adderat med Pfull η.  

Y     

X     

       

       

            

            

 

 

                    𝑘          
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Figur 5. Effektfördelning under en avfrostningscykel med ackumulatortank. 

Högre effekt skulle tas ut mellan avfrostningarna jämfört med ett system utan tank 

eftersom tanken behöver fyllas med värmeenergi. Fördelen är att vid avfrostning kommer 

inte systemet behöva öka effektuttaget eftersom värmeenergi finns lagrad i 

ackumulatortanken vid värmebatteriet redan. Det skulle leda till att lägre värmeeffekt 

behöver ledas fram till aggregatet. Ackumulatortanken gör enkelt förklarat att 

värmeenergin som behövs under avfrostning leveraras till ventilationsaggregatet under en 

längre tid och därmed minskar det högsta effektbehovet. 

Syftet med denna studie är att undersöka om denna typ av lösning är ekonomiskt hållbar 

för den kund som köper ett ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare. Studien 

kommer koncentrera sig på följande frågeställningar:  

 Hur lång är en optimal avfrostningscykel för motstömsvärmeväxlare? 

 Hur stor effekt går det spara vid användande av ackumulatortank vid avfrostning av 
motstömsvärmeväxlare?  

 Vad blir kostnadsbesparingen om en ackumulatortank används vid avfrostning av 
motstömsvärmeväxlare? 

 Hur effektiv är lösning med ackumulatortank jämfört med andra 
avfrostningsmetoder? 

Denna studie är av intresse för tillverkare av ventilationsaggregat och deras kunder som 

köper ventilationsaggregaten. Tillverkarna skulle kunna leverera en produkt som är mer 

kostnadseffektiv och därmed mer attraktiv. En kostnadseffektiv produkt är mer attraktiv 

för deras kunder eftersom de inte behöver betala lika mycket för installation och drift av 

ventilationsaggregatet. 
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X     
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1.8 Avgränsningar 

Studien är inte tänkt att inrikta sig på några tekniska förbättringar av 

motströmsvärmeväxlare utan hur redan befintliga motstömsvärmeväxlare kan användas 

tillsammans med befintliga ackumulatortankar. Hur ackumulatortanken och 

värmeväxlaren ska samverka och styras kommer inte tas i beaktning.  

Inga teoretiska beräkningar på hur frost bildas i motströmsvärmeväxlare kommer utföras 

för att beräkna hur ofta och hur länge avfrostning behöver ske i värmeväxlare. Inte heller 

kommer utförliga tester på verkliga motstömsvärmeväxlare för att verifiera resultatet 

utföras i denna studie. 

Vid kostnadsberäkningar kommer endast fjärrvärme och bergvärmepump användas som 

energikälla. Studien inriktar sig mot besparingar i hur ventilationsaggregat använder energi 

och inte hur olika energikällor påverkar kostnaden och därför kommer jämförelser mellan 

energikällor inte tas i beaktning. Eftersom energikällor inte kommer jämföras med 

varandra kommer inte den metod för att undvika frost som kallas HSB-metoden 

utvärderas. Det eftersom den metoden till stor del bygger på att energin 

förvärmningsbatteriet ska vara väldigt billig. Avfrostning med sänkt uteluftsflöde kommer 

inte utvärderas eftersom den inte är lämplig för vissa verksamheter som t.ex. sjukhus och 

skolor.  
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2. Teori 

I detta kapitel förklaras den bakomliggande teorin som även den är viktig för fortsatt förståelse. Här 

behandlas vattenånga i luft, frostbildning i motströmsvärmeväxlare och även hur värmeöverföring sker 

i motströmsvärmeväxlare. 

2.1.1 Vattenånga i luft 

Mättnadsånghalt i luft är beteckningen på hur mycket vattenånga luft av en viss temperatur 

och tryck kan innehålla. Storheten anges ofta i gram vatten per m³ luft och beror till stor 

del på vilken temperatur luften innehar. Luft av hög temperatur kan innehålla mer 

vattenånga än luft av låg temperatur. Hur mycket vattenånga luft innehar i förhållande till 

mättnadsånghalten anges i relativfuktighet med enheten procent. Luft med en 

relativfuktighet av 30 % innehåller 30 % så mycket vattenånga som luften skulle kunna 

innehålla. Eftersom mättnadsånghalten förändras med temperaturen kommer även den 

relativa fuktigheten förändras om temperaturen på luften förändras. Vilken 

mättnadsånghalt luft har vid olika temperaturer går att avläsa i Mollierdiagram (se figur 6). 

För mer exakt avläsning kan ånghalts tabeller användas där värden för mättnadsånghalt 

finns i tabellform vilket minskar risken för avläsningsfel. 

Figur 6. Mollierdiagram för luft av atmosfärtryck mellan -25 °C och 55 °C. (Högskolan i Gävle u.å.). 
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2.1.2 Värmeöverföring i motströmsvärmeväxlare 

I motströmsvärmeväxlare överförs värme genom att frånluft och uteluft strömmar på 

vardera sidan av en tunn aluminiumplåt. Luftströmmarna är motriktade och i figur 7 

illustreras grovt hur temperatureren varierar i värmeväxlaren när påfrysning inte skett. 

Figur 7. Visar hur temperaturerna varierar i motströmsvärmeväxlare (Wikipedia 2017) 

Vid torra förhållanden, dvs. att luftströmmarna inte innehåller någon vattenånga, sker all 

värmeöverföring genom konvektion.  Hur stor konvektiv värmeöverföring som sker i 

kanalerna beror på en mängd faktorer, bland annat lufthastigheten och utformingen av 

kanalerna men framför allt vilken temperatur luftströmmarna innehar. 

När luftströmmarna innehåller vattenånga, och speciellt när frånluften innehåller så 

mycket vattenånga att vatten kondenserar kommer värme även börja ledas från det 

kondenserade vattenet till plåtarna. Fuktig frånluft innehåller mer energi än torr frånluft 

eftersom vattenångan också innehåller energi. Genom att vattnet kondenserar kommer 

den extra energin som finns i vattenångan kunna ledas till aluminiumplåtarna. Plåtarna 

kommer öka i temperatur och temperaturskillnaden mellan plåtarna och 

uteluftsströmmarna kommer öka vilket även gör att värmeöverföringen ökar. Kondenserat 

vatten kommer uppta area i kanalerna vilket gör att lufthastigheten måste öka för att 

samma mängd luft ska kunna passera värmeväxlaren. När frånluften strömmar med högre 

hastighet i värmeväxlaren och även över kondenserat vatten istället för aluminium 

kommer den konvektiva värmeöverföringen att förändras. Aggregatkörningar som tagits 

del av visar tendenser till att värmeöverföringen ökar vid de förhållandena. Högre 

hastighet genom en mindre area kommer även leda till högre tryckfall.  
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Vid kallare förhållanden där det bildas frost i motströmsvärmeväxlare kommer dock 

värmeöverföringen minska allt eftersom mer frost bildas vilket illustreras i figur 8. I 

figuren illustreras hur verkningsgraden varierar över tid för Swegons 

motströmsvärmeväxlare under ett givet förhållande. Tilluftens verkningsgrad kommer vid 

en viss punkt nå sin högsta topp och när mer frost byggs på kommer verkningsgraden 

minska. Hinnan av frost som bildas kommer göra att värmeövergångskoefficienten i 

frånluftsdelen av värmeväxlaren sjunker (Hosoda & Uzahashi 1967 se Kondepudi & 

O’Neal 1987, s. 5). Frost på aluminiumlamellerna bildar även ett lager som inte leder inte 

värme lika bra som lameller utan frost. Den frost som bildas kan därför liknas med ett litet 

isoleringsskikt mellan lamellerna. I figuren syns också tydligt när avfrostning börjar 

eftersom avfrostning sänker verkningsgraden radikalt.  

  
Figur 8. Tilluftens verkningsgrad för Swegons motströmsvärmeväxlare under frostförhållanden. 

2.1.3 Frostbildning i motströmsvärmeväxlare 

När frånluft av relativ hög temperatur avger värme i motströmsvärmeväxlare kommer 

temperaturen att sjunka på luften. När temperaturen sjunker kommer mättnadsånghalten 

sjunka vilket gör att den relativa fuktigheten ökar eftersom samma mängd vattenånga finns 

i luften. Sjunker temperaturen tillräckligt mycket kommer luften innehålla mer vattenånga 

än dess mättnadsånghalt tillåter vilket gör att vatten kondenserar ut på aluminiumytorna. 

Innehar ytorna en tillräckligt låg temperatur kommer vattnet att frysa på ytorna. Slutet av 

värmeväxlaren är den del där frånluftstemperaturen är som lägst och därmed även den del 

där mest vatten fryser.  
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Lika som kondenserat vatten kommer även frost göra att tryckfall över värmeväxlarens 

frånluftsdel ökar. I Figur 9 visas hur tryckfall över motströmsvärmeväxlarens frånluftsdel 

respektive tilluftsdel varierar över tid vid frostförhållanden. Högre tryckfall gör att SFP-

värdet ökar eftersom frånluftsfläkten måste använda större effekt för att kunna föra bort 

samma mängd luft. Boverket skriver i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) att SPF-värdet i 

ventilationssystemet inte bör överstiga 2.0  
𝑘𝑊

(
𝑚3

𝑠
)
 i ett till- och frånluftssystem med 

värmeåtervinning. 

 
Figur 9. Tryckfall över Swegons motströmsvärmeväxlare. 
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3. Genomförande och metod 

Detta kapitel beskrivs vilka tillvägagångssätt författaren har använt för att komma fram till de 

resultat som presenteras i denna studie.  

3.1 Allmänt 

Denna forskningsstudie har genomförts på ett kvantitativt sätt. Vilket betyder att numerisk 

data har samlats in som med hjälp av formler och samband används för att svara på 

frågeställningarna. Experimentell forskningsmetod är den metod som bäst beskriver 

metoden som används i detta arbete. Den metoden grundar sig i ett definierat problem 

som det formuleras en hypotes kring. Med statistiska verktyg och tekniker testas 

hypotesen för se hur väl den stämmer.  

För att kunna hantera data har Excel används. I Excel går det ställa upp samband och 

formler mellan olika data. Det går även att ställa upp data på ett sätt så att indata kan matas 

in, t.ex. luftflöde och dimensionerande utomhustemperatur som kommer variera mellan 

olika byggnader.  

Genom tidigare lästa kurser, litteratur, artiklar, kontaktpersoner och handledare har 

författaren förskaffat sig nödvändig teoretisk information för att utföra arbetet.  

3.2 Aggregatkörningar 

Daniel Oltegen på ventilationstillverkaren Swegon har bistått med mätningar på ett 

verkligt ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare under fyra olika förhållanden. 

De fyra förhållandena var vid kalla utomhustemperaturer och hög fuktighet i frånluften för 

att kunna studera hur motströmsvärmeväxlaren arbetar under frostförhållanden. 

Körningarna gav grafer på bland annat tryckfall över värmeväxlaren på både till- och 

frånluftssidan av värmeväxlaren, verkningsgrader och temperaturer. Körningarna gav 

också avfrostningstider och hur lång tid som varade mellan avfrostningarna. En av 

mätningarna gjordes dock med en styrning av ventilationsaggregat så att resultatet inte 

blev korrekt vilket bara tre av mätningar var tillförlitliga.  
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De flesta tillverkare av ventilationsaggregat har gjort programvara för att enkelt kunna 

välja vilket aggregat som passar in på ett givet kriterium. I programmet matas bland annat 

tryckfall i kanalerna, dimensionerande utomhustemperatur, luftflöden och 

inblåsningstemperatur in. Programmet genererar generellt förslag på några storlekar och 

eventuellt typer av aggregat som passar in på kriterierna användaren av programmet matat 

in. Ett av aggregaten och eventuella tillval väljs. Från alla uppgifter kan till sist ett datablad 

skapas för att se resultatet av körningen. Bland annat hur alla delar i aggregatet är 

dimensionerade, temperaturer före och efter värmeväxlare och hur stort effektbehov som 

behövs till olika komponenter. I denna studie har programvaror från 

ventilationsaggregattillverkarna Swegon, IV Produkt, Exhausto och Fläkt Woods används 

för att verifiera beräkningar som gjorts. 

3.3 Beskrivning ventilationssystem 

För att kunna göra beräkningar och för att kunna använda aggregattillverkares 

programvara behöver ventilationssystemets dimensionerande värden specificeras. Bland 

annat behöver tryckfall i kanaler och dimensionerande temperaturer anges. I denna studie 

har det statiska tryckfallet i från- och tilluftskanalerna angetts till 200 Pa och i ute- och 

avluftskanalerna har det angetts till 50 Pa. Temperaturen i frånluften var 22 °C och 

inblåsningstemperaturen 20 °C. Den relativa fuktigheten i frånluften var i alla scenarion 

30 %.  

Det värmesystem som har används i beräkningarna har haft en framledningstemperatur på 

60 °C och returtemperatur på 30°C.  

3.3.1 Scenarion 

Vid beräkningar för användande av ackumulatortank har tre olika scenarion används, se 

tabell 3. Övriga värden, som angetts tidigare, är lika för alla scenarion. Scenarierna är lika 

som i mätningarna från Swegon. De förhållanden som råder vid varje scenario skulle 

kunna uppstå vid projektering och byggnation av ett ventilationssystem. Vid dessa 

förhållanden bildas frost i motströmsvärmeväxlare om värmeväxlaren körs på full 

återvinningsgrad. Det gör att dessa scenarion fungerar bra till syftet för studien. De tider 

som redovisas i tabellen är avfrostningstider för respektive spjälldel och hur länge full 

verkningsgrad kan användas innan avfrostning sker. Tiderna tillhandahölls från Swegons 

mätningar.  
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Tabell 3. Dimensionerande värden för de tre scenariona. 

 

3.4 Beskrivning byggnad 

Vid beräkningar användes ett exempel på ett bostadshus som skulle kunna byggas. Den 

byggnaden hade en total area på 1600 m2 med 26 lägenhet på vardera 50 m2. Byggnaden 

var uppdelad i två trappuppgångar där vardera uppgång skulle förses med ett 

ventilationsaggregat. Varje lägenhet skulle ventileras med 40 l/s till- och frånluft och 

övriga utrymmen med 80 l/s per trappuppgång. Det gör att 2 ventilationsaggregat med 

ventilationsflöde på vardera 600 l/s behövdes. Egenskaper för byggnaden gör därför att 

ventilationssystemet är lika som det i föregående kapitel beskrivet som scenario 2. Från 

undercentralen behövdes totalt 100 meter rörledning dras för att förse 

ventilationsaggregaten med värmeenergi. Värmeeffekt för uppvärmning av hela byggnaden 

hade beräknats till 35 kW. Byggnaden skulle byggas i Gävle/Uppsala som har en 

dimensionerad utomhustemperatur på ungefär -20 °C. Byggnadens skulle ha en gemensam 

undercentral där antingen fjärrvärme eller värmepump skulle installeras. 

3.5 Beräkningar 

Alla ekvationer har utifrån tidigare kunskaper inom termodynamik arbetats fram om inget 

annat anges.  

Ekvation 7, ekvation 8 och ekvation 10 är hämtade från boken Projektering av VVS-

installationer av Catarina Warfvinge och Mats Dahlblom som återfinns bland referenserna. 

3.5.1 Ackumulatortankvolym 

Den erforderliga volym som ackumulatortanken krävs rymma för att effektbehovet ska bli 

utjämnat beräknades i fem steg med uppgifter från de verkliga mätningar som utförts på 

motströmsvärmeväxlare. Genom att uteluftstemperaturen efter växlaren var känd och 

inblåsningstemperaturen bestämts kunde erforderligt effektbehov till värmebatteriet 

beräknas med formel enligt nedan: 

 𝑏      = 𝜌    × 𝛷       × 𝑐    × ∆𝑇        [𝑊] Ekvation 1 

 𝑏      = Effektbehov till värmebatteri [𝑊] 

𝜌    = Densitet för luft [
𝑘 

𝑚3
] (Holman 2010) 

Fall 1 Fall 2 Fall 3

Temperatur uteluft [°C] -20 -20 -10

Luftlöde [l/s] 1000 600 600

Spjälldel 1 [min] 9,1 11,7 18,1

Spjälldel 2 [min] 10,1 12,9 20,6

Full verkningsgrad [min] 20,2 49,2 180,5
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𝛷       = Tilluftsflödet [
𝑚

 
] 

𝑐    = Specifik värmekapacitet för luft [
𝐽

𝑘 ×°𝐶
] (Holman 2010) 

∆𝑇       = Den temperaturskillnad som värmebatteriet ska värma luften [𝐾] 

 

Det effektbehov som värmebatteriet behövde beräknades vid både full verkningsgrad i 

värmeväxlaren och under avfrostning när verkningsgraden sänkts. Den extra energi som 

värmebatteriet behövde för att kunna värma luften under avfrostning beräknades enligt 

formeln nedan:  

𝑄 𝑥            = (                𝜂) ×           [𝑊ℎ]  Ekvation 2 

𝑄 𝑥            = Den extra energi som behövs under avfrostning [𝑊ℎ] 

         = Effektbehovet till värmebatteriet under avfrostning [𝑊] 

      𝜂 =  Effektbehovet till värmebatteriet vid full verkningsgrad i värmeväxlaren. [𝑊] 

         = Avfrostningstiden [ℎ] 

 

Den energin skulle levereras med en jämn effekt där effekten beräknades enligt formeln 

nedan: 

  𝑥            =
𝑄𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑣𝑓𝑟𝑜𝑠𝑡 

 𝑎𝑣𝑓𝑟𝑜𝑠𝑡 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙
  [𝑊] Ekvation 3 

  𝑥            = Den extra effekt som behövs under avfrostning [𝑊] 

𝑄 𝑥            = Den extra energi som behövs under avfrostning [𝑊ℎ] 

           𝑘  = Tiden som utgör en avfrostningscykel [𝑠] 

 

Energimängden som ackumulatortanken krävdes rymma beräknades enligt formeln nedan: 

𝑄  𝑘     𝑘 =
𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑣𝑓𝑟𝑜𝑠𝑡 

 𝑓𝑢𝑙𝑙 𝜂
  [𝑊ℎ] Ekvation 4 

𝑄  𝑘     𝑘 = Den energimängd ackumulatortanken behöver rymma [𝑊ℎ] 

  𝑥            = Den extra effekt som behövs under avfrostning [𝑊] 

      𝜂 = Tiden värmeväxlaren använder full verkningsgrad [𝑠] 
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Till sist kunde den volym ackumulatortanken krävdes rymma beräknas enligt formeln 

nedan: 

𝑉  𝑘     𝑘 =
𝑄𝑎𝑐𝑘𝑢 𝑡𝑎𝑛𝑘 

𝜌𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛× 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛×∆𝑇𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚  
 [𝑚³] Ekvation 5 

𝑉  𝑘     𝑘 = Den volym ackumulatortanken behöver rymma [𝑚3] 

𝑄  𝑘     𝑘 = Den energimängd som ackumulatortanken behöver rymma [𝑊ℎ] 

𝜌      = Densitet för vatten [
𝑘 

𝑚3
] (Holman 2010) 

𝑐      = Specifik värmekapacitet för vatten [
𝐽

𝑘 ×°𝐶
] 

∆𝑇 ä 𝑚      𝑚  = Temperaturskillnaden mellan tillopps- och returvattnet i 

värmesystemet [𝐾] 

3.5.2 Effektbehov vid användande av ackumulatortank 

Det dimensionerade effektbehovet fram till ventilationsaggregatet vid användande av 

ackumulatortank tillsammans med motströmsvärmeväxlare beräknades genom att addera 

effekten som krävdes vid full verkningsgrad i värmeväxlaren med effekten som laddar 

ackumulatortanken med värmeenergi. Den effekten illustirerarades tidigare i figur 5. 

Ackumulatortanken kommer även utgöra en effektförlust som även den adderades till 

summan.  

   𝑚 =       𝜂 +          +     𝑘  ö      [𝑊] Ekvation 6 

   𝑚 = Dimensionerande värmeeffekt till ventilationsaggregatet [𝑊] 

      𝜂 =  Effektbehovet till värmebatteriet vid full verkningsgrad i värmeväxlaren. [𝑊] 

         = Värmeeffekt som laddar ackumulatortanken med energi [𝑊] 

    𝑘  ö     = Värmeförlust från ackumulatortank [𝑊] 

3.5.3 Avfrostningscykeln 

Vid beräkningar av hur lång avfrostningscykel som är mest optimal har hänsyn tagits till 

olika parametrar. En av de parametrarna är att arean i frånluftssidan av värmeväxlaren 

förändras vid frostbildning vilket gör att även tryckfallet förändras om samma mängd luft 

fortsatt ska passera. Vid ökat eller minskat tryckfall kommer frånluftsfläktens varvtal 

förändras enligt formeln nedan: 

∆𝑝1

∆𝑝2
= (

 1

 2
)
2

    [ ] Ekvation 7 
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∆𝑝1 = Tryckfallet över värmeväxlaren vid tidpunkt 1 [ 𝑎] 

∆𝑝2 = Tryckfallet över värmeväxlaren vid tidpunkt 2 [ 𝑎] 

𝑛1 = Fläktens varvtal vid tidpunkt 1 [𝑟𝑝𝑚] 

𝑛2 = Fläktens varvtal vid tidpunkt 2 [𝑟𝑝𝑚] 

 

Förändras fläkten varvtal kommer fläktens effektbehov förändras enligt formeln nedan: 

𝑃1

𝑃2
= (

 1

 2
)
3

    [ ] Ekvation 8 

 1 = Fläktens effektbehov vid tidpunkt 1 [𝑊] 

 2 = Fläktens effektbehov vid tidpunkt 2 [𝑊] 

𝑛1 = Fläktens varvtal vid tidpunkt 1 [𝑟𝑝𝑚] 

𝑛2 = Fläktens varvtal vid tidpunkt 2 [𝑟𝑝𝑚] 

 

Vid förändrat effektbehov kommer energiförbrukning ändras enligt formeln nedan: 

𝑄ö𝑘     ä𝑘 =  ö𝑘     ä𝑘 ×  ö𝑘     ä𝑘   [𝑊ℎ] Ekvation 9 

𝑄ö𝑘     ä𝑘 = Fläktens ökade energibehov [𝑊ℎ] 

 ö𝑘     ä𝑘 = Fläktens ökade effektbehov [𝑊] 

 ö𝑘     ä𝑘 = Tiden som fläktens effekt ökat [ℎ] 

 

Ventilationsaggregatets SFP-värde beror på effektbehovet från till- och frånluftsfläktarna 

och definieras som: 

𝑆𝐹 =
𝑃𝑓𝑟å𝑛 𝑓𝑙ä𝑘𝑡+𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓𝑙ä𝑘𝑡

𝛷𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡
  [

𝑘𝑊

(
𝑚3

𝑠
)
] Ekvation 10 

𝑆𝐹 = SFP-värde för ventilationsaggregatet [
𝑘𝑊

(
𝑚3

𝑠
)
] 

   å    ä𝑘 = Effektbehov till frånluftsfläkt [𝑊] 

        ä𝑘 = Effektbehov till tilluftsfläkt [𝑊] 
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𝛷  ö           ö   = Det största av frånluftsflödet eller tilluftsflödet [
𝑚3

 
] 

 

Andra parametrar, som beskrivs nedan, har inte kunnat beräknas men har med hjälp av 

teori utvärderas. Som att verkningsgraden för plattvärmeväxlare förändras beroende på 

hur mycket frost som bildats.  

Ackumulatortankens storlek kommer variera med avfrostningscykeln. Hur lång och vilken 

effekt som krävs under avfrostning avgör storleken på ackumulatortanken enligt tidigare 

ekvationer som beskrivs under kapitel 3.5.2.   

De tillverkare som låter frost bildas i värmeväxlaren använder tryckökning över 

värmeväxlarens frånluftsida som indikator för när avfrostning ska starta. För att den 

metoden ska vara exakt krävs att tryckfallet ökar till en nivå där det med säkerhet går att 

säga att det är just frost som bidragit till tryckökningen. Hur stor ökning som krävs beror 

till stor del på den ekvation som beskriver förhållandet mellan tryckfallet över växlaren 

och luftflödet genom värmeväxlaren. 

De spjäll som sitter på värmevärmeväxlaren för att stänga vägen för uteluften under 

avfrostning har begränsning i hur snabbt de kan öppna och stänga.  

3.5.4 Värmeffektbehov för andra avfrostningsmetoder 

För att jämföra lösningen med ackumulatortank med andra metoder har värmeeffektbehov 

för metoderna som undviker frost beräknats. 

Beräkningar för metoden som undviker frost genom att leda uteluft förbi värmeväxlaren 

har till väldigt stor del baserats på aggregatkörningar från Fläkt Woods 

aggregatvalsprogram.  

För metoden som förvärmer utomhusluften har beräkningar gjorts med de formeler som 

presenterats i tidigare kapitel med uppgifter från Swegons mätningar på verkliga 

motströmsvärmeväxlare. Det antagits att frost inte bildas när utomhustemperaturen 

förvärms till -3,3 °C. Frånluften efter värmeväxlaren innehar då en temperatur på cirka 1 

°C.  

3.5.5 Djup på borrhål för bergvärme 

Det erforderliga värmeeffektbehovet som krävs från borrhålen beräknas enligt formeln 

nedan: 

 𝑏   ℎå =  𝑏              𝑘        ä 𝑚 𝑝 𝑚𝑝 [𝑊] Ekvation 11 

 𝑏   ℎå = Krävd effekt från borrhålet [𝑊] 

 𝑏      = Byggnadens värmeeffektbehov [𝑊] 
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       𝑘        ä 𝑚 𝑝 𝑚𝑝  = Erforderlig eleffekt till värmepump [𝑊]  

 

Borrhålets djup beräknas enligt formeln nedan: 

ℎ𝑏   ℎå =
𝑃𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙

𝑃𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙
  [𝑚] Ekvation 11 

ℎ𝑏   ℎå = Borrhålets djup [𝑚] 

 𝑏   ℎå = Krävd effekt från borrhålet [𝑊] 

 𝑝   𝑚     𝑏   ℎå = Watt per meter borrhål [
𝑊

𝑚
] 

 

Varje borrhål borras oftast mellan 50 och 200 meter ner i berget (GreenMatch 2017). Vid 

beräkningar för antalet borrhål har det antagits att varje borrhål inte kan borras djupare än 

250 meter.  

3.5.6 Kostnadsberäkning 

Beräkning och utvärdering av vilken besparingspotential installation av ackumulatortank 

skulle kunna utgöra har utförts. Beräkningar över hur värmeförlusten i värmesystemet 

förändras har utförts. Den värmeförlust ackumulatortanken utgör specificerades av 

tillverkaren. Rörledningarna som leverarerar energi till ventilationsaggregatet 

dimensioneras efter det högsta vattenflödet. Vilken dimension av rörledningar som 

behövdes beräknades med hjälp av programmet VVSWIN tillverkat av Bill Herneheim på 

företaget ÖNs DATA. Olika rördimensioner kommer utgöra olika stora värmeförluster 

eftersom arean på rören är olika stora. Rörens värmeförluster beror också till stor del på 

vilken längd de har. Rörisolering valdes utifrån att isoleringen skulle klara energinivå A 

enligt Svensk Byggtjänst (2016). 

Vid beräkningar för exempel bostadshuset har hänsyn har tagits till inköpskostnader av 

material förändras eftersom fler och andra komponeter behövs. För att beräkna den 

kostnad som lösningen med ackumulatortank kostar har en uppskattning gjorts att de extra 

komponenter som behövs är ackumulatortank, pump, regulator samt ventiler, bland annat 

reglerventil med ställdon. 



 

30 

 

Kostnaden för ackumulatortank och bergvärmepump har hämtats från tillverkaren Nibe 

(u.å.). Ackumulatortank valdes utifrån vilken storlek som tankvolymberäkningarna 

beräknades till. Ungefärlig anslutningsavgift för fjärrvärme bistod Gävle Energi4 med. 

Kostnad för borrhål till bergvärme hämtades från GreenMatch (2017). Övriga priser är 

hämtade från Wikells Sektionsfakta VVS (2015). Kostnad för undercentral och 

bergvärmepump interpolerades för att storlek skulle kunna väljas nära krävt effektbehov. 

Alla priser är exklusive moms.  Arbetskostnaden är inkluderad för alla installationer 

förutom för värmepumpen. Kostnader som inte anses förändras mellan att använda och 

inte använda ackumulatortank har inte beräknats.  

Byggnaden skulle byggas i Gävle/Uppsala och därför har elnätsavgifter från Vattenfall 

används eftersom de äger elnätet i Uppsala. Kostnaden för 1 kWh elektricitet har antagits 

till 1 kr.  

3.6 Reproducerbarhet och validering 

Värmeväxlare kan eventuellt skilja sig lite mellan olika tillverkare men används lika 

tillverkare kommer reproducerbarhet i metoden vara god. Mätningar på värmeväxlarna 

kommer bli snarlika och därmed kommer det erforderliga energi- och effektbehovet bli 

liknande.  

Resultatet kommer senare kunna valideras genom att ta ut statistik på ett verkligt 

ventilationsaggregat med installerad ackumulatortank.  

3.7 Alternativ metod  

En alternativ metod hade varit att lägga större vikt vid att undersöka och göra laborationer 

med verkliga plattvärmeväxlare. Det hade då behövts ett labb som kunde ändra 

luftförhållandena för att simulera olika lufttemperaturer och fuktigheter till ett verkligt 

aggregat. Den sortens utrustning hade varit svår att få tag på och hade inte heller gett ett 

resultat som gäller vid alla olika luftförhållanden och styrningar då det hade tagit för lång 

tid att testa alla olika förhållanden. Hade det varit praktiskt möjligt skulle dock resultatet 

blivit väldigt bra och väldigt likt verkligheten. 

I ett senare skede dock finns möjlighet för tillverkare av ventilationsaggregat att utföra 

sådana laborationer och jämföra denna studies teoretiska resultat med experimentella 

resultat. 

                                                   

4 Peter Kontturi affärsprojektledare Gävle Energi, telefonsamtal den 24 maj 2017 
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Teoretiska beräkningar hade kunnat utföras för att bestämma hur frost bildas i 

värmeväxlare. De beräkningarna har kunna leda till bättre tider för hur länge 

värmeväxlaren ska köras med full verkningsgrad och hur länge avfrostning bör ske.  

Framförallt hade beräkningar kunna leda till att tider kunde beräknats för alla eller fler 

rådande förhållanden som t.ex. förändrade temperaturer och luftflöden.  

3.8 Förväntade resultat  

Hypotesen för denna studie var att det inte kommer vara speciellt ekonomiskt att spara 

effekt med ackumulatortank vid för små luftflöden och därmed små värmeväxlare. 

Däremot vid större luftflöden hos ventilationsaggregat speciellt i byggnader med flera 

aggregat kommer ekonomiska vinster finnas i att jämna ut energianvändningen och minska 

totalt effektbehov.  

Ackumulatortanken kommer inte kunna minska energiförbrukningen och därför kommer 

effektbehovet bli liknande för både sektionsavfrostning och för avfrostning av hela 

värmeväxlaren samtidigt vid användning av ackumulatortank.   

Studien kommer ge ny kunskap i hur motströmsvärmeväxlare med avseende på ekonomi 

ska hantera avfrostningen. Det kommer förhoppningsvis leda till ekonomiska vinster hos 

användare av ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare.  
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4. Resultat 

I det här kapitlet presenteras de resultat som arbetats fram under studiens gång. 

4.1 Avfrostningscykel 

Avfrostning av motströmsvärmeväxlare där tillverkare låter frost bildas bör ske i så korta 

cykler som möjligt. Exakt hur långa avfrostningscyklerna ska vara har inte kunnat beräknas 

i denna studie.  

Tryckfallet ökar och intentioner pekar på att det sker i allt högre hastighet allt eftersom 

mer frost bildas. Korta cykler kan därför bidra till att frånluftsfläkten behöver använda 

mindre energi. Detsamma gäller värmeväxlarens verkningsgrad som reduceras och 

intentioner pekar på att reduceringen sker i högre hastighet allt eftersom mer frost bildas.  

Detta gör att mer energi skulle kunna överföras till uteluften om kortare cykler användes. 

Även hur snabbt frost bildas kommer beror på hur mycket frost som redan bildas och 

intensioner finns att frostbildningen kommer ske i allt högre hastighet allt eftersom mer 

frost bildas.  

Genom att använda en kortare avfrostningscykel kommer avfrostningstiden kunna 

förkortas i förhållande till tiden där full verkningsgrad används. Mer energi kommer 

därför kunna överföras till uteluften. Den enskilde tillverkaren ska dock tydligt kunna 

avgöra att det är just frost som bildats. 

De tider på avfrostningscykeln som tillhandahölls från Swegon anses minst kunna halveras. 

I tabell 4 redovisas de halverade avfrostningstider som tillsammans med Swegons 

avfrostningstider användes i beräkningarna för ackumulatortank. Swegons spjäll klarar 

fortfaranade av kortare tider eftersom de stängde och öppnade på ungefär 50 sekunder.  

Tabell 4. Halverade tider för avfrostning och tider mellan avfrostningarna där full verkningsgrad används. 

 

Den ökade kostnaden för att fläkten får jobba hårdare när frost bildas kommer vara väldigt 

liten oavsett om Swegons tider används eller om halva Swegons tider används och 

försummades därför.   

Fall 1 Fall 2 Fall 3

Spjälldel 1 [min] 4,55 5,85 9,05

Spjälldel 2 [min] 5,05 6,45 10,3

Full verkningsgrad [min] 10,1 24,6 90,25
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4.2 Avfrostning med ackumulatortank 

Genom att använda en ackumulatortank tillsammans med ventilationsaggregat kommer en 

procentuell värmeeffektbehovsminskning fram till ventilationsaggregatetet åstadkommas 

enligt figur 10 (Bilaga A-C). Tabellen visar den procentuella minskning vid de tre olika 

dimensioneringsscenarion, som tidigare beskrivits i kapitel 3.3.1, vid tre olika 

avfrostningsmetoder som använder ackumulatortank som jämförts med samma typ av 

avfrostning utan ackumulatortank. 

 
Figur 10. Procentuell effektbehovsminskning av värmeenergi fram till aggregatet vid användande av 

ackumulatortank jämfört med att inte använda ackumulatortank. 

När hela värmeväxlaren avfrostas samtidigt kommer effektbehovet till värmebatteriet vid 

avfrostning vara lika som för sektionsavfrostning om hela värmeväxlaren avfrostas på lika 

lång tid. Större del av värmeväxlaren avfrostas samtidigt men eftersom den totala 

avfrostningstiden är lika lång kommer lika stor effekt krävas. Lika mycket energi kommer 

därmed krävas vid användning av de båda metoderna och därför kommer effektbehovet 

när ackumulatortank används vara lika stort för båda metoderna, se figur11(Bilaga A-C).  
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Figur 11. Det erforderliga effektbehovet av värmeenergi fram till ventilationsaggregatet vid 

användande av ackumulatortank. 

Ackumulatortanken kommer behöva ha volym enligt figur 12 för att klara av att lagra den 

energi som behövs vid avfrostning (Bilaga A-C).  
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Figur 12. Volym på ackumulatortank. 

Värmeförlusten från rörledningar kommer att förändras vid användande av 

ackumulatortank jämfört med att inte använda det. Rördimensionerna kommer bli mindre 

när ackumulatortank används. Det betyder dock inte att värmeförlusten alltid minskar 

eftersom tjockare rörisolering används vid större dimensioner. I figur 13 illustreras 

värmeförlust från ackumulatortank och 100 meter rörledning vid användande och inte 

användande av ackumulatortank för metoden som låter frost bildas. Ackumulatortanken 

utgjorde en värmeförlust på 60 W. 
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Figur 13. Värmeförlust från rörledningar och ackumulatortank. 

4.3 Jämförelse med andra avfrostningstekniker 

I figur 14 redovisas vilken värmeeffekt som behöver ledas fram till ventilationsaggregatet 

för tre olika avfrostningsmetoder (Bilaga D-E). Förvärmning av utomhusluften och 

metoden där utomhusluft leds på sidan om värmeväxlaren behöver ungefär lika stort 

effektbehov medan metoden med frostbildning med ackumulatortank behöver mindre 

effektbehov. Avfrostning där frost tillåts bildas men utan användning av ackumulatortank 

behöver störst effektbehov. 

 



 

37 

 

  
Figur 14. Jämförelser mellan avfrostningsmetoder. 
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4.4 Kostnadskalkyl med fjärrvärme 

Investeringskostnaden inklusive arbete för exempel byggnaden beräknades till cirka 

247 000 kr exklusive moms vid användande av ackumulatortank (Bilaga F). Vardera 

värmebatteri behövde en värmeeffekt på 7,8 kW vilket innebar att undercentralen och 

fjärrvärmeanslutningen behövde dimensioneras för 55 kW. Rörledningar med 

ytterdimension 18 mm användes för att förse ventilationsaggregaten med värmeenergi från 

fjärrvärmeväxlaren.  

För samma byggnad utan ackumulatortank beräknades investeringskostnaden inkluderat 

arbete till cirka 265 000 kr exklusive moms (Bilaga F). Värmebatterierna behövde ett 

effektbehov av 15,4 kW vilket innebar att undercentralen och fjärrvärmeanslutningen 

behövde vara dimensionerad för 70 kW. Vid ett effektbehov av 15,4 kW behövdes 

rörledningar med ytterdimension 22 mm ledas till värmebatterierna från 

fjärrvärmeväxlaren.  

Det gör att investeringskostnaden minskade med cirka 18 000 kr vid användande av 

lösning med ackumulatortank. Minskningen motsvarar 6,8 %. Kostnaden för inköp av 

fjärrvärme blir liknande i båda fall eftersom energianvändningen inte minskar och 

fjärrvärmebolagen inte mäter effektanvändning oftare än per dygn. Dock kommer 

fjärrvärmeväxlaren i fallet där ackumulatortankar finns i värmesystemet kunna injusteras 

på ett sådant sätt att mindre mängd fjärrvärmeflöde används. Det kan ske eftersom 

skillnaden mellan högt och lågt effektbehov är mindre. Hos vissa fjärrvärmeproducenter 

påverkar fjärrvärmeflödet fjärrvärmekostnaden och därför kan driftkostnaderna sänkas i 

vissa fall vid användande av ackumulatotank.  

4.5 Kostnadskalkyl med bergvärmepump 

Vid användande av bergvärmepump beräknades investeringskostnaden inklusive arbete för 

exempel byggnaden till cirka 519 000 kr exklusive moms vid användande av 

ackumulatortank (Bilaga G). Vardera värmebatteri behövde en effekt på 7,8 kW vilket 

innebar att värmepumpen och borrhålen behövde dimensioneras för 55 kW. Rörledningar 

med ytterdimension 18 mm användes för att förse ventilationsaggregaten med 

värmeenergi från värmepumpen.  

För samma byggnad utan ackumulatortank beräknades investeringskostnaden inkluderat 

arbete till viss del till cirka 614 000 kr exklusive moms (Bilaga G). Värmebatterierna 

behövde ett effektbehov av 15,4 kW vilket innebar att värmepumpen och borrhålen 

behövde vara dimensionerad för 65 kW. Vid ett effektbehov av 15,4 kW behövdes 

rörledningar med ytterdimension 22 mm ledas till värmebatterierna från värmepumpen.  
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Det gör att investeringskostnaden minskade med cirka 95 000 kr vid användande av 

lösningen med ackumulatortank. Den minskningen motsvarar i procent 15,5 %. Inga fasta 

kostander eller kostnader kopplade till energi kommer skilja mellan alternativen eftersom 

lika abonnemang behövs och energianvändningen är liknande. Effektavgiften kommer 

endast minska med cirka 200 kr per år eftersom Vattenfall som äger elnätet i Uppsala 

debiterar sina nätkunder för en timmedeleffekt. Nästan två hela avfrostningscyklar hinner 

passera under en timme vilket gör att effektanvändningen blir relativt jämn beräknat över 

en timme även om ackumulatortank inte används.  
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5. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras de metoder som används och resultatet som presenterats. Det utvärderas 

hur allmänt tillämpbar lösningen med installation av ackumulatortank är i med avseende på ekonomi 

och miljö. 

5.1 Utvärdering 

Resultatet i denna studie kommer inte nödvändigtvis stämma in lika bra för andra 

tillverkare än Swegon. Det är eftersom de data som har lagt till grund för beräkningar och 

utvärdering av avfrostningscykel och ackumulatortank kommer från Swegon. Hade de 

kommit från en annan tillverkare kan resultatet blivit ett annat. Ett mer allmänt 

applicerbart resultat hade kunnat uppnås genom använda uppgifter från fler 

ventilationsaggregattillverkare. De uppgifter som kan varierar mellan olika tillverkare är 

bland annat hur exakt mätning av tryckfall som uppnås och vilken verkningsgrad som 

uppnås av deras värmeväxlare. De parametrarna kommer påverka avfrostningstiden som 

påverkar resultatet. Resultat med andra och flera olika ventilationsluftflöden, 

utomhustemperaturer och luftfuktigheter på frånluft hade även bidragit till ett mer allmänt 

applicerbart resultat. 

Vid beräkning och utvärdering av hur lång en optimal avfrostningscykel pågår gick det inte 

att komma fram till något exakt värde. Vilket bland annat beror på att hur exakt tryckfallet 

kan mätas och därmed mätning av hur mycket frost som bildats varierar mellan tillverkare. 

De spjäll som olika tillverkare tillhandahåller kommer även de variera och därmed hur 

snabbt spjällen kan öppna och stänga. En för liten ökning i tryckfall med avseende på hur 

exakt tryckfallet kan avläsas skulle avfrostning kunna starta utan att det finns ett 

avfrostningsbehov. Det skulle minska värmeväxlarens återvinningsgrad och öka 

energiförbrukningen hos värmebatteriet. Även de tillverkare som mäter frånluftens 

fukthalt och temperatur och därmed kontrollerar att frost kan bildas måste hantera det 

problemet. Det är eftersom avfrostningen trots allt styrs av tryckfallet över värmeväxlaren 

när frostförhållanden inträffar. Dock kan risken för onödiga avfrostningar minskas.  

Den procentuella minskningen blir väldigt stor i fall 3 där en dimensionerad 

utomhustemperatur på -10 °C användes. Det beror dels på att tiden som full 

verkningsgrad används i värmeväxlaren är mycket längre än avfrostningstiden. Även att 

den värmeeffekt som behövs under avfrostning är mycket större än den värmeeffekt som 

behövs när full verkningsgrad används i värmeväxlaren. 
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Förvärmning av uteluften kräver likt lösningen med ackumulatortank extra investeringar, 

bland annat förvärmningsbatteri och ofta annan energikälla som borrhållsvatten. De 

investeringarna är dock betydligt större än för lösningen med ackumulatortank och ökar 

den totala investeringskostnaden till skillnad från lösningen med ackumulatortank som 

minskar investeringskostanden. Jämfört med andra metoder där frostbildning i 

värmeväxlaren undviks kommer de metoderna kunna spara mindre energi och kräva högre 

effektbehov, därmed anses de lösningarna vara sämre än lösningen med ackumulatortank.  

De volymer på ackumulatortank som har beräknats anses vara rimliga att installera vid 

eller i ventilationsaggregatet. I förhållande till övriga installationer som till exempel 

ventilationsaggregatet kommer ackumulatortanken inte behöva särskilt mycket utrymme. 

Vart i fläktrummet ackumulatortanken installeras kommer även ha liten betydelse.  

Lösningen med ackumulatortank anses vara attraktiv för de som ska bygga byggnader med 

motströmsvärmeväxlare i ventilationsaggregatet. Även om effektkostnaden för fjärrvärme 

inte kan minskas skulle lösningen med ackumulatortank kunna minska flödet genom 

fjärrvärmeväxlaren. Flera fjärrvärmebolag har kostnader för fjärrvärmeflödet och 

driftkostnaden skulle i så fall minska. Om fjärrvärmebolag i framtiden skulle införa 

avläsning av effektanvändning per timme skulle ackumulatortanken kunna innebär en ökad 

kostnadsbesparing. Den studie som gjordes av Byseke och Högberg (2011) visar att vissa 

fjärrvärmebolag arbetar med att förändra sina fjärrvärmeprissättningar. Utfallet av det går 

dock inte att svara på.  

Det kan tänkas att oavsett om besparing sker eller inte kommer effektutjämnande åtgärder 

vara en vinst för miljö och klimat. Genom att reducera effekttoppar kan mindre mängd 

reservbränsle som t.ex. olja behöva användas. I detta fall är dock tiden mellan litet 

effektuttag och stort effektuttag avgörande. Fjärrvärmesystemet kommer troligen i och 

med att stora mängder vatten används för att transportera värmeenergi redan jämna ut 

effektanvändning i ledningarna.  

I denna studie gjordes beräkningar med fjärrvärme och bergvärme. Däremot kan studien 

till viss del vara användbar även om andra energikällor än de skulle användas. Andra 

energikällor gynnas även de av ett jämnare effektbehov som gör de effektivare vid drift 

eller billigare att köpa in. Det kan tänkas att elvärmebatterier kan användas tillsammans 

med elbatterier som gör principen liknande den med ackumulatortank. Till skillnad från 

att använda fjärrvärme och värmepump skulle större effektkostnad kunna sparas in.  
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5.2 Framtida studier 

Denna studies resultat skulle genom experimentella studier kunna verifieras. Genom att 

utföra tester med verkliga produkter för att jämföra resultat mellan att inte använda 

ackumulatortank och använda tank går det att bekräfta att resultatet i denna studie är 

tillförlitligt. Genom att studera flera olika tillverkare av motströmsvärmeväxlare och fler 

scenarion skulle ett mer allmänbart resultat kunna frambringas. Andra studier bör även 

utföras för att studera hur kortare avfrostningscykel påverkar energi- och 

effektanvändningen. 

För att göra plattvärmeväxlare mer kostnadseffektiva skulle fler experimentella och 

teoretiska studier över växlarna behöva göras. Mindre ventilationsaggregat än i de fall som 

redovisats här kan ha sämre styrmekanism eftersom färre mätinstrument ofta finns.  

Genom teoretiska beräkningar på frostbildning i värmeväxlare skulle färre mätinstumment 

inte innebära ett lika stort problem eftersom värmeväxlaren skulle veta tillräckligt om 

frostbildningen ändå. Till exempel hur snabbt frost bildas och smälter vid ett visst 

förhållande. Tryckfallet skulle då inte behöva mätas över värmeväxlaren eftersom andra 

mätuppgifter som temperatur och luftfuktighet är tillräckligt.  

Fler studier över hur lång avfrostningstid som är optimal bör göras. De studierna bör se 

över möjligheten att använda steglösa spjäll för att kunna variera hur lång tid 

avfrostningstiden bör vara.  
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6. Slutsatser 

En optimal tid för avfrostningscykeln för motströmsvärmeväxlare har inte kunnat 

beräknas. För många okända parametrar och brist på verkliga mätningar bidrog till den 

insikten.  

Effektbehovet från ventilationsaggregat skulle kunna jämnas ut genom att använda en 

ackumulatortank för att lagra energi. Hur mycket minskningen blir beror bland annat på 

vilka förhållanden som råder. Som mest minskade effektbehovet med 67 % i de mätningar 

som användes i denna studie. Den volym på ackumulatortank som krävdes i det fallet var 

73 liter. Både den volymen och de andra volymerna som beräknades för andra fall ansågs 

vara rimlig att installera.  

Jämfört med andra avfrostningsmetoder som förvärmning av uteluften och undvikande av 

frostbildning i värmeväxlaren behöver lösningen med ackumulatortank lägst 

effektbehovet. Hur stor mycket mindre effektbehov som behövs beror på vilka 

förhållanden som råder och vilka luftflöden som behövs. Jämnare effektbehov som tidigare 

varit en fördel för de avfrostningsmetoder som förhindrar att frost bildas i värmeväxlaren 

kan nu även åstadkommas för metoden som låter frost bildas.  

Genom att minska effektbehov skulle investeringskostnaden kunna minska eftersom bland 

annat rörledningar av mindre dimension behöver förläggas till ventilationsaggregat och 

mindre fjärrvärmeundercentral eller värmepump behövs. Investeringskostnaden minskade 

med cirka 18 000 kr vid jämförelse mellan att inte använda och använda ackumulatortank 

för ett bostadshus med 26 lägenheter där fjärrvärme användes som värmekälla. Vid lika 

jämförelse men med installation av bergvärmepump istället för fjärrvärme minskade 

investeringskostnaderna med cirka 95 000 kr. Vid användning av fjärrvärme kan 

fjärrvärmeflödet minskas vid användande av ackumulatortank vilket kan innebära lägre 

driftkostnad. Driftkostnader kan även sparas vid användande av värmepump i form av 

lägre eleffektbehov.  
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Bilaga A – Beräkningar fall 1  

 

  

Tider från Swegon Halverade tider Hela växlaren samtidigt Temperaturer full η Tider från Swegon Halverade tider Avfrosta hela samtidigt, halverade tider

Temperatur frånluft [°C] 22 22 22

Temperatur uteluft [°C] -20 -20 -20 Frånluft [°C] 22 Effektbehov full η [kW] 6,181 Effektbehov full η [kW] 6,181 Effektbehov full η [kW] 6,181

Luftflöde [l/s] 1000 1000 1000 Frånluft efter VVX [°C] -4 Effekt avfrostning [kW] 25,728 Effekt avfrostning [kW] 25,728 Effekt avfrostning [kW] 25,728

Fukthalt [%] 30 30 30 Tilluft efter VVX[°C] 14,4

Temperaturhöjning fläkt [°C] 0,5 0,5 0,5 Uteluft [°C] -20 Avfrostningstid [h] 0,320 Avfrostningstid [h] 0,160 Avfrostningstid [h] 0,160

Spjälldel 1 [min] 9,1 4,55 9,6 Tilluft till rum [°C] 20

Spjälldel 2 [min] 10,1 5,05 - Krävd energi avfrostning [kWh] 8,233 Krävd energi avfrostning [kWh] 4,116 Krävd energi avfrostning [kWh] 4,116

Full verkningsgrad [min] 20,2 10,1 10,1 Temperaturer avfrostning Tankvolym [kWh] 3,207 Tankvolym [kWh] 1,603 Tankvolym [kWh] 1,603

Verkningsgrad tilluft full η [%] 82 82 82

Frånluft [°C] 22 Tilloppstemp. värmesystem [C°] 60 Tilloppstemp. värmesystem [C°] 60 Tilloppstemp. värmesystem [C°] 60

Beräkning kondenserat vatten Frånluft efter VVX [°C] 3 Returtemp. värmesystem  [C°] 30 Returtemp. värmesystem  [C°] 30 Returtemp. värmesystem  [C°] 30

Tilluft efter VVX[°C] -1 Densitet vatten [Kg/m³] 983,3 Densitet vatten [Kg/m³] 983,3 Densitet vatten [Kg/m³] 983,3

Frånluft Uteluft [°C] -20 Cp vatten [kJ/(Kg*K)] 4,179 Cp vatten [kJ/(Kg*K)] 4,179 Cp vatten [kJ/(Kg*K)] 4,179

Tilluft till rum [°C] 20 Behöver tankvolym [m³] 0,094 Behöver tankvolym [m³] 0,047 Behöver tankvolym [m³] 0,047

Densitet luft [Kg/m³] 1,20 1,20 1,20

Mängd vatten [g/Kg luft] 4,86 4,86 4,86 Egenskaper tilluft till värmebatteri Värmeförlust tank [kW] 0,060 Värmeförlust tank [kW] 0,060 Värmeförlust tank [kW] 0,060

Mättnads ånghalt [g/Kg luft] 16,19 16,19 16,19

Cp [kJ/(Kg*K)] 1,005 Tid mellan avfrostningar [h] 0,337 Tid mellan avfrostningar [h] 0,168 Tid mellan avfrostningar [h] 0,168

Avluft Densitet full η [Kg/m³] 1,216

Densitet avfrostning [Kg/m³] 1,249 Effektbehov fram till agg [kW] 15,766 Effektbehov fram till agg [kW] 15,766 Effektbehov fram till agg [kW] 15,766

Densitet luft [Kg/m³] 1,31 1,31 1,31 Effektminskning [kW] 9,961 Effektminskning [kW] 9,961 Effektminskning [kW] 9,961

Mängd vatten [g/Kg luft] 2,69 2,69 2,69 Elpris

Mättnads ånghalt [g/Kg luft] 2,69 2,69 2,69 Rör utan tank Rör utan tank Rör utan tank

Relativ fuktighet [%] 100 100 100 Energi [kr/kWh] 1

Volymflöde [liter/s] 0,209 Volymflöde [liter/s] 0,209 Volymflöde [liter/s] 0,209

Mängd vatten kondenserat [g/s] 2,84 2,84 2,84 Rör dim. ytter 0-20 0 Rör dim. ytter 0-20 0 Rör dim. ytter 0-20 0

Mängd vatten kondenserat [l/min] 0,17 0,17 0,17 Rör dim. ytter 20-50 28 Rör dim. ytter 20-50 28 Rör dim. ytter 20-50 28

Mängd vatten innan avfrostning [g] 3442 1721 1721 Rör dim. ytter 50-100 0 Rör dim. ytter 50-100 0 Rör dim. ytter 50-100 0

Värmeförlust [W/m] 3,9 Värmeförlust [W/m] 3,9 Värmeförlust [W/m] 3,9

Ökad effekt frånluftsfläkt Rörlängd till agg [m] 100 Rörlängd till agg [m] 100 Rörlängd till agg [m] 100

Total värmeförlust [W] 385 Total värmeförlust [W] 385 Total värmeförlust [W] 385

Tryckfall frånluftskanal [Pa] 200 200 200

Tryckfall tilluftskanal [Pa] 200 200 200 Rör med tank Rör med tank Rör med tank

Tryckfall avluftskanal [Pa] 50 50 50

Tryckfall uteluftskanal [Pa] 50 50 50 Volymflöde [liter/s] 0,13 Volymflöde [liter/s] 0,13 Volymflöde [liter/s] 0,13

Totalt tryckfall frånluft torrt förhållande [Pa] 392 392 392 Rör dim. ytter 0-20 0 Rör dim. ytter 0-20 0 Rör dim. ytter 0-20 0

Effektbehov fläkt utan frost [kW] 0,64 0,64 0,64 Rör dim. ytter 20-50 22 Rör dim. ytter 20-50 22 Rör dim. ytter 20-50 22

Rör dim. ytter 50-100 0 Rör dim. ytter 50-100 0 Rör dim. ytter 50-100 0

Totalt tryckfall frostbildning [Pa] 492 442 442 Värmeförlust [W/m] 3,5 Värmeförlust [W/m] 3,5 Värmeförlust [W/m] 3,5

Effektbehov fläkt frostbildning [kW] 0,900 0,766 0,766 Rörlängd till agg [m] 100 Rörlängd till agg [m] 100 Rörlängd till agg [m] 100

Ökat energibehov per avfrostning [kWh] 0,085 0,021 0,021 Värmeförlust rör [W] 351 Värmeförlust rör [W] 351 Värmeförlust rör [W] 351

Dagar med frost 10 10 10 Total värmeförlust [W] 411 Total värmeförlust [W] 411 Total värmeförlust [W] 411

Ökat energibehov [kWh] 31,19 15,15 15,15 Jämfört mot utan ackumulatortank Jämfört mot utan ackumulatortank Jämfört mot utan ackumulatortank

Ökad kostnad från fläktar [kr] 31 15 15

Ökad värmeförlust [W] 26 Ökad värmeförlust [W] 26 Ökad värmeförlust [W] 26

SFP-värde normaldrift 1,28 1,28 1,28

SFP-värde avfrostning 1,54 1,41 1,41
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Bilaga B – Beräkningar fall 2 

 

  

Tider från Swegon Halverade tider Hela växlaren samtidigt Temperaturer full η Tider från körningar Halverade tider Avfrosta hela samtidigt, halverade tider

Temperatur frånluft [°C] 22 22 22

Temperatur uteluft [°C] -20 -20 -20 Frånluft [°C] 22 Effektbehov full η [kW] 3,399 Effektbehov full η [kW] 3,399 Effektbehov full η [kW] 3,399

Luftflöde [l/s] 600 600 1000 Frånluft efter VVX [°C] -4,8 Effekt avfrostning [kW] 15,44 Effekt avfrostning [kW] 15,44 Effekt avfrostning [kW] 15,44

Fukthalt [%] 30 30 30 Tilluft efter VVX[°C] 14,9

Temperaturhöjning fläkt [°C] 0,5 0,5 0,5 Uteluft [°C] -20 Avfrostningstid [h] 0,410 Avfrostningstid [h] 0,205 Avfrostningstid [h] 0,205

Spjälldel 1 [min] 11,7 5,85 12,3 Tilluft till rum [°C] 20

Spjälldel 2 [min] 12,9 6,45 - Krävd energi avfrostning [kWh] 6,329 Krävd energi avfrostning [kWh] 3,164 Krävd energi avfrostning [kWh] 3,164

Full verkningsgrad [min] 49,2 24,6 24,6 Temperaturer avfrostning Tankvolym [kWh] 3,290 Tankvolym [kWh] 1,645 Tankvolym [kWh] 1,645

Verkningsgrad tilluft full η [%] 83 83 83

Frånluft [°C] 22 Tilloppstemp. värmesystem [C°] 60 Tilloppstemp. värmesystem [C°] 60 Tilloppstemp. värmesystem [C°] 60

Beräkning kondenserat vatten Frånluft efter VVX [°C] 3 Returtemp. värmesystem  [C°] 30 Returtemp. värmesystem  [C°] 30 Returtemp. värmesystem  [C°] 30

Tilluft efter VVX[°C] -1 Densitet vatten [Kg/m³] 983,3 Densitet vatten [Kg/m³] 983,3 Densitet vatten [Kg/m³] 983,3

Frånluft Uteluft [°C] -20 Cp vatten [kJ/(Kg*K)] 4,179 Cp vatten [kJ/(Kg*K)] 4,179 Cp vatten [kJ/(Kg*K)] 4,179

Tilluft till rum [°C] 20 Behöver tankvolym [m³] 0,096 Behöver tankvolym [m³] 0,048 Behöver tankvolym [m³] 0,048

Densitet luft [Kg/m³] 1,20 1,20 1,20

Mängd vatten [g/Kg luft] 4,86 4,86 4,86 Egenskaper tilluft till värmebatteri Värmeförlust tank [kW] 0,060 Värmeförlust tank [kW] 0,060 Värmeförlust tank [kW] 0,060

Mättnads ånghalt [g/Kg luft] 16,19 16,19 16,19

Cp [kJ/(Kg*K)] 1,005 Tid mellan avfrostningar [h] 0,820 Tid mellan avfrostningar [h] 0,410 Tid mellan avfrostningar [h] 0,410

Avluft Densitet full η [Kg/m³] 1,215

Densitet avfrostning [Kg/m³] 1,249 Effektbehov fram till agg [kW] 7,471 Effektbehov fram till agg [kW] 7,471 Effektbehov fram till agg [kW] 7,471

Densitet luft [Kg/m³] 1,32 1,32 1,32 Effektminskning [kW] 7,965 Effektminskning [kW] 7,965 Effektminskning [kW] 7,965

Mängd vatten [g/Kg luft] 2,52 2,52 2,52 Elpris

Mättnads ånghalt [g/Kg luft] 2,52 2,52 2,52 Rör utan tank Rör utan tank Rör utan tank

Relativ fuktighet [%] 100 100,00 100 Energi [kr/kWh] 1

Volymflöde [liter/s] 0,125 Volymflöde [liter/s] 0,125 Volymflöde [liter/s] 0,125

Mängd vatten kondenserat [g/s] 1,84 1,84 1,84 Rör dim. ytter 0-20 0 Rör dim. ytter 0-20 0 Rör dim. ytter 0-20 0

Mängd vatten kondenserat [l/min] 0,11 0,11 0,11 Rör dim. ytter 20-50 22 Rör dim. ytter 20-50 22 Rör dim. ytter 20-50 22

Mängd vatten innan avfrostning [g] 5432 2716 2716 Rör dim. ytter 50-100 0 Rör dim. ytter 50-100 0 Rör dim. ytter 50-100 0

Värmeförlust [W/m] 3,5 Värmeförlust [W/m] 3,5 Värmeförlust [W/m] 3,5

Ökad effekt frånluftsfläkt Rörlängd till agg [m] 100 Rörlängd till agg [m] 100 Rörlängd till agg [m] 100

Total värmeförlust [W] 351 Total värmeförlust [W] 351 Total värmeförlust [W] 351

Tryckfall frånluftskanal [Pa] 200 200 200

Tryckfall tilluftskanal [Pa] 200 200 200 Rör med tank Rör med tank Rör med tank

Tryckfall avluftskanal [Pa] 50 50 50

Tryckfall uteluftskanal [Pa] 50 50 50 Volymflöde [liter/s] 0,061 Volymflöde [liter/s] 0,061 Volymflöde [liter/s] 0,061

Totalt tryckfall frånluft torrt förhållande [Pa] 468 468 468 Rör dim. ytter 0-20 18 Rör dim. ytter 0-20 18 Rör dim. ytter 0-20 18

Effektbehov fläkt utan frost [kW] 0,49 0,49 0,49 Rör dim. ytter 20-50 0 Rör dim. ytter 20-50 0 Rör dim. ytter 20-50 0

Rör dim. ytter 50-100 0 Rör dim. ytter 50-100 0 Rör dim. ytter 50-100 0

Totalt tryckfall frostbildning [Pa] 568 518 518 Värmeförlust [W/m] 3,8 Värmeförlust [W/m] 3,8 Värmeförlust [W/m] 3,8

Effektbehov fläkt frostbildning [kW] 0,66 0,57 0,57 Rörlängd till agg [m] 100 Rörlängd till agg [m] 100 Rörlängd till agg [m] 100

Ökat energibehov per avfrostning [kWh] 0,10 0,025 0,025 Värmeförlust rör [W] 380 Värmeförlust rör [W] 380 Värmeförlust rör [W] 380

Dagar med frost 10 10 10 Total värmeförlust [W] 440 Total värmeförlust [W] 440 Total värmeförlust [W] 440

Ökat energibehov [kWh] 19,82 9,67 9,67 Jämfört mot utan ackumulatortank Jämfört mot utan ackumulatortank Jämfört mot utan ackumulatortank

Ökad kostnad från fläktar [kr] 20 10 10

Ökad värmeförlust [W] 89 Ökad värmeförlust [W] 89 Ökad värmeförlust [W] 89

SFP-värde normaldrift 1,63 1,63 1,63

SFP-värde avfrostning 1,91 1,77 1,77
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Bilaga C – Beräkningar fall 3 

 

  

Tider från Swegon Halverade tider Hela växlaren samtidigt Temperaturer full η Tider från körningar Halverade tider Avfrosta hela samtidigt, halverade tider

Temperatur frånluft [°C] 22 22 22

Temperatur uteluft [°C] -10 -10 -20 Frånluft [°C] 22 Effektbehov full η [kW] 2,147 Effektbehov full η [kW] 2,147 Effektbehov full η [kW] 2,147

Luftflöde [l/s] 600 600 1000 Frånluft efter VVX [°C] 0 Effekt avfrostning [kW] 11,569 Effekt avfrostning [kW] 11,569 Effekt avfrostning [kW] 11,569

Fukthalt [%] 30 30 30 Tilluft efter VVX[°C] 16,6

Temperaturhöjning fläkt [°C] 0,5 0,5 0,5 Uteluft [°C] -10 Avfrostningstid [h] 0,645 Avfrostningstid [h] 0,323 Avfrostningstid [h] 0,323

Spjälldel 1 [min] 18,1 9,05 19,35 Tilluft till rum [°C] 20

Spjälldel 2 [min] 20,6 10,3 - Krävd energi avfrostning [kWh] 7,462 Krävd energi avfrostning [kWh] 3,731 Krävd energi avfrostning [kWh] 3,731

Full verkningsgrad [min] 180,5 90,25 90,25 Temperaturer avfrostning Tankvolym [kWh] 5,004 Tankvolym [kWh] 2,502 Tankvolym [kWh] 2,502

Verkningsgrad tilluft full η [%] 83 83 83

Frånluft [°C] 22 Tilloppstemp. värmesystem [C°] 60 Tilloppstemp. värmesystem [C°] 60 Tilloppstemp. värmesystem [C°] 60

Beräkning kondenserat vatten Frånluft efter VVX [°C] 7 Returtemp. värmesystem  [C°] 30 Returtemp. värmesystem  [C°] 30 Returtemp. värmesystem  [C°] 30

Tilluft efter VVX[°C] 4 Densitet vatten [Kg/m³] 983,3 Densitet vatten [Kg/m³] 983,3 Densitet vatten [Kg/m³] 983,3

Frånluft Uteluft [°C] -10 Cp vatten [kJ/(Kg*K)] 4,179 Cp vatten [kJ/(Kg*K)] 4,179 Cp vatten [kJ/(Kg*K)] 4,179

Tilluft till rum [°C] 20 Behöver tankvolym [m³] 0,146 Behöver tankvolym [m³] 0,073 Behöver tankvolym [m³] 0,073

Densitet luft [Kg/m³] 1,20 1,20 1,20

Mängd vatten [g/Kg luft] 4,86 4,86 4,86 Egenskaper tilluft till värmebatteri Värmeförlust tank [kW] 0,060 Värmeförlust tank [kW] 0,060 Värmeförlust tank [kW] 0,060

Mättnads ånghalt [g/Kg luft] 16,19 16,19 16,19

Cp [kJ/(Kg*K)] 1,005 Tid mellan avfrostningar [h] 3,008 Tid mellan avfrostningar [h] 1,504 Tid mellan avfrostningar [h] 1,504

Avluft Densitet full η [Kg/m³] 1,211

Densitet avfrostning [Kg/m³] 1,238 Effektbehov fram till agg [kW] 3,871 Effektbehov fram till agg [kW] 3,871 Effektbehov fram till agg [kW] 3,871

Densitet luft [Kg/m³] 1,29 1,29 1,29 Effektminskning [kW] 7,699 Effektminskning [kW] 7,699 Effektminskning [kW] 7,699

Mängd vatten [g/Kg luft] 3,66 3,66 3,66 Elpris

Mättnads ånghalt [g/Kg luft] 3,66 3,66 3,66 Rör utan tank Rör utan tank Rör utan tank

Relativ fuktighet [%] 100 100 100 Energi [kr/kWh] 1

Volymflöde [liter/s] 0,094 Volymflöde [liter/s] 0,094 Volymflöde [liter/s] 0,094

Mängd vatten kondenserat [g/s] 0,92 0,92 0,92 Rör dim. ytter 0-20 18 Rör dim. ytter 0-20 18 Rör dim. ytter 0-20 18

Mängd vatten kondenserat [l/min] 0,06 0,06 0,06 Rör dim. ytter 20-50 0 Rör dim. ytter 20-50 0 Rör dim. ytter 20-50 0

Mängd vatten innan avfrostning [g] 10016 5008 5008 Rör dim. ytter 50-100 0 Rör dim. ytter 50-100 0 Rör dim. ytter 50-100 0

Värmeförlust [W/m] 3,8 Värmeförlust [W/m] 3,8 Värmeförlust [W/m] 3,8

Ökad effekt frånluftsfläkt Rörlängd till agg [m] 100 Rörlängd till agg [m] 100 Rörlängd till agg [m] 100

Total värmeförlust [W] 380 Total värmeförlust [W] 380 Total värmeförlust [W] 380

Tryckfall frånluftskanal [Pa] 200 200 200

Tryckfall tilluftskanal [Pa] 200 200 200 Rör med tank Rör med tank Rör med tank

Tryckfall avluftskanal [Pa] 50 50 50

Tryckfall uteluftskanal [Pa] 50 50 50 Volymflöde [liter/s] 0,031 Volymflöde [liter/s] 0,031 Volymflöde [liter/s] 0,031

Totalt tryckfall frånluft torrt förhållande [Pa] 392 392 392 Rör dim. ytter 0-20 15 Rör dim. ytter 0-20 15 Rör dim. ytter 0-20 15

Effektbehov fläkt utan frost [kW] 0,49 0,49 0,49 Rör dim. ytter 20-50 0 Rör dim. ytter 20-50 0 Rör dim. ytter 20-50 0

Rör dim. ytter 50-100 0 Rör dim. ytter 50-100 0 Rör dim. ytter 50-100 0

Totalt tryckfall frostbildning [Pa] 492 442 442 Värmeförlust [W/m] 3,8 Värmeförlust [W/m] 3,8 Värmeförlust [W/m] 3,8

Effektbehov fläkt frostbildning [kW] 0,69 0,59 0,59 Rörlängd till agg [m] 100 Rörlängd till agg [m] 100 Rörlängd till agg [m] 100

Ökat energibehov per avfrostning [kWh] 0,363 0,088 0,088 Värmeförlust rör [W] 380 Värmeförlust rör [W] 380 Värmeförlust rör [W] 380

Dagar med frost 10 10 10 Total värmeförlust [W] 440 Total värmeförlust [W] 440 Total värmeförlust [W] 440

Ökat energibehov [kWh] 6,87 2,08 11,60 Jämfört mot utan ackumulatortank Jämfört mot utan ackumulatortank Jämfört mot utan ackumulatortank

Ökad kostnad från fläktar [kr] 7 2 12

Ökad värmeförlust [W] 60 Ökad värmeförlust [W] 60 Ökad värmeförlust [W] 60

SFP-värde normaldrift 1,63 1,63 1,63

SFP-värde avfrostning 1,96 1,79 1,79
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Bilaga D – Beräkningar för undvikande av frostbildning 

 

  

Egenskaper luft Fall 1 Fall 2 Fall 3

Lägsta verkningsgrad [%] 47,8 48,5 70,4

Cp [kJ/(Kg*K)] 1,005

Densitet [Kg/m³] 1,236 Frånluft [°C] 22 22 22

Frånluft efter VVX [°C] 5 4,8 3,4

Tilluft efter VVX[°C] 0,1 0,4 12,5

Uteluft [°C] -20 -20 -10

Tilluft till rum [°C] 20 20 20

Luftlöde [l/s] 1000 600 600

Temperaturhöjning fläkt [°C] 0,5 0,5 0,5

Effektbehov [kW] 24,12 14,25 5,19
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Bilaga E – Beräkningar för förvärmning av uteluft 

 

  

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Förvärmning fall 1 Förvärmning fall 2 Förvärmning fall 3

Temperatur frånluft [°C] 22 22 22

Temperatur uteluft [°C] -20 -20 -10 Effektbehov förvärmning [kW] 21,687 Effektbehov förvärmning [kW] 13,012 Effektbehov förvärmning [kW] 5,221

Uteluft efter förvärmare[°C] -3,3 -3,3 -3,3 Effektbehov eftervärmning [kW] 2,339 Effektbehov eftervärmning [kW] 1,403 Effektbehov eftervärmning [kW] 1,403

Frånluft [°C] 22 22 22

Frånluft efter VVX [°C] 1,0 1,0 1,0 Effektbehov fram till agg [kW] 24,026 Effektbehov fram till agg [kW] 14,416 Effektbehov fram till agg [kW] 6,624

Tilluft efter VVX[°C] 17,7 17,7 17,7

Tilluft till rum [°C] 20 20 20 Tilloppstemp. värmesystem [C°] 60 Tilloppstemp. värmesystem [C°] 60 Tilloppstemp. värmesystem [C°] 60

Luftflöde [l/s] 1000 600 600 Returtemp. värmesystem  [C°] 30 Returtemp. värmesystem  [C°] 30 Returtemp. värmesystem  [C°] 30

Fukthalt [%] 30 30 30 Densitet vatten [Kg/m³] 983,3 Densitet vatten [Kg/m³] 983,3 Densitet vatten [Kg/m³] 983,3

Temperaturhöjning fläkt [°C] 0,5 0,5 0,5 Cp vatten [kJ/(Kg*K)] 4,179 Cp vatten [kJ/(Kg*K)] 4,179 Cp vatten [kJ/(Kg*K)] 4,179

Verkningsgrad  [%] 82 83 83

Rör Rör Rör

Egenskaper luft

Volymflöde [liter/s] 0,195 Volymflöde [liter/s] 0,117 Volymflöde [liter/s] 0,054

Cp [kJ/(Kg*K)] 1,005 Rör dim. ytter 0-20 0 Rör dim. ytter 0-20 0 Rör dim. ytter 0-20 18

Densitet full η [Kg/m³] 1,292 Rör dim. ytter 20-50 28 Rör dim. ytter 20-50 22 Rör dim. ytter 20-50 0

Rör dim. ytter 50-100 0 Rör dim. ytter 50-100 0 Rör dim. ytter 50-100 0

Värmeförlust [W/m] 3,9 Värmeförlust [W/m] 3,5 Värmeförlust [W/m] 3,8

Rörlängd till agg [m] 100 Rörlängd till agg [m] 100 Rörlängd till agg [m] 100

Total värmeförlust [W] 385 Total värmeförlust [W] 351 Total värmeförlust [W] 380
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Bilaga F – Investeringskostnad för exempel byggnad med fjärrvärme 

 

  

Indata kostnader Utan ackumulatortank Med ackumulatortank

Kostnad [kr] Effektbehov [kW] Effektbehov [kW]

Rör av dimension 18 mm per meter 466                     Uppvärmeningseffekt 35 Uppvärmeningseffekt 35

Rör av dimension 22 mm per meter 621                     Effekt till värmebatteri aggregat 1 15,44 Effekt till värmebatteri 1 7,47

Undercentral 80 kW 133 126               Effekt till värmebatteri aggregat 2 15,44 Effekt till värmebatteri 2 7,47

Undercentral 50 kW 116 087               

Totalt effektbehov 65,88 Totalt effektbehov 49,94

Övrig indata

Material Kostnad [kr] Material Kostnad [kr]

Längd [m] Anslutningsavgift 70 kW 75 000                 Anslutningsavgift 55 kW 60 000                 

Total rörlängd 100 Undercentral 70 kW 127 446               Undercentral 55 kW 118 927               

Rör dim. 22 +isolering 62 100                 Rör dim. 18 +isolering 46 550                 

2 st. Ackumulatortank 100 liter 6 000                   

Total investeringskostnad inkl. arbete 264 546               2 st. Pump 9 200                   

2 st. Reglerventil+ställdon 1 126                   

2 st. Regulator 3 080                   

2 st. Extra arbete 1 800                   

Total investeringskostnad inkl. arbete 246 683               
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Bilaga G – Kostnader för exempel byggnad med värmepump 

 

Indata kostnader Utan ackumulatortank Med ackumulatortank

Kostnad [kr] Värmeeffektbehov [kW] Värmeeffektbehov [kW]

Rör av dimension 18 mm per meter 466                     Uppvärmeningseffekt 35 Uppvärmeningseffekt 35

Rör av dimension 22 mm per meter 621                     Effekt till värmebatteri 1 15,44 Effekt till värmebatteri 1 7,47

Värmepump 40 kW 99 938                Effekt till värmebatteri 2 15,44 Effekt till värmebatteri 2 7,47

Värmepump 60 kW 121 713               

Borrhål 150 meter 42 000                Totalt effektbehov 65,88 Totalt effektbehov 49,94

Borrhål 250 meter 67 000                

Högsta dygnmedeleffekt 51,67 Högsta dygnmedeleffekt 49,94

Övrig indata

Eleffektbehov [kW] Eleffektbehov [kW]

Total rörlängd [m] 100 Högsta dygnsmedeleffekt 17,2 Högsta dygnsmedeleffekt 16,6

Värmefaktor bergvärmepump 3

Watt per meter borrhål [W/m] 30 Effektkostand vinter [kr/år] Effektkostand vinter [kr/år]

Effektkostnad vinter (nov-mars) 5167 Effektkostnad vinter (nov-mars) 4994

Elnätsavgift Vattenfall

Material Kostnad [kr] Material Kostnad [kr]

Kostnad [kr/kW] Värmepump 70 kW 132 600                                  Värmepump 55 kW 116 269                                  

Månadseffektavgift 60 5 st. Borrhål 250 meter 335 000                                  5 st. Borrhål 250 meter 335 000                                  

2 st. Borrhål 150 meter 84 000                                    Rör dim. 18 +isolering 46 550                                    

Rör dim. 22 +isolering 62 100                                    2 st. Ackumulatortank 100 liter 6 000                                      

2 st. Pump 9 200                                      

Total investeringskostnad inkl. arbete 613 700                                  2 st. Reglerventil+ställdon 1 126                                      

2 st. Regulator 3 080                                      

2 st. Extra arbete 1 800                                      

Total investeringskostnad inkl. arbete 519 025                                  


