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Sammanfattning 
Det finns i dagsläget ett stort antal bostadshus som inte har någon värmåtervinning i 

ventilationssystemet. För att uppnå energiförbrukningsmålen till 2020 och 2050 är ett alternativ att 

sätta in värmeåtervinningsbatterier i frånluftskanaler som ansluts till en värmepump.  

Syftet med detta projekt har varit att undersöka hur energiförbrukning och årlig kostnad påverkas av 

temperaturer från värmeåtervinningsbatteri. Parametrarna som har undersökts är normala 

variationer av: 

- Frånluftstemperatur  

- Fukthalt i frånluft 

- Frånluftsflöde genom batteri 

- Vätskeflöde genom batteri 

Utöver detta har även totalvärmefaktorn för anläggningen undersökts beroende på om det är en 

varvtalsreglerad värmepump som används jämfört med en värmepump med steg samt hur 

totalvärmefaktorn har påverkats när solfångare ansluts till systemet. 

Vid beräkningar och simuleringar har två värmeåtervinningsbatterier undersökts, ett traditionellt 

batteri från Luvata och ett nålrörsbatteri från Retermia. De två värmepumparna som har undersökts 

är en fastighetsvärmepump från IVT och en industrivärmepump med varvtalsreglering från Kylma. 

Dessa beräkningar och simuleringar har utförts i programmet Coils och Microsoft Excel. 

De fall som har undersökts är: 

Fall 1: Luvata-batteri anslutet till Kylma-värmepump 

Fall 2: Retermia-batteri anslutet till Kylma-värmepump 

Fall 3: Luvata-batteri anslutet till IVT-värmepump 

För att få en bild av hur lönsamt det är att värma tappvatten med värmepump kontra fjärrvärme har 

fjärrvärmepriser och elpriser jämförts. Dessutom har vilket av fallen som ger den lägsta årliga 

kostnaden beräknats. 

De resultat som fås när värmeåtervinningsbatterierna jämfördes utifrån simuleringar och 

beräkningar var att Luvata-batteriet kan tillgodogöra sig mer värme jämfört med Retermia-batteriet i 

de flesta parametervariationerna eftersom dess temperaturverkningsgrad ligger något högre, cirka 

81 % jämfört med 79 %.  

COP-värden för Kylma-värmepumpen beräknades till mellan 3,9 och 4,1 och för IVT-värmepumpen 

mellan 2,6 och 2,8. Vid beräkning av totalvärmefaktor för anläggningen blev fall 1 och 2 de bästa 

alternativen med en totalvärmefaktor på cirka 3,8 medan fall 3 gav en totalvärmefaktor på cirka 2,5. 

Vid beräkning av vilket alternativ som är mest lönsamt gav fall 2 den lägsta årliga kostnaden per 

producerad värmeenergi på cirka 390 kr/MWh jämfört med fallet där en fjärvärmeväxlare installeras 

på 640 kr/MWh. 

Utifrån de beräkningar som gjorts för både totalvärmefaktor och ekonomi kan slutsatsen dras att 

fall 2, när Retermia-batteri är kopplat till en Kylma-värmepump, är det bästa alternativet. 
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Abstract 
There are a large number of houses that have no heat recovery in the ventilation systems at present. 

There is an option to install heat recovery batteries to the exhaust air ducts that is connected to heat 

pumps in order to meet energy reduction targets for 2020 and 2050. 

The purpose of this project has been to investigate how energy consumption and annual cost 

depends on the design temperatures of the heat recovery battery. The parameters that have been 

investigated are normal variations of: 

- Exhaust air temperature 

- The moisture content in the exhaust air  

- Exhaust air flow over battery 

- Liquid flow over battery 

The overall coefficient of performance (COP) of the system has been studied for heat pumps with or 

without variable speed. The efficiency has also been investigated when solar panels are connected to 

the system. 

Two batteries have been simulated, a traditional battery from Luvata and one needle pipe battery 

from Retermia. The two heat pumps which have been investigated are one heat pump from IVT and 

one industrial heat pump with speed control from Kylma.  

Calculations and simulations have been made in the program Coils and Microsoft Excel. 

The cases that have been investigated are: 

Case 1: Luvata battery connected to Kylma heat pump 

Case 2: Retermia battery connected to Kylma heat pump 

Case 3: Luvata battery connected to IVT heat pump 

A comparison of annual costs for heating water with a heat pump system or with district heating was 

made. 

The results from the calculations for the batteries show that the Luvata battery can absorb more 

heat than the Retermia battery in most cases, because of its higher temperature efficiency, about 

81 % compared to 71 %.  

The COP for Kylma were shown between 3.9 and 4.1 and for IVT between 2.6 and 2.8. Case 1 and 

case 2 will have the best options with a total COP of about 3.8 for every parameter variation, while 

case 3 gives a total COP of about 2.5 for every parameter variation, when the total COP of the system 

were calculated. 

In the calculations of which case that is most profitable the answer is case 2, with an annual cost 

divided by the produced thermal energy about 390 kr/MWh compared to the case where a district 

heating exchanger were installed about 640 kr/MWh. 

The total COP and the annual costs can be concluded that case 2, when Retermia battery is 

connected to a Kylma heat pump, is the best option based on the calculations that has been 

performed.  
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1. Inledning  
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till projektet, syftet, vilka mål som har satts upp, vilka 

avgränsningar som har gjorts och slutligen vilken användning beställaren ska ha av projektet. 

1.1 Bakgrund 
Creanova AB startade 1998 och är ett energikonsultföretag med huvudkontor i Sollentuna och med 

filialkontor i Umeå. Företaget har i dagsläget 20 anställda varav de flesta arbetar i Sollentuna. 

Creanovas affärsidé är att skapa miljö- och energieffektiva lösningar för framtidens inomhusklimat 

och energiförsörjning med hjälp av senaste IT-teknologi i samverkan med kunderna. [1] 

Idag finns ett stort antal bostadshus som inte har någon värmeåtervinning på frånluften. En av 

utmaningarna för att uppnå energiförbrukningsmålen i Sverige till 2020 och 2050 är hur man ska ta 

till vara på den energi som idag går rakt ut i atmosfären. Ett alternativ är att sätta in 

värmeåtervinningsbatteri (VÅV-batteri) som kopplas till en värmepump. För att få dessa anläggningar 

så effektiva som möjligt och investeringskostnaden minimerad så finns ett antal parametrar som kan 

påverkas och optimeras.  

1.2 Syfte   
Arbetets syfte har varit att undersöka hur energiförbrukning och årlig kostnad påverkas av 

temperaturer från ett värmeåtervinningsbatteri till en värmepump, samt hur följande faktorer 

påverkar verkningsgraden hos både värmeåtervinningsbatteriet och frånluftsvärmepumpen: 

- Temperaturer frånluft 

- Fukthalt frånluft 

- Frånluftsflöde över batteri 

- Vätskeflöde över batteri 

Dessutom har nedanstående punkter undersökts: 

- Årsmedelverkningsgrad med varierande tappvattenförbrukning 

- Skillnad på verkningsgrad mellan steglöst styrd kompressor och med steg 

- Möjlighet att förbättra verkningsgraden med tillskott av solvärme 

1.3 Mål  
Målet med detta arbete har varit att presentera en rapport innehållande fakta, beräkningar, 

analyser, diskussion samt slutsatser behandlande ovanstående syfte. 

1.4 Avgränsningar 
Det finns en rad olika parametrar som kan komma att påverka energianvändning och årlig kostnad 

för värmeåtervinningsbatteri och frånluftsvärmepump. De olika parametrar och parameter-

kombinationer ger då en ytterst stor omfattning och hög komplexitet. I kombination med begränsad 

tidstillgång har därför projektet avgränsats till de ovanstående parametrar som beskrivs under 

kapitel 1.2 Syfte. 
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1.5 Användning 
Detta examensarbete resulterar i en rapport, vilken ska kunna användas för att få djupare kunskap 

och en tydligare bild av hur en värmepump med anslutna värmeåtervinningsbatterier fungerar. Den 

ska även kunna användas som ett hjälpmedel vid val av vilken typ av frånluftsvärmepump med 

tillhörande komponenter som passar bäst vid olika fall. 

2 Anläggning 
Det system som undersökts består av en värmepump med ett antal anslutna värmeåtervinnings-

batterier som ska värma tappvarmvatten i ett flerbostadshus. Under vissa perioder höjs 

framledningstemperaturen med hjälp av värmetillskott från en solfångare som är placerad på 

fastighetens tak. Vattnet som värmeväxlas med kondensorn i värmepumpen går sedan vidare till 

ackumulatortankar för att kunna användas när effektbehovet blir stort. Figur 1 visar hur 

anläggningen är uppbyggd.  

 

Figur 1 – Överskådlig bild över anläggningen. 

Som kan ses i Figur 1 tar värmeåtervinningsbatteriet upp värme i frånluften som överförs via en 

vätskekrets till värmepumpen. Anledningen till varför värmeåtervinningsbatteri kopplat till en 

värmepump används beror på att vätskerör tar betydligt mindre plats än om ventilationskanalerna 

skulle dras direkt till värmepumpens förångare och ha värmeväxlingen där, vilket sker i en traditionell 

frånluftsvärmepump. Dessutom är dessa system lämpliga när det finns ett befintligt 

frånluftsventilationssystem utan värmeåtervinning. Detta ger en lägre kostnad jämfört med om ett 

FTX-system sätts in, vilket är ett system där till- och frånluftsvärmen värmeväxlas. När FTX-system 

sätts in i befintliga byggnader skulle detta kräva en installation av tilluftskanaler. 
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3 Värmepump 
Uppvärmning av bostäder kan ske på många olika sätt där värmepumpen är ett alternativ. 

I detta kapitel utreds närmare hur en värmepump fungerar, vilka delar den består av, vilka typer av 

värmepumpar som finns och vilka värmepumpar som har undersökts i detta projekt.  

3.1 Funktion 
På ett enkelt sätt kan man säga att en värmepump överför värme från ett lågtempererat medium till 

ett högtempererat medium [2] [3]. Enligt termodynamikens andra lag kan värme ej gå från en kall 

kropp till en varm kropp. För att värmepumpsprocessen ska kunna ske tillförs energi i form av el [4]. 

Processen för en värmepump åskådliggörs i Figur 2. 

 

Figur 2– Värmepumpens uppbyggnad. 

Som kan ses i Figur 2 är en värmepump uppbyggd av förångare, kompressor, kondensor och 

expansionsventil. I den krets som sammanbinder dessa komponenter cirkulerar ett köldmedium som 

överför värme.  

I förångaren börjar köldmediet koka och övergår från flytande tillstånd till ånga. Därefter passerar 

köldmediet kompressorn, vilken höjer trycket på ångan och på så sätt även temperaturen. För att 

köldmediet ska överföra värme till tappvattensystemet återgår köldmediet till flytande tillstånd när 

det passerar kondensorn. Köldmediet leds därefter vidare till expansionsventilen som sänker trycket, 

och på så sätt är processen sluten [2] [4].  

3.1.1 Förångare  

Förångaren är en värmeväxlare och kan dimensioneras för fullständig eller partiell förångning av den 

inkommande vätskan (köldmediet). Värmetransporten till förångaren kan ske från den omgivande 

luften i värmepumpanläggningen eller från en vätska. 
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När det värmeavgivande mediet, som kallas köldbärare, är en vätska kallas förångaren för 

vätskeberörd förångare. Dessa utformas ofta som tubvärmeväxlare och köldmediet förångas 

antingen i utrymmet mellan tuberna, uppvärmt av köldbäraren, eller inuti tuberna med köldbäraren 

utanför. Värmeupptagning sker genom att köldmediet upptar sin ångbildningsvärme [2] [4]. 

3.1.2 Kompressor 

Kompressorn är en maskin som höjer tryck och densitet hos en fluid [5]. I detta fall är syftet med 

kompressorn att upprätthålla ett högt tryck i kondensorn att köldmediet kan kondensera vid den 

temperatur som råder i kondensorn [4]. När en fluid komprimeras tillförs både mekanisk energi och 

värmeenergi vilket leder till att temperaturen höjs. Vid varje kompression trycks en viss mängd av 

fluiden ihop då tryck och temperatur stiger. Hur kompressionen sker har att göra med vilken typ av 

kompressor som används.  För att få djupare förståelse för vilka typer av kompressorer som används 

i värmepumpar samt hur de fungerar, se Bilaga 1 - Kompressorer [5]. 

3.1.3 Kondensor 

Kondensorn är uppbyggd på liknande sätt som förångaren förutom att i kondensorn kyls köldmediet. 

Beroende på om värmen ska avges till luft eller vatten benämns de som luft- respektive vätskekyld 

kondensor. För att en värmeöverföring mellan köldmediet och värmebäraren ska äga rum är det 

viktigt att kondenseringstemperaturen för köldmediet ligger högre än värmebärarens temperatur. I 

vissa fall kan en underkylare, vilken fungerar på samma sätt som en kondensor, placeras efter 

kondensorn för att sänka temperaturen ytterligare [4].  

3.1.4 Expansionsventil 

Expansionsventilens funktion är att upprätthålla tryckdifferensen mellan kondensor och förångare. 

Expansionsventilen ser även till att rätt mängd köldmedium passerar på ett sätt så det ständigt 

kommer in i förångaren men inte för mycket så flytande köldmedium sugs in i kompressorn, vilket 

försämrar kompressionen [4] [5].  

3.1.5 Köldmedium 

Köldmediet är anpassat så det förångas i kontakt med köldbäraren och kondenserar i kontakt med 

värmebäraren. För mer information om vilka köldbärare och köldmedier som är vanliga för 

värmepumpsanläggningar se Bilaga 2 – Köldbärare och köldmedium. 

3.2 Typer av värmepumpar 
Värmepumpar kan delas in i olika kategorier beroende på hur värme upptas och avges. Dessa 
kategorier är vätska/vattenvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar och luft/luftvärmepumpar.  
 
Vätska/vattenvärmepumpen kan ta upp värme från olika värmekällor. Antingen upptas värme via ett 

borrhål i berget (bergvärme), en slinga som är nedgrävd i jorden (ytjordvärme) eller från vattendrag 

och sjö (sjövärme). Vätska/vattenvärmepumpen har en värmesänka i form av vattenburet 

uppvärmningssystem, som består av radiatorer, ett golvvärmesystem eller ett system uppbyggt av 

fläktkonvektorer. Det är även vanligt att värmepumpen avger värme till tappvarm-vattensystemet 

[3].  

 

Luft/vattenvärmepumpens värmekälla är utomhusluft eller frånluft och dess värmesänka är, på 

samma sätt som för vätska/vattenvärmpumpen, ett vattenburet uppvärmningssystem och/eller 

tappvarmvattensystem [3]. 
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Luft/luftvärmepumpen tar upp värme från utomhusluften och avger värme till inomhusluften. Till 

skillnad till de andra värmepumparna som har presenterats är denna värmepump inte kopplad till ett 

vattenburet uppvärmningssystem, vilket kan vara en fördel vid inkoppling i fastighet där sådant 

system inte finns. En annan fördel med luft/luftvärmepumpen är att den kan köras reversibelt vilket 

innebär att den kan kyla inomhusluften när det är varmt [3]. 

3.3 Värmepumpar som undersökts 
Värmepumpar kan se olika ut beroende på vilka komponenter som ingår. En variant av värmepump 

som undersökts och jämförts är Greenline G+ från IVT och presenteras i delkapitel 3.3.1 Den andra 

värmepumpen som undersökts är Kylma Evolution och presenteras i delkapitel 3.3.2. 

3.3.1 IVT Greenline G+  

Denna värmepump är en värmepump för större fastigheter. Flera värmepumpar kan kombineras 

ihop för att få en effekt uppåt flera 100 kW och den kan producera cirka 70°C i utgående 

värmebärartemperatur. Värmepumpen är anpassad för fastigheter med högtemperatursystem, det 

vill en säga framledningstemperatur på 80°C och en returtemperatur på 60°C, [6] eller vid stora 

varmvattencirkulationsförluster. Den går även att kombinera med fjärrvärme- och 

frånluftsanläggningar. Köldmediet som används i denna värmepump är R-134a och den är utrustad 

med en scrollkompressor. Smältpunkten för mediet är -101°C och kokpunkten är -26°C. Figur 3 visar 

hur denna värmepump ser ut [7].  

 

Figur 3 – IVT Greenline +27 värmepump [7]. 

3.3.2 Kylma Compacta Evolution 

Kylma Compacta Evolution är ett varvtalsreglerat aggregat där kompressorerna antingen är 

kolvkompressorer eller skruvkompressorer. Dessa är varvtalsstyrda med en frekvensomformare per 

kompressormotor. Aggregaten är anpassade för köldmedium som består av väte, fluor och kol så 

kallade HFC-medium (R134a, R404A, R407C), vilka inte bryter ner ozonlagret som tidigare 

köldmedium gjorde. Figur 4 visar hur ett sådant aggregat ser ut. 
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Figur 4 – Kylma Compacta Evolution-värmepump [8]. 

Maskinen ska enligt leverantör aldrig producera mer värme- eller kyleffekt än vad förbrukarna kräver 

med lägsta möjliga energiförbrukning. Vid varje tillfälle som anläggningen körs ska COP-faktorn ha 

det högsta värdet den kan anta vilket innebär högsta möjliga förångningstemperatur parallellt med 

lägsta möjliga kondenseringstemperatur. För att uppnå det styrs kapaciteten med hjälp av 

varvtalsreglering och styr- och reglerteknik [8]. Det är alltså bra med en så liten temperaturdifferens 

som möjligt mellan förångare och kondensor eftersom då behövs inte lika mycket elenergi tillföras 

som när temperaturdifferensen är stor. 

Denna värmepump kan producera 65°C i värmebärartemperatur och har en kapacitet på 30-600 kW. 

Upp till sex stycken värmepumpar kan sammankopplas till en enhet vilket ger en betydligt högre 

effekt [9].  

3.4 Värmepumpsmarknaden 
Installation av ett värmepumpssystem är ett mycket effektivt sätt att minska andelen köpt energi 

utan att förändra byggnadens klimatskal och kan på så sätt bidra till att Sverige uppnår sina 

energieffektiviseringsmål [3]. 

Marknadspotentialen för större värmepumpar som kan användas i flerbostadshus ser ut att vara 

väldigt god [3]. Troligtvis är detta ett resultat av de hårdare krav på energieffektivisering och 

värmeåtervinning i flerbostadshus som tillkommit. 

Allt eftersom teknik utvecklas har pumpar, fläktar och varvtalstyrda kompressorer blivit betydligt 

effektivare än förut. För att få ett stort genomslag kommer dock forskningsinsatser att behöva göras 

just för att utveckla dessa komponenter ännu mer när energipriserna ökar [3]. 

På grund av de höjda kraven på energieffektivitet blir det allt vanligare att frånluftsvärmepumpar 

kombineras med fjärrvärme. Denna lösning förekommer i flerbostadshus med en gemensam 

frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets [3].  
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En anledning till varför frånluftsvärmepumpar i dagsläget är ganska ovanliga i flerbostadshus är att 

många kommuner skriver in krav på fjärrvärme för bygglov och i många fall har det dessutom krävts 

att husen ej skall ha värmeåtervinning. Detta för att kunna öka mängden såld fjärrvärme. Det 

förekommer diskussioner kring detta ifall det är lagligt eller inte. Enligt Nils Holgersson-

undersökningen är priset i 80-85 % av kommunerna högre för fjärrvärme än priset för värme från 

värmepump med en normal avbetalningsperiod och ränta. För att uppfylla kraven i BBR från 2006 

krävs nu värmeåtervinning även i många fjärrvärmeuppvärmda hus och på så sätt har 

frånluftsvärmepumpar idag en större potential att ta sig in på den marknaden [3]. 

På grund av de skärpta reglerna kommer värmepumpslösningar med stor sannolikhet vara 

kostnadsmässigt konkurrenskraftiga mot fjärrvärme/fjärrkyla-lösningar i större fastigheter. Hur stor 

dess miljöpåverkan antas vara beror på hur elen värderas miljömässigt [3].  

Exergi beskriver energikvaliteten och är inom fysiken den totala mängden potentiellt arbete i ett 

system. Denna energikvalitet ser olika ut beroende på vad det är för energikälla. Tabell 1 visar denna 

kvalitetsfaktor hos ett flertal olika energikällor med en omgivningstemperatur på 20°C. 

Tabell 1 – Kvalitetsfaktor för olika energikällor. 

Energikälla Kvalitetsfaktor 

Mekanisk energi < 1 

Elektrisk energi 1 

Solinstrålning 0,93 

Termisk energi och värmestrålning vid 100°C 0,21 

 

Tabell 1 visar att kvalitetsfaktorn varierar beroende på vilken energikälla det är och det framgår att 

kvalitetsfaktorn för elektrisk energi är mycket högre jämfört med termisk energi. Med hänsyn till 

detta kan det ifrågasättas hur uppvärmning av byggnader ska ske. 

Det finns en systemlösning där en värmepump är en kombination av en frånluftsvärmepump och en 

vätska/vattenvärmepump. Frånluften värmer då köldbäraren som kommer från borrhålet eller 

markslingan vilket leder till att värmepumpen kan arbeta vid en högre förångningstemperatur 

jämfört med om frånluften inte värmeåtervunnits. Detta leder då i sin tur till en högre värmefaktor, 

COP för värmepumpen och på så sätt en lägre elanvändning för samma värmebehov [10].  

4 Värmeåtervinningsbatteri 
Ett värmeåtervinningsbatteri är en värmeväxlare som består av ett system av rör för vätska och 

kanaler för luft som har konstruerats så att värme från det ena mediet lätt kan överföras till det 

andra. Dessa används framförallt i ventilationsanläggningar i större byggnader för att återvinna 

värme ur frånluften. 

I detta kapitel klargörs hur ett värmeåtervinningsbatteri fungerar, vilka typer som finns och vilka 

batterier som har undersökts. 
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4.1 Funktion 
Värmeväxlare delas ofta in i olika kategorier beroende på hur fluiderna möts där medströms-

värmeväxlare, motströmsvärmeväxlare och korsströmsvärmeväxlare är några vanliga varianter. 

Dessa illustreras i Figur 5, Figur 6 och Figur 7. 

 

Figur 5 – Medströmsvärmeväxlare i dubbelrör 

Som namnet antyder går de två fluiderna parallellt med varandra i medströmsvärmeväxlaren, medan 

de i moströmsvärmeväxlaren går mot varandra. Det sistnämnda ger en effektivare värmeväxling. 

 

Figur 6 – Motsrömsvärmeväxlare i dubbelrör 

I korsvärmeväxlare möts de två fluiderna vinkelrätt mot varandra. Vanligtvis är det luft som 

strömmar igenom värmeväxlaren vinkelrätt mot de vätskefyllda rören, så även i detta fall [11] [12].  

 

Figur 7 – Korsströmsvärmeväxlare. 
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Vanligtvis används dessa batterier för att överföra värme mellan från- och tilluft. Detta genom att ett 

batteri placeras i respektive ventilationskanal och en vätskekrets transporterar värme däremellan, se 

Figur 8. 

 

 

Figur 8 – Batterivärmeväxlare för till- och frånluft. 

De värmeåtervinningsbatterier som har använts i detta projekt fungerar på samma sätt som nyligen 

beskrivits förutom att det endast behövs ett batteri för värmeväxlingen. Batteriet placeras i 

frånluftskanalen som tar upp värmen i frånluften och transporterar det i vätskekretsen till en 

värmepumps förångare istället för att överföra värmen mellan frånluft och tilluft. Figur 9 visar hur 

värmeåtervinningsbatteriet är kopplat till värmepumpen. 

 

Figur 9 – Värmepump med värmeåtervinningsbatteri. 
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När den uppvärmda vätskan från värmeåtervinningsbatteriet når förångaren värmeväxlas vätskan 

med köldmediet i värmepumpen. Köldmediet börjar då koka och övergår till ånga och på så sätt sätts 

värmepumpens arbetscykel igång. 

4.2 Värmeåtervinningsbatterier som har undersökts 
De två värmeåtervinningsbatterier som har undersökts är ett traditionellt batteri av märket Luvata 

och det andra är ett nålrörsbatteri av märket Retermia. Dessa två batterier presenteras i de två 

följande delkapitlen. 

4.2.1 Luvata 

För att kyla luft i ventilationssystem används ofta lamellvärmeväxlare. Dessa lamellvärmeväxlare är 

uppbyggda av ett stort antal tunna plåtar (lameller) med hål för rör. Rören är zigzag-ställda i en eller 

flera rader vilka är anslutna till samlingsrör. Batterierna är inbyggda i ett hölje med gejd eller 

flänsanslutning alternativt släta plåtar på luftsidan. Med denna konstruktion kan vätskan som 

strömmar genom rören kyla luften som passerar genom batteriet. Uppbyggnaden av detta batteri 

kan ses i Figur 10. 

 

Figur 10 – Lamellbatteri [13]. 

Den modell som har undersökts är kanalbatteri QLFG och är ett gejdanslutet batteri med friliggande 

samlingsrör. Figur 11 visar hur batteriet ser ut. 

 

Figur 11 – QLFG, frånluftsbatteri [13]. 
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Själva batteriet är uppbyggt av kopparrör och aluminiumlameller. Höljet är tillverkad av 

varmförzinkad stålplåt och dräneringstråget är i rostfritt stål 2333. Samlingsrören är som standard 

utförda i stål. För att få den bästa verkningsgraden ansluts batteriet så att korströmskoppling erhålls 

[13]. Batteriet har även ett droppfat för att samla upp kondensvatten. 

I detta fall när Luvatas batteri används behövs ett filter framför värmeväxlaren för att undvika att 

smutsig luft kommer in i värmeväxlaren och försämrar värmeöverföringen. 

4.2.2 Retermia 

Det andra värmeåtervinningsbatteriet som har undersökts i detta projekt är Retermias nålrörs-

batteri. Figur 12 visar hur batteriet är uppbyggt och hur det fungerar. 

 

Figur 12 – Nålrörsbatteri [14]. 

Figur 12 visar att frånluften (1) leds genom nålrörsbatteriet (2). När frånluften passerar nålrören (3) 

avges värme till vätskan i nålrören. När frånluften har avgivit sin värme går den vidare ut genom 

batteriet som avluft (4). Den varma vätskan i nålrören går vidare till förångaren i värmepumpen (5) 

där den värmeväxlas och den kalla vätskan går tillbaka till nålrörsbatteriet (6). 

Till skillnad från traditionella värmeåtervinningsbatterier behöver inte nålrörsbatteriet något filter 

framför sig eftersom nålvärmeväxlaren fungerar som ett filter i sig. När filter placeras före batteriet 

uppkommer onödiga tryckförluster och orsakar på så sätt komplikationer. 

På grund av den nålyta som värmeväxlaren är beklädd med blir värmeöverföringsytan stor och 

fronthastigheten låg. Generellt sett fås ett lägre tryckfall över dessa batterier jämfört med 

traditionella batterier, vilket leder till att pumpar och fläktar som ska övervinna tryckfall över 

batterierna kräver mindre energi. 

Nålvärmeväxlaren är det enda kända systemet som fungerar till frånluft som innehåller mycket fett, 

som till exempel mat- och stekos från kök. Den är även väldigt tålig för att ta emot fuktig luft som kan 

komma från badrum, tvättstugor och badanläggningar [14].  

  



12 
 

5 Solfångare 
När solfångare i kombination med värmepump appliceras ökar energibesparingen eftersom 

värmepumpen inte behöver arbeta lika hårt då den får värme tillskott av från solfångaren. 

En solfångare tar vara på solens energi och värmer upp vatten som används till tappvarmvatten, 

värmedistribution via ett vattenburet system eller både och. Solfångare kan endast stå för ett bidrag 

till den vanliga uppvärmningskällan eftersom solen inte alltid skiner.  Solfångararea, solinstrålning, 

riktning och lutning på solfångarna och hur stor energimängd som kan lagras i ackumulatortankar 

avgör hur stort bidrag solfångaren kan ge. 

Det finns flera olika typer av solfångare där några är plana solfångare (vanligast förekommande), 

vakuumsolfångare samt koncentrerade solfångare [15]. 

 

Den solfångare som har undersökts för tillskottvärme till värmepumpen är av typen Exo Sol, modell 

OPC 15 och levereras från Euronom. Solfångaren är en vakuumsolfångare och tar tillvara på den 

diffusa solinstrålningen när utomhustemperaturen är låg vilken innebär att solfångaren värmer även 

mitt i vintern. Vakuumröret i solfångaren är konstruerat med dubbla glasrör med vakuum mellan och 

fungerar på liknande sätt som en termos. OPC 15 består av 15 rör och har en absorbatoryta på 

2,51 m2 [16]. 

 

Dessa solfångare fungerar som sagt året om och stora mängder solenergi kan tillgodogöras som man 

tidigare inte har kunnat göra. Effektiviteten hos solfångaren bygger på att den är vakuumisolerad 

mellan inner- och yttertuben. Denna typ av isolering används för att förhindra att den värmeenergin 

som solinstrålningen medför går förlorad till en kall omgivning. Figur 13 visar konstruktionen för 

solfångaren. 

 

Figur 13 – Uppbyggnad hos rören i solfångaren [16]. 

Solstrålarna går rakt genom det yttre glaset, som kan ses i Figur 13, där de sedan fångas upp av det 

absorberande skiktets yta och omvandlas till värme. På insidan av det inre glasröret finns en 

aluminiumprofil som har kontakt med de kopparrör där vätska som förflyttar värmenergin till en 

ackumulatortank cirkulerar [16]. 
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6 Ackumulatortank 
När en ackumulatortank ansluts till ett värmepumpsystem minskar slitaget på värmekällan och en 

högre verkningsgrad på värmekällan och ett lägre elbehov erhålls. 

En ackumulatortank är en stor isolerad vattenbehållare som lagrar värme. Ackumulatortanken fyller 

en viktig funktion för det vattenburna värmesystemet, men kan även användas som endast 

varmvattenberedare. Tanken är ofta försedd med en elpatron som kan användas till att värma 

vatteninnehållet om den primära energikällan inte skulle klara av att värma. 

Fördelarna med att ha en ackumulatortank i ett uppvärmningssystem är att kostnaden blir mindre 

beroende av priser och tillgång på bränsle eftersom det finns möjlighet att lagra värme under en tid. 

Värmesystemet blir ofta effektivare och mer miljövänligt. 

För att minimera värmeförlusterna i ackumulatortanken ska den isoleras med minst 150 mm 

mineralull. Figur 14 visar hur ackumulatortankar ser ut i verkligheten [17].  

 

Figur 14 – Ackumulatortankar [17]. 
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7 Teori 
I detta kapitel förklaras den teori som ligger till grund för en värmepumps värmefaktor, ett 

värmeåtervinningsbatteris temperaturverkningsgrad och hur anläggningens totalvärmefaktor 

beräknas. Utöver detta förklaras även den teori som ligger bakom den lönsamhetskalkyl för 

jämförelse mellan värmepump och fjärrvärme som görs för detta system samt den teori som 

beskriver hur den årliga kostnaden för anläggningen beräknas med hjälp av annuitetsmetoden. 

7.1 Värmepump 
En värmepump arbetar baklänges enligt Carnotprocessen. I T,s-diagrammet, Figur 15 kan detta 

termodynamiska förlopp ses. 

 

Figur 15 – Värmepumpens arbetsgång och Carnotcykeln [5]. 

Värmepumpens Carnotprocess avbildas i Figur 15, där punkterna visar: 
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a → b: förångningsprocessen som sker under konstant temperatur och konstant tryck. Även  

T,s-diagrammet visar att entropin på gasen ökar. 

b → c: kompressionsprocessen som antas ske isentropiskt, att temperaturen och trycket på gasen 

ökar. 

c → d: kondenseringsprocessen som sker under konstant tryck. Först sjunker temperaturen från c till 

e för att nå kondenseringstemperaturen, sedan sker kondenseringen och vid punkt d är mediet 

flytande. 

a → d: när temperaturen återgår till den temperatur där värmepumpsprocessen startade [5]. 

Effektiviteten hos en värmepump beskrivs med värmefaktorn, COP (Coefficient Of Performance), som 

definieras av ekvation 1.  

    
               

                   
 

  

       
    1 

Den värmeeffekt som värmepumpen levererar representeras av    och överförs till det vattenburna 

uppvärmningssystemet eller till tappvattenuppvärmningen för en byggnad. Den eleffekt som tillförs 

kompressorn för att komprimera köldmediet är        .  

Ekvation 1 kan även skrivas som ekvation 2 och 3. 

    
  

     
 

 

       
    2 

    
          

       
 

  

       
     3 

Den värmeeffekt som tillförs förångaren representeras av   . 

COP-värden för reversibla värmepumpar kan bestämmas genom att byta ut alla 

värmeöverföringskvoter i tidigare nämnda relationer mot kvoter av absoluta temperaturer av hög- 

och lågtemperaturreservoarer. Denna kvot beskrivs som ekvation 4, nedan. 

    
  

     
 

 

       
     4 

   och    i ekvation 4 är de temperaturer från den låg- respektive högtempererade reservoaren.   

COP-värden för värmepumpar minskar när temperaturen    minskar. Detta eftersom det krävs mer 

tillfört arbete för att absorbera värme från lågtempererat medium [2].  

7.1.1 Tillskott av solvärme 

I det fall när solvärme från solfångare kopplas in leder detta till en förhöjd temperatur på köldmediet 

in i förångaren i värmepumpen men det kommer samtidigt vara samma uttemperatur i kondensorn. 

Detta leder till ett förbättrat COP-värde, jämfört med fallet när ingen solvärme tillförs. Detta 

eftersom temperaturdifferensen mellan kondensor och förångare kommer att vara mindre i det fall 

när solvärme tillförs jämfört med när man kör värmepumpen utan solvärme, se ekvation 5. 

     
  

         
     5 
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Där        är den temperatur som går in i värmepumpens förångare när solfångaren är inkopplad, 

vilket ger en blandad temperatur från solfångaren och från värmeåtervinningsbatteriet. 

7.2 Värmeåtervinningsbatteri 
Ett värmeåtervinningsbatteri är som tidigare nämnts en värmeväxlare och den viktigaste parametern 

hos en värmeåtervinnare är dess temperaturverkningsgrad som beskriver förmågan att överföra 

värme. Effektiviteten för en värmeväxlare kan beskrivas med ekvation 6. 

   
                               

                               
 

 ̇

 ̇   
   6 

Där  ̇   ̇      (                   )   ̇    (               )  7 

 ̇     ̇   (                 )   8 

 ̇         ̇                           9 

 ̇      ̇                      10 

Där           = temperaturen på vätskan in i batteriet, [°C]. 

           = temperaturen på vätskan ut ur batteriet, [°C]. 

         = temperaturen på luften in i batteriet, [°C]. 

         = temperaturen på luften ut ur batteriet [°C]. 

  ̇ = flöde för vätska respektive luft [m3/s]. 

   = densitet för vätska respektive luft [kg/m3]. 

    = specifik värmekapacitet för vätska respektive luft [kJ/kg∙K] 

Där  ̇    är det minsta kapacitetsflödet av  ̇     och  ̇      . 

Om  ̇        ̇    blir verkningsgraden ε som ekvation 11 visar. 

   
 ̇                           

 ̇                      
 

                     

                   
  11 

Detta beskriver då temperaturverkningsgraden för vattensidan, se ekvation 12. 

         
                     

                   
     12 

Om  ̇      ̇    blir verkningsgraden ε som ekvation 13 visar. 

   
 ̇                     

 ̇                      
 

                 

                   
    13 

Detta ger då temperaturverkningsgraden för luftsidan, se ekvation 14. 

       
                 

                   
    14 

I Figur 16 tydliggörs händelseförloppet i ett värmeåtervinningsbatteri och ger en tydlig bild av vilken 

temperatur och flöde som representeras i ekvation 12 och 14 [18].  
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Figur 16 – Värmeåtervinningsbatteri med temperaturer. 

För djupare förståelse kring strömning och fuktig luft se Bilaga 3 – Teori kring strömning och fuktig 

luft. 

7.3 Totalvärmefaktor 
För att veta vilken kombination av värmeåtervinningsbatteri och värmepump som är mest effektiv 

kan en totalvärmefaktor tas fram, vilken bygger på samma princip som COP-faktor där man jämför 

hur mycket energi man tillför processen totalt relativt hur mycket energi som tas ur processen. 

Denna värmefaktor beskrivs av ekvation 15. 

  
   

   
        

Där     står för den energi som avges från kondensorn i värmepumpen till tappvarmvattensystem 

och där     står för all den energi som tillförs processen. 

I detta projekt har tre fall av kombinationer av system undersökts, vilka beskrivs under följande 

rubriker.  

7.3.1 Fall 1 

Det första fallet som har undersökts består av Luvata-batteri och Kylma-värmepump. 

Den energi som tillförs processen för detta fall beskrivs i ekvation 16. 

                                            

Där          =den fläktenergi som krävs för att övervinna tryckfallet över filtret. 

          = den fläktenergi som krävs för att övervinna tryckfallet på luftsidan i 

batteriet. 

            = den pumpenergi som krävs för att övervinna tryckfallet på vätskesidan i 

batteriet. 

    = den elenergi som tillförs i kompressorn i värmepumpen. 

Energin som krävs över filter, luft- respektive vätskesidan i batteriet bestäms på samma sätt och 

beskrivs i ekvation 17-19. Den energi som tillförs i kompressorn bestäms av ekvation 20. 

                          17 
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     20 

Där    står för tryckfallet [Pa] och det tillhörande indexet står för över vilken del tryckfallet är.   står 

för flödet [m3/s] och det tillhörande indexet står för i vilken del flödet är.        står för den 

värmeenergi som kan överföras till tappvarmvattensystem och COP är som tidigare nämnts 

värmefaktorn för värmepumpen. 

7.3.2 Fall 2 

Det andra fallet som har undersökts består av Retermia-batteri och Kylma-värmepump. 

Den energi som tillförs för denna komponentuppsättning beskrivs av ekvation 21. 

                                     

Där dessa parametrar har samma funktion som ekvationen för fall 1 förutom att inget tryckfall över 

filtret har tagits med.  

7.3.3 Fall 3 

Det tredje fallet som har undersökts består av Luvata-batteri och IVT-värmepump. 

Den energi som tillförs för denna komponentuppsättning är beskrivs av ekvation 22. 

                                            

Där dessa parametrar har samma funktion som ekvationen för fall 1.  

7.4 Lönsamhetskalkyl 
Nedanstående ekvationer används för att beräkna lönsamheten för uppvärmning av tappvarmvatten 

med värmepump kontra fjärrvärme. Ekvation 23 beskriver relationen mellan elpris och 

fjärrvärmepris. 

  
   

    
        

Där     = Elpris, kr/MWh 

      = Fjärrvärmepris, kr/MWh 

En relativ energivinst beräknas enligt ekvation 24. 

       
   

 
        

Där      = värmefaktorn för värmepumpen 

Om den relativa energivinsten är större än 1 betyder det att värmepumpens energikostnad är lägre 

än fjärrvärmens energikostnad. Är den relativa energivinsten mindre än 1 betyder det att 

fjärrvärmens energikostnad är lägre än värmepumpens energikostnad. Dessa villkor ser ut som följer: 
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         om             27 

Där 1 står för fjärrvärmekostnaden i förhållande till värmepumpens energikostnad och   är en 

lönsamhetsfaktor. 

För att se hur lönsamt det är med värmepump kontra fjärrvärme under ett år summeras 

lönsamhetsfaktorerna under året. 

7.5 Annuitetsmetoden 
Annuitetsmetoden anger hur lönsam en investering är utslaget på investeringens livstid. Denna 

metod används ofta när det ska fattas beslut om investering i ett givet system. För att räkna ut den 

så kallade annuiteten används ekvation 28. 

  
 

           
       

Där    = annuitetsfaktor 

   = realränta 

   = investeringens livslängd [år] 

Därefter beräknas den årliga kostnaden enligt ekvation 29. 

                 

Där     = årlig kostnad [kr/år] 

    = investeringskostnaden [kr] 

    = driftskostnader [kr/år] 

För att jämföra fallen mellan varandra divideras den årliga kostnaden med producerad värmeenergi 

för respektive fall, vilket då leder till att kostnaden kan jämföras mellan varandra. 

8 Metod 
Under denna rubrik beskrivs den metod som har använts för att lösa problemställningen och 
även hur genomförandet skett.  

8.1 Litteraturstudie 
För att få en djupare inblick i hur värmepumpanläggningar fungerar och hur systemet med ett 

värmeåtervinningsbatteri kopplat till en frånluftsvärmepump fungerar har litteraturstudier gjorts. 

Även hur alla komponenter hänger samman och vilken typ av komponent som ingår i ett eller annat 

system har studerats. 

8.2 Simuleringar och beräkningar 
Simuleringar för värmeåtervinningsbatteriet Luvata har gjorts i programmet Coils som tillhandahölls 

av Luvata Söderköping. Dessa simuleringar gav vätsketemperaturer ut från batteriet som går in i 

värmepumpen. Indata till simuleringarna samt uttemperaturer sammanställdes i en modell i Excel för 

att sedan göra beräkningar för värmepumpen och därefter för hela anläggningen.  

För att få fram värden för det andra värmeåtervinningsbatteriet, Retermia, skickades samma data 

som för Luvata till leverantören för Retermia. Detta på grund av att inget beräkningsprogram 
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tillhandahölls av dem. Resultatet av dessa körningar sammanställdes på samma sätt som för det 

föregående batteriet, i Excelmodellen. 

För att få fram COP-faktorer för Kylma-vämepumpen skickades de vätsketemperaturer som 

värmeåtervinningsberäkningarna gav till leverantörer av Kylma-värmepumpen. Dessa resultat 

sammanställdes sedan i Excelmodellen. 

På grund av att effekter för IVT-värmepumpen ej kunde tas fram utifrån de värmeåtervinnings-

beräkningar som gjorts gjordes nya beräkningar för batterierna som var anpassade till 

värmepumpen, det vill säga en temperaturdifferens på 3°C på köldbäraren. COP-faktorerna för IVT-

värmepumpen kunde sedan tas fram ur ett effektdiagram som redovisar värme- och eleffekt. 

Utifrån modellerna togs diagram fram för att vidare kunna analysera det resultat som sammanställts. 

Den totala värmefaktorn för hela anläggningen togs därefter fram. 

Utifrån två olika Excelmodeller har dels abonnemangspriser för fjärrvärme jämförts samt en 

lönsamhetsberäkning för hur lönsamt det är att värma tappvarmvatten med värmepump kontra 

fjärrvärme. 

Den årliga kostnaden beräknades för respektive fall med annuitetsmetoden. För att få en bild av hur 

ekonomin ser ut för uppvärmning av tappvatten med fjärrvärme har två sådana fall lagts till. 

8.2.1 Värmeåtervinningsbatteri 

De parametrar som har undersökts och varierats är: 

 Frånluftstemperatur mellan 20-25°C 

 Relativ fuktighet i frånluft mellan 20-80 % 

 Frånluftsflöde mellan 0,4-0,8 m3/s 

 Vätskeflöde mellan 0,3-0,7 l/s 

För att kunna jämföra de två värmeåtervinningsbatteriernas förmåga att överföra värme har 

temperaturverkningsgraden för de två batterierna tagits fram för respektive parametervariation. 

8.2.2 Värmepump 

De parametrar som har undersökts och varierats för värmepumparna är: 

 Inkommande köldmedietemperatur mellan 7-20°C, med en utgående temperatur för Kylma-

värmepumpen på 0°C vilket ger en varierande temperaturdifferens på  

7-20°C. IVT-värmepumpen kräver som tidigare nämnts en temperaturdifferens på 3°C, vilket 

resulterar i en varierande utgående temperatur. 

 Utgående värmemedietemperatur 65°C med en temperaturdifferens på 10°C för båda 

värmepumparna. 

8.3 Konstellationer 
De fall som har undersökts är: 

Fall 1: Retermia-batteri anslutet till Kylma-värmepump 
Fall 2: Luvata-batteri anslutet till Kylma-värmepump 
Fall 3: Luvata-batteri anslutet till IVT-värmepump  
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Varför dessa batterier har valts beror på att man vill jämföra ett traditionellt batteri (Luvata) 

med ett nålrörsbatteri (Retermia) som sägs vara effektivare än det traditionella. Varför 

värmepumparna har valts beror på att man vill jämföra en standardvärmepump (IVT) utan 

varvtalssyrning med en mer behovsformad värmepump med varvtalsstyrning (Kylma). Fallen 

som har valts är för att se hur dessa batterier och värmepumpar fungerar när det kopplas 

samman i ett system. 

När hela anläggningens totalvärmefaktor tas fram tas hänsyn till den energi som krävs till 

pumpar och fläktar för att övervinna tryckfall över filter och båda till luft- respektive 

vätskesida för batteriet. 

8.4 Lönsamhetskalkyl 
För att ta reda på om det är lönsamt att värma tappvatten med värmepump kontra fjärrvärme har 

två Excelmodeller använts, den ena beräknar vilket fjärrvärmeabonnemang som är billigast för att 

sedan sätta in de prisuppgifter det abonnemang detta ger i den andra modellen som beräknar vilket 

av uppvärmningsalternativen som är mest lönsamt. 

De indata som matades in i Excelfilen för bestämning av fjärrvärmeabonnemang är: 

Maxeffektbehov:   500 kW 

Baseffektbehov:  500 kW 

Årligt fjärrvärmebehov:   1000 MWh 

Energiförbrukning, jan-mar, dec:  333 MWh 

Energiförbrukning, apr, okt-nov:  250 MWh 

Energiförbrukning, maj-sep:   417 MWh 

Basenergiförbrukning:   1000 MWh 

Spetsenergiförbrukning:   0 MWh 

Energiförbrukning vid -2,1°C och kallare:  167 MWh 

Energiförbrukning mellan -2 – 9,9°C: 417 MWh 

Energiförbrukning vid 10°C och varmare: 417 MWh 

De abonnemangstyper som finns att välja bland redovisas i bilaga 4. 

8.4.1 Annuitetsmetoden 

För att få en rimlig uppskattning av vilket fall som är mest ekonomiskt lönsamt användes 

annuitetsmetoden. Där realräntan är satt till 6 % och livslängden är 20 år. 

De priser som har använts för elen är desamma som för lönsamhetkalkylen och 

investeringskostnaderna är: 

Luvatabatteri:   21 000 kr/st 

Retermiabatteri:  25 000 kr/st 

Camfilfilter:   700 kr/filter 

IVT-värmepump:  99 900 kr/st 

Kylma-värmepump:  835 000 kr/st 

Fjärrvärmeväxlare:  300 000 kr/st 

De fall som har beräknats är: 
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Fall 1: Luvata-batteri, Camfilfilter, Kylma-värmepump 

Fall 2: Retermia-batteri, Kylma-värmepump 

Fall 3: Luvata-batteri, Camfilfilter, IVT-värmepump 

Fall 4: Fjärrvärme (befintlig) 

Fall 5: Fjärrvärme (installation av växlare)   

För att uppnå det önskade energibehovet, 1 000 MWh/år, behövs en värmepump för fall 1 och 2 och 

fyra värmepumpar för fall 3. 

9 Resultat 
Under denna rubrik presenteras resultaten för de simuleringar och beräkningar som har gjorts. Först 

presenteras temperaturverkningsgrad samt effekt för de körningar som är gjorda för 

värmeåtervinningsbatterierna, därefter totalvärmefaktorn för hela anläggningen, hur lönsamt det är 

att värma tappvattnet med värmepump jämfört med fjärrvärme och sist redovisas vilken 

kombination av batterier och värmepump som är den mest lönsamma. 

9.1 Effektdiagram och temperaturverkningsgrad 
I detta avsnitt redovisas diagram över effekt och temperaturverkningsgrad där rubrikerna står för 

vilken parameter som har varit varierande. 

Specifika utformningar för batterierna framgår av Tabell 2. 

Tabell 2 – Utformning på batterierna. 

  Luvata Retermia 

Kanalbredd [mm] 1 000 1 000 

Kanalhöjd [mm] 467 470 

Antal rader 16 3 

Antal vattenvägar 24 - 

Antal rörgenomföringar - 5 

 

Som kan ses i Tabell 2 är batteriernas mått väldigt lika, det som skiljer de åt är antalet rader, antal 

vattenvägar/rörgenomföringar. Det maximala tryckfallet har begränsats till 100 Pa på luftsidan i 

batteriet och 50 kPa på vätskesidan.  

9.1.1 Frånluftstemperatur 

I det första fallet varierades frånluftstemperaturen mellan 20°C och 25°C. Resultat för de båda 

batterierna kan ses i Figur 17 och Figur 18. 
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Figur 17 – Effektdiagram vid frånluftstemperaturvariation. 

Som kan ses i Figur 17 ökar effekten som kan överföras från batteriet till vätskan i förångaren linjärt 

med ökad frånluftstemperatur. Luvata-batteriet ökar mer i effekt jämfört med Retermia-batteriet när 

frånluftstemperaturen ökar. Under denna frånluftstemperaturökning blir effektökningen 3,0 kW för 

Luvata och 2,2 kW för Retermia.  

Figur 18 visar hur temperaturverkningsgraden varierar när frånluftstemperaturen ökar. 

 

Figur 18 – Temperaturverkningsgrad vid frånluftstemperaturvariation. 

Som kan ses i Figur 18 minskar temperaturverkningsgraden med ökad frånluftstemperatur för Luvata 

medan det ökar för Retermia. Trots att Retermia ökar temperaturverkningsgraden uppnås dock 

aldrig Luvatas verkningsgrad när temperaturen på frånluften är 25°C. Temperaturverkningsgraden för 

Luvata ligger kring 85 % när frånluftstemperaturen är 20°C och hamnar kring 81 % när 

frånluftstemperaturen är 25°C. Retermias motsvarande värden är 76 % och 78 %.  

I Tabell 3 visas de värden som gäller för de båda batterierna. 
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Tabell 3 – Frånluftstemperaturvariation hos undersökta batterier. 

Frånluftstemperaturvariation 

Luvata 

Luft VÅV-krets  

Luft 
flöde 
[m3/s] 

Tfrån  
[°C] 

Fukthalt 
in 
[%] 

Tav 
[°C] 

Fukthalt 
ut 
[%] 

ΔP 
[Pa] 

Tretur 
[°C] 

Tfram 
[°C] 

Vätske 
flöde 
[l/s] 

ΔP 
[kPa] 

Effekt 
[kW] 

Verk 
grad 

0,5 20,0 30,0 3,1 92,0 45,0 0,0 7,2 0,4 33,0 10,3 85 

0,5 21,0 30,0 3,2 97,0 47,0 0,0 7,6 0,4 33,0 10,8 85 

0,5 22,0 30,0 3,5 100,0 49,0 0,0 8,0 0,4 32,0 11,4 84 

0,5 23,0 30,0 3,9 100,0 50,0 0,0 8,4 0,4 32,0 12,0 83 

0,5 24,0 30,0 4,3 100,0 51,0 0,0 8,9 0,4 32,0 12,6 82 

0,5 25,0 30,0 4,7 100,0 52,0 0,0 9,3 0,4 31,0 13,3 81 

Retermia 

Luft VÅV-krets  

Luft 
flöde 
[m3/s] 

Tfrån  
[°C] 

Fukthalt 
in 
[%] 

Tav 
[°C] 

Fukthalt 
ut 
[%] 

ΔP 
[Pa] 

Tretur 
[°C] 

Tfram 
[°C] 

Vätske 
flöde 
[kg/s] 

ΔP 
[kPa] 

Effekt 
[kW] 

Verk 
grad 

0,5 20,0 35,0 4,7 92,0 20,0 0,0 4,7 0,4 25,0 9,9 77 

0,5 21,0 32,5 4,8 91,0 20,0 0,0 4,8 0,4 25,0 10,3 77 

0,5 22,0 31,0 5,0 90,0 20,0 0,0 5,0 0,4 25,0 10,7 77 

0,5 23,0 29,0 5,2 89,0 20,0 0,0 5,2 0,4 25,0 11,2 77 

0,5 24,0 27,5 5,3 88,0 20,0 0,0 5,3 0,4 25,0 11,6 78 

0,5 25,0 26,0 5,5 86,0 20,0 0,0 5,5 0,4 25,0 12,1 78 

 

Vid jämförelse mellan batteriernas värden i Tabell 3 ses att fukthalten i luften in i respektive ut ur 

batteriet inte är samma för de två batterierna. Däremot ökar differensen mellan fukthalten in och ut 

för båda batterierna med ökad frånluftstemperatur. Den största fukthaltsdifferensen finns i Luvata-

batteriet. 

Avluftstemperaturerna skiljer sig en aning mellan batterierna, där Luvata-batteriet sänker den någon 

mer grad än vad Retermia-batteriet gör. 

Tryckfallet på luftsidan är högre för Luvata-batteriet jämfört med Retermia-batteriet vilket innebär 

att det kommer krävas mer energi för fläkten till Luvata-batteriet för att övervinna tryckfallet. 

Framledningstemperaturen in till förångaren i värmepumpen är högre för Luvata-batteriet jämfört 

med Retermia-batteriet. Detta leder till att kompressorn kommer få arbeta hårdare för att höja 

temperatur och tryck för Retermia-batteriet jämfört med Luvata-batteriet. 

Tryckfallet på vätskesidan är högre för Luvata-batteriet jämfört med Retermia-batteriet. På samma 

sätt som för tryckfallet på luftsidan kommer då mer energi för pumpen krävas för att övervinna 

tryckfallet för Luvata-batteriet. 
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9.1.2 Fukthalt 

I det andra fallet varierades fukthalten i frånluften mellan 20-80 % RF (relativ fuktighet), där resultat 

för de båda batterierna kan ses i Figur 19 och Figur 20. 

 

Figur 19 – Effektdiagram vid fukthaltsvariation. 

Effekten ökar lika långsamt för båda batterierna till en början för att sedan öka i snabbare takt, se 

Figur 19. Vid ungefär 65 % RF korsar de två kurvorna varandra och man kan se att Retermia-batteriet 

har en större effektökning totalt sett jämfört med Luvata-batteriet. Effektökningen för den 

varierande fukthalten för Luvata-batteriet är cirka är 6 kW och för Retermia-batteriet 7,2 kW.  

 

Figur 20 – Temperaturverkningsgrad vid fukthaltsvariation. 

I Figur 20 kan man se att temperaturverkningsgraden för de båda batterierna minskar med ökad 

fukthalt. Retermia ligger strax under Luvata under hela fukthaltsökningen men närmar sig Luvata när 

fukthalten är 80 %. Detta tyder på att Retermia inte påverkas lika mycket i temperaturverkningsgrad 

jämfört med Luvata. När fukthalten är 20 % har Luvata en temperaturverkningsgrad på cirka 85 % 
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och Retermia cirka 78 %, när fukthalten är 80 % ligger båda på en temperaturverkningsgrad kring 

58 %.  

I Tabell 4 redovisas de värden som gäller för de båda batterierna. 

Tabell 4 – Fukthaltsvariation hos undersökta batterier. 

Fukthaltsvariation 

Luvata 

Luft VÅV-krets  

Luft 
flöde 
[m3/s] 

Tfrån 
[°C] 

Fukthalt 
in [%] 

Tav 
[°C] 

Fukthalt 
ut [%] 

ΔP 
[Pa] 

Tretur 
[°C] 

Tfram 
[°C] 

Vätske 
flöde 
[l/s] 

ΔP 
[kPa] 

Effekt 
[kW] 

Verk 
grad 

0,5 22,0 20,0 3,4 68,0 45,0 0,0 7,9 0,4 32,0 11,3 85 

0,5 22,0 35,0 4,3 100,0 52,0 0,0 8,2 0,4 32,0 11,7 80 

0,5 22,0 50,0 6,2 100,0 57,0 0,0 9,3 0,4 31,0 13,3 72 

0,5 22,0 65,0 7,6 100,0 61,0 0,0 10,6 0,4 30,0 15,3 65 

0,5 22,0 80,0 9,0 100,0 62,0 0,0 12,1 0,4 29,0 17,3 59 

Retermia 

Luft VÅV-krets  

Luft 
flöde 
[m3/s] 

Tfrån 
[°C] 

Fukthalt 
in [%] 

Tav  
[°C] 

Fukthalt 
ut [%] 

ΔP 
[Pa] 

Tretur 
[°C] 

Tfram 
[°C] 

Vätske 
flöde 
[kg/s] 

ΔP 
[kPa] 

Effekt 
[kW] 

Verk 
grad 

0,5 22,0 20,0 4,8 61,0 20,0 0,0 7,3 0,4 25,0 10,7 78 

0,5 22,0 35,0 5,6 90,0 20,0 0,0 7,6 0,4 25,0 11,1 75 

0,5 22,0 50,0 7,2 91,0 20,0 0,0 8,8 0,4 25,0 13,0 67 

0,5 22,0 65,0 8,4 91,0 20,0 0,0 10,4 0,4 25,0 15,2 62 

0,5 22,0 80,0 9,3 92,0 20,0 0,0 12,2 0,4 25,0 17,9 58 

 

I Tabell 4 kan man se att avluftstemperaturen är relativt lika mellan de två batterierna, skiljer endast 

någon grad. 

Fukthalten ut ur batteriet ökar med ökad fukthalt in i batteriet. För både Retermia och Luvata är 

fuktdifferensen mellan in och ut ur batteriet som störst när den relativa fukthalten är 35 %. 

Tryckfallet på både luft- och vätskesidan är högre för Luvata jämfört med Retermia. 

Framledningstemperaturen till förångaren i värmepumpen är relativt lika för båda batterierna, 

Luvata något högre än Retermia. 

9.1.3 Luftflöde 

I detta fall undersöktes inverkan av frånluftsflödet som varierades från 0,4-0,8 m3/s, se Figur 21 och 

Figur 22. 
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Figur 21 – Effektdiagram med varierande frånluftsflöde. 

I Figur 21 kan man se att effektöverföringen till vätskan ökar linjärt med ökat frånluftsflöde. De båda 

batteriernas effektökning följs åt där Luvata-batteriet avger en högre effekt än Retermia-batteriet. 

Vid ökat frånluftsflöde blir effektökningen 5,3 kW för Luvata och 5,2 kW för Retermia. 

 

Figur 22 – Temperaturverkningsgrad vid varierande frånluftsflöde. 

Temperaturverkningsgraden minskar väldigt lika för de båda batterierna när frånluftsflödet ökar, se 

Figur 22. Att den minskar verkar rimligt eftersom ju snabbare luften passerar genom batteriet ju 

svårare blir det att hinna ta upp värme ur den. 

I Tabell 5 kan alla värden som varieras när frånluftsflödet ökar ses. 
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Tabell 5 – Varierande frånluftsflöde hos undersökta batterier. 

Flödesvariation frånluft 

Luvata 

Luft VÅV-krets  

Luft 
flöde  
[m3/s] 

Tfrån 
[°C] 

Fukthalt 
in [%] 

Tav 
[°C] 

Fukthalt 
ut [%] 

ΔP 
[Pa] 

Tretur 
[°C] 

Tfram 
[°C] 

Vätske 
flöde 
[l/s] 

ΔP 
[kPa] 

Effekt 
[kW] 

Verk 
grad 

0,4 22,0 30,0 2,7 100,0 33 0,0 6,8 0,4 33,0 9,8 88 

0,5 22,0 30,0 3,5 100,0 49 0,0 8,0 0,4 32,0 11,4 84 

0,6 22,0 30,0 4,5 94,0 67 0,0 9,0 0,4 32,0 12,8 80 

0,7 22,0 30,0 5,5 88,0 87 0,0 9,8 0,4 31,0 14,1 75 

0,8 22,0 30,0 6,5 82,0 110 0,0 10,6 0,4 30,0 15,1 70 

Retermia 

Luft VÅV-krets  

Luft 
flöde  
[m3/s] 

Tfrån 
[°C] 

Fukthalt 
in [%] 

Tav 
[°C] 

Fukthalt 
ut [%] 

ΔP 
[Pa] 

Tretur 
[°C] 

Tfram 
[°C] 

Vätske 
flödE  
[kg/s] 

ΔP 
[kPa] 

Effekt 
[kW] 

Verk 
grad 

0,4 22,0 31,0 4,2 91,0 13 0,0 6,4 0,4 25,0 9,4 81 

0,5 22,0 31,0 5,0 91,0 20 0,0 7,3 0,4 25,0 10,7 77 

0,6 22,0 31,0 5,8 88,0 27 0,0 8,3 0,4 25,0 12,1 74 

0,7 22,0 31,0 6,5 85,0 36 0,0 9,2 0,4 25,0 13,4 70 

0,8 22,0 31,0 7,2 80,0 45 0,0 10,0 0,4 25,0 14,6 67 

 

I Tabell 5 kan man se att avluftstemperaturen är något lägre för Luvata-batteriet än för Retermia-

batteriet.  

Fukthalten minskar med ökat frånluftsflöde där Luvata-batteriet ligger något högre än batteriet från 

Retermia. Tryckfallet på luft- respektive vätskesidan ökar med ökat frånluftsflöde där Luvata som 

vanligt ligger över Retermia. Framledningstemperaturen till förångaren är relativt lika för de båda 

batterierna. 

9.1.4 Vätskeflöde 

I detta fall undersöktes vilken roll flödet på vätskan spelar in. De flöden som varierades var 0,3-

0,7 l/s. Se Figur 23 och Figur 24. 
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Figur 23 – Effektdiagram vid variation hos vätskeflöde. 

Som man kan se i Figur 23 ökar båda batteriernas effekter med ökat vätskeflöde. Vid flödet 0,3 l/s 

avger Luvata-batteriet en högre effekt jämfört med Retermia-batteriet medan Retermia-batteriet 

uppnår samma effekt som Luvata-batteriet vid flödet 0,7 l/s. Vid denna vätskeflödesökning blir 

effektöknigen för Luvata-batteriet 1,5 kW och för Retermia-batteriet 2,4 kW. Vilket tyder på att 

Retermia-batteriet kan tillgodogöra sig mer energi när vätskeflödet ökar jämfört med Luvata-

batteriet. 

 

Figur 24 – Temperaturverkningsgrad vid variation hos vätskeflöde. 

Som kan ses i Figur 24 ökar temperaturverkningsgraden för båda batterierna när vätskeflödet ökar. 

När vätskeflödet ligger vid 0,3 l/s är temperaturverkningsgraden för Retermia strax över 70 % och för 

Luvata strax över 80 %. När vätskeflödet är 0,7 l/s är temperaturverkningsgraden för Retermia cirka 

82 % och Luvata cirka 88 %.   

I Tabell 6 kan alla de värden som varierades ses när vätskeflödet ökar. 
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Tabell 6 – Flödesvariation på vätskan hos undersökta batterier. 

Flödesvariation vätska 

Luvata 

Luft VÅV-krets  

Luft 
flöde 
[m3/s] 

Tfrån  
[°C] 

Fukthalt 
in [%] 

Tav 
[°C] 

Fukthalt 
ut [%] 

ΔP 
[Pa] 

Tretur 
[°C] 

Tfram 
[°C] 

Vätske 
flöde 
[l/s] 

ΔP 
[kPa] 

Effekt 
[kW] 

Verk 
grad 

0,5 22,0 30,0 4,3 95,0 47,0 0,0 10,1 0,3 23,0 10,8 80 

0,5 22,0 30,0 3,5 100,0 49,0 0,0 8,0 0,4 32,0 11,4 84 

0,5 22,0 30,0 3,1 100,0 49,0 0,0 6,6 0,5 42,0 11,8 86 

0,5 22,0 30,0 2,8 100,0 51,0 0,0 5,7 0,6 52,0 12,1 87 

0,5 22,0 30,0 2,6 100,0 52,0 0,0 4,9 0,7 61,0 12,3 88 

Retermia 

Luft VÅV-krets  

Luft 
flöde 
[m3/s] 

Tfrån [°C] Fukthalt 
in [%] 

Tav 
[°C] 

Fukthalt 
ut [%] 

ΔP 
[Pa] 

Tretur 
[°C] 

Tfram 
[°C] 

Vätske 
flöde 
[kg/s] 

ΔP 
[kPa] 

Effekt 
[kW] 

Verk 
grad 

0,5 22,0 31,0 6,0 86,0 20,0 0,0 9,0 0,3 15,0 9,9 73 

0,5 22,0 31,0 5,1 88,0 20,0 0,0 7,3 0,4 25,0 10,6 77 

0,5 22,0 31,0 4,5 90,0 20,0 0,0 6,2 0,5 37,0 11,4 80 

0,5 22,0 31,0 4,0 92,0 20,0 0,0 5,4 0,6 52,0 11,9 82 

0,5 22,0 31,0 3,7 92,0 20,0 0,0 4,8 0,7 68,0 12,3 83 

 

I Tabell 6 framgår det att batteriernas avluftstemperaturer skiljer sig från varandra men att båda 

sjunker med ökat vätskeflöde. 

Fukthalten ut ur batteriet ökar för båda batterierna där Luvata har högre värden än Retermia. 

Tryckfallet på luftsidan är som vanligt högre för Luvata-batteriet än för Retermia-batteriet. 

Framledningstemperaturen är relativt lika för båda batterierna men att Luvata-batteriet ligger något 

högre än Retermia. Tryckfallet för vätskesidan har betydligt större ökning för Retermia-batteriet 

jämfört med Luvata-batteriet. Tryckfallsökningen för Luvata blir 38 kPa och för Retermia blir det 

53 kPa. 

I samtliga fall av körningarna för batteriet från Luvata är strömningen laminär. 

9.2 Totalvärmefaktor för hela anläggningen 
Här presenteras totalvärmefaktorn för respektive fall där den ena konstellationen består av Luvata-

batteri med Kylma-värmepump och den andra av Retermia-batteri och Kylma-värmepump. De 

underrubriker som följer beskriver resultat för respektive parameter som har varierats i 

värmeåtervinningsbatteriberäkningarna. 

De tillförda energierna till fläkt och pump för att övervinna tryckfall över batterier och filter är så små 

i förhållande till elenegin som tillförs i värmepumpen att det inte påverkar den totala värmefaktorn i 

speciellt stor utsträckning. För att visa detta redovisas ett exempel på energifördelning för båda 

batterierna i Tabell 7. 
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Tabell 7 – Fördelning för den energi som tillförs anläggningen. 

 Byggnad Filter Batteri  
(luft) 

Batteri  
(vätska) 

Värmepump Total 
energi 

Energi Luvata [kWh/år] 7 900 3200 2 000 1 000 320 000 330 000 

Energi Retermia [kWh/år] 7 900 - 800 800 230 000 240 000 

 

Som man kan se i Tabell 7 är fläkt- och pumpenergin en liten del av den totala energitillförseln. 

Ungefär 95,7 % står den tillförda värmepumpsenergin för när Luvata-batterierna är anslutna till 

värmepumpen och motsvarande för Retermia-batterierna är 96,0 %. 

På grund av att COP-faktorn påverkas i en väldigt liten utsträckning när köldbäraren in i förångaren 

varieras från 5-12°C och köldbäraren ut ur förångaren alltid är 0°C fås ett intervall på COP-faktorerna 

mellan 3,89–4,12. För att kunna se hur alla parametrar påverkar totalvärmefaktorn redovisas den 

därför med 2 decimalers noggrannhet. 

9.2.1 Frånluftstemperatur 

Det resultat som gavs när frånluftstemperaturen varierades i värmeåtervinningsbatteriet från 20-

25°C kan ses i Figur 25. 

 

Figur 25 – Totalvärmefaktor vid frånluftstemperaturvariation. 

Retermia-batteriets totalvärmefaktor är konstant till större delen för att vid 25°C öka. Luvata-

batteriet däremot ökar successivt när frånluftstemperaturen ökar. Detta tyder på att konstellationen 

med Luvata och Kylma får en bättre totalvärmefaktor med ökad frånluftstemperatur jämfört med 

Retermia- och Kylmakonstellationen. Retermia-batteriet påverkas inte lika mycket av 

frånluftstemperatur-förändringar som Luvata. 

9.2.2 Fukthalt 

Den totala värmefaktorn för fallet när fukthalten varierades från 20-80 % RF kan ses i Figur 26. 
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Figur 26 – Totalvärmefaktor vid fukthaltvariation. 

Figur 26 visar att de två konstellationernas totalvärmefaktorsökning skiljer sig mellan varandra. När 

fukthalten är 20 % ligger de på samma totalvärmefaktor, strax över 3,75, men när fukthalten är 80 % 

ligger Retermia strax under 4,0 och Luvata på cirka 3,92. Denna process ger en större ökning jämfört 

med när temperaturen på frånluften varieras.  

9.2.3 Luftflöde 

Den totalvärmefaktor som erhölls när luftflödet varierades från 0,4-0,8 m3/s illustreras i Figur 27. 

 

Figur 27 – Totalvärmefaktor vid luftflödesvariation.
 

I Figur 27 kan man se att den totala värmefaktorn för hela anläggningen ökar linjärt med ökat 

luftflöde. Båda fallens utveckling är väldigt lika där Retermia kräver ett större luftflöde för att påbörja 

sin ökning medan Luvatas totalvärmefaktor planar ut när luftflödet är 0,8 m3/s. 

9.2.4 Vätskeflöde 

I detta fall varierades vätskeflödet från 0,3-0,7 l/s där resultatet kan ses i Figur 28. 
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Figur 28 – Totalvärmefaktor vid varierat vätskeflöde. 

Figur 28 visar att totalvärmefaktorn minskar med ökat flöde, vilket verkar rimligt eftersom när 

vätskan passerar batteriet fortare blir det svårare att hinna ta upp lika mycket värme som vid ett 

lägre flöde. I början sker minskningen väldigt lika mellan de två konstellationerna för att sedan 

separeras där Retermia inte påverkas i lika stor utsträckning som Luvata vid en ökning av 

vätskeflödet.  

9.2.5 Solfångare 

När temperaturen på köldbäraren höjs till 15°C och 20°C genom att solfångaranläggningen kopplas in 

blir resultatet för totalvärmefaktorn som kan ses i Figur 29. 

 

Figur 29 – Totalvärmefaktor när solfångaranläggning är inkopplad. 

Som man kan se ökar totalvärmefaktorn när köldbärartemperaturen ökar för båda konstellationerna. 

Retermia ger en något bättre totalvärmefaktor jämfört med Luvata. 

9.2.6 Standardfall 

På grund av att ingen el- och värmeeffekt kunde tas fram ur effektdiagrammet för IVT-värmepumpen 

med den temperaturdifferens som erhållits genom beräkningar för batterierna i ursprungsfallen 
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kunde inte den konstellationen göras. Istället gjordes nya beräkningar för batterierna för att kunna 

användas i kombination med IVT-värmepumpen. Detta ledde då till höga tryckfall över både luft- och 

vätskesidan i batteriet. De fall som har kunnat användas för att få fram en totalverkningsrad för 

standardfallet är när frånluftens temperatur, fukthalt och luftflöde varierades. 

Resultat för anläggningens totalvärmefaktor i standardfallet jämförs med de resultat som erhållits för 

de andra två fallen.  

I Figur 30 ses hur totalvärmefaktorn för de olika anläggningarna skiljer sig mellan de olika fallen när 

frånluftstemperaturen varierades från 20°C till 25°C. 

 

Figur 30 – Totalvärmefaktor för de tre fallen när frånluftstemperaturen varierades. 

Som kan ses i Figur 31 ligger fallet med Luvata-batteri och IVT-värmepump betydligt lägre än fallen 

med Luvata-batteri och Kylma-värmepump och Retermia-batteri och Kylma-värmepump. Den totala 

värmefaktorn ligger kring cirka 2,7 för IVT och kring 3,75 för Kylma, vilken är en signifikant skillnad. 

Man kan även se att värmefaktorn för Kylma-fallen ökar med ökad frånluftstemperatur medan det 

för IVT-fallet ligger ganska konstant när frånluftstemperaturen ökar. 

Det resultat som blev när fukthalten varierades från 20 – 80 % RF illustreras i Figur 31. 
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Figur 31 – Totalvärmefaktor för de tre fallen när fukthalten på frånluften varierades. 

Av Figur 31 framgår att värmefaktorn för IVT minskar med ökad fukthalt i frånluften medan Kylma-

fallen visar på motsatt effekt. Detta tyder på att Kylma-fallen kan tillgodogöra sig energin i luften när 

fukthalten ökar på ett effektivare sätt jämfört med IVT-fallet. 

När luftflödet på frånluften varierades från 0,4 – 0,8 m3/s erhölls resultatet som Figur 32 visar. 

 

Figur 32 – Totalvärmefaktor för de tre fallen när luftflödet på frånluften varierades. 

När luftflödet varierades ökar totalvärmefaktorn för Kylma-fallet medan det minskar för IVT-fallet. 

När luftflödet är 0,4 m3/s ligger värmefaktorn kring 2,75 för att vid 0,8 m3/s ligga kring 2,60 för IVT, 

medan det motsvarande för Kylma-fallen är 3,75 och upp till knappt 4. 

IVT-fallet minskar i totalvärmefaktor i alla fall som har undersökts, vilket kan bero på att 

temperaturdifferensen på köldbäraren är konstant 3°C vilket innebär att batteriet inte kan ta tillvara 

på all energi som finns i frånluften.  
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När alla tre fallen jämförs i samma diagram framgår att skillnaden mellan Luvata-Kylma och 

Retermia-Kylma inte är särskilt stor när de sätts i relation till standardfallet med IVT-värmepumpen. 

9.3 Lönsamhetskalkyl 
Fortum har nyligen tagit fram olika typer av fjärrvärmeabonnemang beroende på hur energibehovet 

ser ut. Tidigare fanns endast ett fjärrvärmeabonnemang, detta abonnemang är Pris A i Figur 33. Som 

kund kan man nu välja det abonnemang som är det mest lönsamma alternativet. Detta är ett stort 

genombrott för de värmepumpar som installeras med en fjärrvärmespetslast.  

Vid beräkning av kostnaderna av fjärrvärmeabonnemang från Fortum för denna typ av anläggning 

blev resultatet följande, se Figur 33. 

 

Figur 33 – Kostnader för abonnemang hos Fortum. 

Som kan ses i stapeldiagrammet i Figur 33, är det billigaste alternativet Flexibel, som hamnar på cirka 

610 000 kr/år. Därför har värden för detta abonnemang använts för vidare beräkningar. Skulle inte 

denna valmöjlighet finnas och det gamla systemet skulle gälla hade priset blivit drygt 685 000 kr. 

Genom att välja Flexibelabonnemanget sparar man ungefär 75 000 kr per år, förutsatt att man ska 

värma tappvarmvattnet med fjärrvärme. 

För abonnemanget Flexibel gav lönsamhetsberäkningen följande resultat, se Tabell 8. 
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Tabell 8 – Lönsamhetsfaktorer för respektive COP-faktor. 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsmedel 

Lönsamhet  
COP = 5 

5,4 5,4 3,0 3,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 3,0 3,0 3,0 2,7 

Lönsamhet 
COP = 4,5 

4,9 4,9 2,7 2,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2,7 2,7 2,7 2,4 

Lönsamhet 
COP = 4 

4,3 4,3 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4 1,7 

Lönsamhet 
COP = 3,5 

3,8 3,8 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1 1,5 

Lönsamhet 
COP = 3 

3,3 3,3 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 1,3 

Lönsamhet 
COP = 2,5 

2,7 2,7 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,1 

Lönsamhet 
COP = 2 

2,2 2,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 0,9 

 

När COP-värdet är 5 och 4,5 visar beräkningar på att det är mest lönsamt att köra värmepumpen året 

om. Det är 2,7 gånger mer lönsamt med värmepump om COP-värdet är 5 och 2,4 gånger mer lönsamt 

om COP-värdet är 4,5 jämfört med att värma tappvarmvattnet med fjärrvärme året om. 

När COP-värdet är 4, 3,5, 3, 2,5 och 2 visar beräkningarna på att det är mest lönsamt att köra 

värmepump från oktober till april och övriga delar av året fjärrvärme. Denna lösning är 1,7 gånger 

mer lönsam om COP-värdet är 4 och 0,9 gånger mer lönsam om COP-värdet är 2 jämfört med att 

endast värma med fjärrvärme hela året. För att se hur lönsamhetsfaktorn påverkas av COP-faktorn, 

se Figur 34.  

Denna lösning är, att kunna variera mellan att värma tappvarmvattnet med fjärrvärme och 

värmepump, möjlig eftersom fjärrvärme även kommer att användas som spets för värmepumpen. 

Dock har denna spetskörning ej studerats i detta arbete. 

 

 

Figur 34 – Lönsamhetfaktor för respektive COP-faktor. 
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I Figur 34 kan man se hur lönsamhetsfaktorn ökar med ökat COP-värde, där den största ökningen är 

mellan COP-faktorn 4 och 4,5. 

9.4 Annuitetsmetoden 
När annuitetsmetoden använts för att beräkna vilket fall som är mest lönsamt blev resultatet som 

kan ses i Figur 35, som beskriver ett stapeldiagram med den årliga kostnaden för respektive fall. För 

att förtydliga vilka fall som undersökts redogörs dessa här. 

Fall 1: Luvata-batteri, Camfilfilter, Kylma-värmepump 

Fall 2: Retermia-batteri, Kylma-värmepump 

Fall 3: Luvata-batteri, Camfilfilter, IVT-värmepump 

Fall 4: Fjärrvärme (befintlig) 

Fall 5: Fjärrvärme (installation av växlare) 

 

Figur 35 – Årlig kostnad. 

Som kan ses i Figur 35 är det fall 2, som är det fall med Retermia-batteri och Kylma-värmepump, som 

erhåller den lägsta kostnaden per år. Fall 2 ger en kostnad på cirka 440 000 kr/år medan fall 1 ger en 

kostnad på cirka 480 000 kr/år och fall 3 ger en kostnad på cirka 510 000 kr/år. Genom att välja fall 2 

sparas cirka 200 000 kr/år jämfört med fall 5, fjärrvärme med installation av fjärrvärmeväxlare.  

På grund av att fall 1 och fall 2 med en värmepump ger den önskade värmeenergin på 1 000 MWh/år 

används endast en värmepump. För fall 3 ger en värmepump endast en fjärdedel av den önskade 

värmeenergin vilket gör att fyra värmepumpar installeras för att uppnå den önskade effekten.  

Eftersom alla fall ger olika utslag på värmeeffekt som överförs till tappvarmvattensystemet används 

enheten kr per producerad värmeenergi vilket kan ses i Figur 36. 
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Figur 36 – Årlig kostnad per producerad värmeenergi. 

I Figur 36 kan man se hur den årliga kostnaden per producerad värmeenergi förhåller sig mellan de 

olika fallen. Fall 2 visar sig vara det billigaste alternativet med en kostnad på 390 kr/MWh tätt följt av 

fall 1 på 400 kr/MWh. Genom att välja fall 2 sparar man cirka 250 kr/MWh jämfört med fall 5. 
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10 Diskussion 
En viss avvikelse i resultatet kan förekomma eftersom temperaturer in och ut ur värmepumpen 

endast hade en värdesiffras noggrannhet medan värmepumpens COP-faktor beräknades med tre 

värdesiffors noggrannhet. Detta gjordes för att minimera antalet temperaturer som Kylma skulle 

undersöka. Dock förväntades en större variation av värmepumpens COP-faktor vid dessa olika 

temperaturer. 

Något som kan vara missvisande är att de två batterierna kopplade till Kylma-värmepumpen uppnår 

olika effekt vid samma indata. Detta gör att i resultatet för värmeåtervinningsbatteriberäkningarna 

ser det ut som att Retermia är ett sämre batteri när det i själva verket har lägre tryckfall och andra 

uttemperaturer samtidigt som det klarar att ge den önskade effekten. Luvata gav istället en högre 

effekt än vad som önskades vilket medförde högre tryckfall på både luft- och vätskesidan. 

När temperaturverkningsgrad och totalvärmefaktor har undersökts uppstår frågan om det är rimligt 

att kunna jämföra resultaten med varandra. Är till exempel fukthaltvariationen lika vanligt 

förekommande som frånluftstemperaturvariationen och luftflödesvariationen? Detta skulle kunna 

utredas närmre för att få ett resultat som skulle kunna jämföras sinsemellan och inte bara jämföra de 

för respektive parameter som varierats. 

För att jämföra batterierna bättre hade man kunnat justera uttemperaturen på vätskan i batterierna 

så att de uppfyller samma villkor, nu var det endast samma indata för batterierna samt att den 

önskade effekten var lika. För Luvata-batteriet överskreds den önskade effekten jämfört med 

Retermia som höll sig närmre. Detta kan då leda till den missvisande bild kring Retermia som tidigare 

nämnts. 

Något som är intressant att påpeka är att Luvata-batterierna ibland når en fukthalt på 100 % RF 

medan Retermia-batteriet aldrig gör det. Detta innebär att Luvata löper en större risk att drabbas av 

påfrysning i batterierna jämfört med Retermia, vilket medför en effektminskning för Luvata när 

batterierna är täckta med is, något som inte har tagits med i dessa beräkningar. 

I fallet med frånluftstemperaturvariationen gav Luvata – Kylma en bättre totalvärmefaktor jämfört 

med Retermia – Kylma, dock kan det spela roll hur påfrysning påverkar vilken inte är medtagen här.  

Något man hade kunnat göra bättre hade varit att först utgå från värmpumpen och se vilka 

förhållanden den klarar av och sedan undersöka batterier utifrån det.  När kombinationen Luvata och 

IVT skulle undersökas utifrån de temperaturer på köldbäraren som tagits fram i beräkningarna för 

Luvata upptäcktes att värmepumpen inte klarade av dessa temperaturdifferenser vilket gjorde hela 

konstellationen värdelös. För att se hur IVT-värmepumpen står sig jämfört med Kylma-värmepumpen 

gjordes ett standardfall, där man utgick från de temperaturer som IVT-värmepumpen klarar av. 
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11 Slutsatser 
Det är mycket mer komplext att göra dessa beräkningar än vad som i ett tidigare skede uppskattades, 

eftersom det är så många komponenter som spelar en stor roll. IVT-värmepumpen kunde inte få 

fram COP-faktor eller värme- och eleffekt eftersom den inte kunde arbeta vid större 

temperaturdifferenser för köldbäraren än 3°C. 

Det spelar inte så stor roll vilket batteri som används med Kylma-värmepumpen eftersom 

totalvärmefaktorn blev i stort sett väldigt lika. Värmepumpen reagerar inte heller så mycket på olika 

temperaturdifferenser för köldbäraren utan ligger relativt konstant kring en COP-faktor 4. 

I fallet med frånluftstemperaturvariationen ger Luvata – Kylma en bättre totalvärmefaktor jämfört 

med Retermia – Kylma. I fallet med fukthaltsvariationen ger Retermia – Kylma en bättre 

totalvärmefaktor, vilket är rimligt eftersom dessa batterier ska kunna ta tillvara fuktig luft bättre än 

Luvata-batterierna. I de fall där luftflöde och vätskeflöde varierades blev totalvärmefaktorn relativt 

lika mellan konstellationerna, där Retermia låg lite högre jämfört med Luvata. 

I jämförelse mellan Kylma-fallen och IVT-fallet var den totala värmefaktorn betydligt bättre för Kylma 

som hade en värmefaktor kring 3,8 jämfört med IVT kring 2,9. 

Fläktar och pumpar behöver en liten energitillförsel för att övervinna tryckfallen över batteri och 

filter jämfört med den energitillförsel som värmepumpen kräver. Luvata-konstellationen kräver mer 

energi för att övervinna tryckfall över batteri och filter jämfört med Retermia. Fläkt och pump-

energin står för 4,0 – 4,4 % av den totala energitillförseln.  

En slutsats är att det vid ett COP-värde på 4 är att det är 1,7 gånger så lönsamt, i rena 

energikostnader, att köra värmepump från oktober till april och fjärrvärme resten av året än att bara 

värma tappvattnet med fjärrvärme året om. Är COP-värdet 2,5 är det 1,1 gånger så lönsamt med 

värmepump från oktober till april jämfört med fjärrvärme hela året. 

Det mest kostnadseffektiva valet är att installera Retermia-batterier kopplat till en Kylma-

värmepump, vilket ger en årlig kostnad på ungefär 440 000 kr. Genom att välja denna konstellation 

sparar man kring 200 000 kr/år jämfört med fallet där en ny fjärrvärmeväxlare installeras istället. Det 

pris man betalar årligen för producerad värmeenergi till tappvarmvattensystemet för Retermia-

Kylma-konstellationen är 390 kr/MWh.  

Sammanfattningsvis kan man säga att fallet när Retermia-batterier är anslutna till Kylma-värmepump 

är bäst, när det gäller bästa totalvärmefaktor och lägsta årliga kostnad. 
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13 Bilaga 1 - Kompressorer 

13.1.1 Kolvkompressor 

En kolvkompressor fungerar på samma sätt som en cykelpump. När kolven rör sig utåt skapas ett 

undertryck i cylindern vilket gör att fluiden strömmar in genom en sugventil. När kolven rör sig inåt 

minskar cylindervolymen och fluidens tryck ökar. När fluiden uppnått det önskade tryck och 

temperatur pressas den ut ur cylindern genom tryckventilen. Ventilerna är självverkande vilket 

innebär fjäderbelastande backventiler som manövreras av skillnaden mellan trycket i cylindern och i 

sug- respektive tryckledningarna. De känsligaste komponenterna hos kolvkompressorn är ventilerna. 

Figur 37 visar kolvkompressorns arbetssätt. 

 

Figur 37 – Kolvkompressorns arbetssätt [5] [ET-boken s. 683]. 

I Figur 37 ges en tydlig förklaring hur kolvkompressorn arbetar. Ur p,V-diagrammet (tryck-volym) ses 

hur själva kompressionsförloppet går till [5].  

Det finns två kategorier man brukar dela in en kompressor i beroende på hur tätningen mot 

omgivningen är gjord. Dessa är öppna kompressorer och hermetiska kompressorer. Den öppna 

kompressorns tätning mot omgivningen är rörlig, vilket innebär att det är en axeltätning. Vid de 

hermetiska kompressorerna har kompressorn och elmotorn byggts samman i ett ”hermetiskt skal”, 

detta innebär då att läckagerisken är nästintill obefintlig [4]. 

Fördelen med en kolvkompressor är den höga verkningsgraden vid volymflöden under ungefär 

5 m3/min (0,083 m3/s). Nackdelarna är de fram- och återgående massorna samt de stora 

tätningsytorna. För att ljud och vibrationer inte ska störa bör kolvkompressorn isoleras.  

När man jämför olika kylssystem har kolvkompressorn högre verkningsgrad än skruvkompressorn, 

denna fördel tar sedan ut sig av de högre kostnader och reservdelar som kolvkompressorn har [5].  

13.1.2 Skruvkompressor 

Skruvkompressorn använder sig av, som namnet antyder, skruvprincipen. Det innebär att en rotor 

med konvex skruvgänga roterar i ingrepp med en annan gänga som har konkav profil. Oftast har 
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skruvrotorn (konvex) fyra gängor och slidrotorn (konkav) sex gängor. Fluiden transporteras i 

utrymmet mellan gängorna och eftersom volymen mellan dessa gängor minskar komprimeras fluiden 

och trycket ökar. Kompressionen slutar när utrymmet mellan gängorna kommer i förbindelse med 

utloppsporten i ändgaveln. Skruvkompressorns arbetssätt kan ses i Figur 38. 

 

Figur 38 – Skruvkompressorns arbetssätt.[5] 

I Figur 39 ses den gråmarkerade fyllningen i ”skruvarna” som representerar den fluid som 

komprimeras. Den till vänster visar i början av kompressionen och vidare till höger ökar 

kompressionen. 

Till skillnad från kolvkompressorn saknar skruvkompressorn sug- och tryckventiler vilket innebär en 

lugnare gång eftersom fram- och återgående fluidmassor inte existerar. Den behöver heller inget 

fundament. Skruvkompressorn kräver mera omfattande periferisk utrustning i form av reglering, 

kylning och oljeavskiljning än kolvkompressorn [5]. 

13.1.3 Scrollkompressor 

Scrollkompressorn består av två spiraler som löper i varandra, se Figur 39. Arbetsgången för en 

scrollkompressor ser ut som Figur 39 visar. Fluiden som ska komprimeras tas in i spiralen från ena 

kanten av kompressorn. Den vita spiralen hålls stilla och den grå spiralen förflyttar sig medsols i en 

cirkel utan att vända. Därmed tvingas luften som är instängd i fickorna mellan de två spiralerna in 

mot centrum och eftersom de inre fickorna är mindre än de yttre fickorna komprimeras fluiden. Den 

komprimerade fluiden släpps sedan ut i mitten av kompressorn.  
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Figur 39 – Scrollkompressorns arbetssätt.[19] 

Fördelar med scrollkompressorn är att den inte har några ventiler och det bara finns ett fåtal rörliga 

delar. Det är dessutom mycket mindre obalanser och buller jämfört med en kolvkompressor. 

Nackdelen med scrollkompressorn är att man inte kan använda kolvringar till tätning, så för att 

undvika läckage krävs en mycket stor noggrannhet vid tillverkningen. Den största nackdelen med 

denna kompressortyp är att det ger en så pass låg kompression [19].  

13.1.4 Reglering 

Vanligtvis arbetar kompressorn vid ett konstant varvtal men för att få en mer effektiv 

kompressorgång kan varvtalsstyrning vara ett alternativ. 

Genom att reglera varvtalet påverkas effekten hos kompressorn och är på det sättet den mest 

ekonomiska reglermetoden. Vid varvtalsreglering täcks hela det stabila belastningsområdet in. 

Vanliga drivkällor till varvtalsreglering är elmotorer med varierbart varvtal. Alternativet till 

varvtalsreglering är att köra ett konstant varvtal och istället strypa flödet [5].  

Genom att använda sig av varvtalsreglering i kompressorerna innebär en energibesparing som kan 

delas in i fyra områden: 

- Gynnsammare drift vid dellast 

- Färre cyklingar av och på 

- Färre antal avfrostningar 

- Minskat behov av tillskottseffekt 

En kompressor som arbetar vid ett konstant varvtal överför under största delen av drifttimmarna en 

större effekt än som efterfrågas eftersom effektbehovet under större delen av året inte ligger kring 

den maximala kapaciteten. Detta medför att kompressorn kräver onödigt stor driveffekt på grund av 

den stora tryckskillnaden som uppstår mellan hög- och lågtryckssida i kompressorn [20]. Antalet start 

och stopp kommer även minska med varvtalsreglering eftersom kompressorn kommer att ha ett ökat 

varvtalsområde att arbeta kring vilket i sin tur leder till minskade förluster vid uteblivna start och 

stopp [20].  

Vid varvtalsreglerade kompressorer anpassas kompressorns avgivna effekt till den faktiska 

värmelasten och kommer på så sätt arbeta med en lägre tryckdifferens vilket innebär ett lägre 
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effektbehov. Det minskade varvtalet vid dellast innebär en förhöjd förångningstemperatur och 

därmed en minskad påfrysning på luftberörda förångare.  

Det finns förutsättningar för att minska behovet av tillskottseffekt genom att då det behövs öka 

kompressorns varvtal och på det sättet få ut mer effekt. Vinsten med detta är helt beroende på 

kompressorns varvtalsområde [20]. 

En annan fördel med varvtalsreglering är de förbättrade möjligheterna som ges vid 

varmvattenberedning. Det finns möjligheter att få en högre och bättre skiktad temperatur i 

beredaren beroende på att värmepumpen inte går av och på lika ofta som vid konstant varvtal på 

kompressorn och att kapaciteten reduceras när man närmar sig den maximala 

laddningstemperaturen. Med hjälp av varvtalsreglering kan man även få exaktare 

temperaturreglering och lägre startströmmar. 

Själva varvtalsregleringen utförs vanligtvis av en frekvensomformare, vilket är det effektivaste sättet 

att utföra en varvtalsreglering. 

I frekvensomformaren omformas den inkommande strömmen till en likström och sedan tillbaka till 

en form som kompressormotorn uppfattar som en växelström. Denna växelström ger en frekvens 

som ger kompressorn önskat varvtal och därmed önskad kapacitet. Denna omformning som sker i 

frekvensomformaren skapar störningar i form av övertoner på elnätet som kan störa funktionen för 

annan utrustning ansluten till elnätet [20].  

De flesta kompressorer som finns idag är inte konstruerade för varvtalsstyrning. Vid användning av 

varvtalstyrda kompressorer innebär det problem med smörjning och att motorns verkningsgrad inte 

är så bra vid låga varvtal. Trots dessa svaga punkter är varvtalsstyrning den bästa 

kapacitetsregleringen som finns att tillgå [21]. 

I en undersökning av varvtalsstyrning av kompressor vid dellast visar resultaten inte på någon 

förbättring i effektiviteten där varvtalstyrning används. Detta är anmärkningsvärt då alla 

termodynamiska parametrar tyder på att värmefaktorn ska vara bättre med varvtalsreglering. 

Troligen beror detta på att kompressorn ej varit konstruerad för varvtalsstyrning och att det är 

förlusterna i kompressorn som leder till sämre värmefaktor och inte själva varvtalstyrningen. En 

annan förklaring till den låga värmefaktorn kan vara att elmotorns verkningsgrad försämras när 

varvtalet minskas [20].  
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14 Bilaga 2 – Köldbärare och köldmedium 
Systemet med solfångare, VÅV-batteri och värmepump är uppbyggt på ett sätt där det krävs ett antal 

olika köldbärare, köldmedium och värmebärare i olika steg. I Figur 40, nedan, kan system-

uppbyggnaden och de färglagda vätskeslingorna ses. 

 

Figur 40 – Värmepump med tillhörande köldmedium. 

Den köldbärare som går genom solfångare och mellan VÅV-batteri och förångare i värmepump är 

Tyfocor LS och är en klar röd-fluoriserande vätska med en svag lukt, vilken kan ses som rödmarkerad 

sträcka i Figur 40. Tyfocor består av 1,2 propylenglykol och vatten och den är framtagen för att klara 

värmeöverföringar i solfångaranläggningar under förhöjda termiska förhållanden. Köldbäraren är 

utformad för att appliceras i solfångaranläggningar med en stagnationstemperatur på 320°C men bör 

inte bli exponerad för temperaturer över 170°C [22]. Tyfocor L har koncentrationen 40-75% i 

solfångaranläggningar och 25-75% i andra anläggningar [23].  

Det köldmedium som cirkulerar i värmepumpen är R-134a, R-404a eller R-407c, beroende på vilken 

värmepump som används. Denna krets markeras i figuren som blå. R-134 består av 100 % 1,1,1,2-

tetrafluoretan [24]. R-407C är en sammansättning av 52 % 1,1,1,2-tetrafluoretan, 25 % 

pentafluoretan och 23 % difluormetan [25]. R-404a består av 52 % 1,1,1-trifluoretan, 22 % 

pentafluoretan och 4 % 1,1,1,2-tetrafluoretan. 

Dessa tre köldmedier är ej klassificerad som hälsofarlig men inandning av höga halter kan irritera 

luftvägar och orsaka dåsighet samt yrsel. Hudkontakt eller stänk i ögonen kan ge kylskada. Den är 

inte klassificerad som miljöfarlig [26]. 

Den vätska som går genom kondensorn och ut till uppvärmning eller tappvatten är vanligtvis vatten 

och den markeras med grön färg i Figur 40. 
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15 Bilaga 3 – Teori kring strömning och fuktig luft 

15.1.1 Laminär och turbulent strömning 

I ett batteri är strömningen i rören ofta turbulent, men sjunker vattenflödet blir strömningen 

laminär. Värmeövergången är känsligare vid laminär strömning än vid turbulent och det beror på det 

termiska randvillkoret. Det termiska randvillkoret kan skilja sig mycket i verkligheten och det 

antagna, detta eftersom rören ligger i slingor och böjar och luften passerar dessa flera gånger, vilket 

gör det väldigt svårt att ta fram en teoretisk modell som fungerar i alla lägen. För att få ett exakt 

uttryck för den laminära värmeövergången bör den tas fram experimentellt.  

Turbulent strömning är inte lika känslig som den laminära när det gäller det termiska randvillkoret. 

Det behöver på så sätt inte identifieras på samma sätt utan den antagna modellen stämmer rent 

generellt bra överens med verkligheten [18]. 

15.1.2 Fuktig luft 

När frånluften är fuktig kan man få ut mer energi i värmeöverföringen i värmeväxlingen än om man 

har torr luft. Detta beror på att när man befuktar luften sjunker dess temperatur och när man sedan 

ska ta värme ur frånluften får man mer energi eftersom fukten har en förångningsenergi som man 

kan tillvarata. 

Vid 100 % RF infaller daggpunkten och när den infaller fälls kondensat ut. Om den relativa 

fuktigheten blir 100 % på frånluften när den passerar genom batteriet och vätska kommer in med 

temperaturen 0°C kan det kondensat som bildas från den fuktiga luften kunna frysa när den 

nollgradiga vätskan kommer in [6].  

När luft befuktas med vatten sjunker dess temperatur. För att förånga det tillförda vattnet åtgår 

energi som tas från luften. 

Den relativa fuktigheten bör ligga mellan 40-60 % inomhus, se Figur 41, vilket är det område där 

påverkan från bakterier, virus, svamp och kvalster är minst. Under 20 % RF kan ge besvär med torra 

slemhinnor och hud. Dammalstringen ökar och statiskt laddade material ökar. En för hög 

luftfuktighet som över 70 % ger en ökad risk för kondensutfällning på byggnadsdelar och en ökad 

tillväxt av kvalster och alger. 
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Figur 41 – Område för relativ fuktighet [6]. 

I verkligheten varierar den relativa fuktigheten inomhus mellan cirka 30 % och 70 %, se Figur 42. 

 

Figur 42 - Den relativa fuktigheten med årsvariation [6]. 

De övre kurvorna avser södra Sverige och nedre kurvor avser norra Sverige. 

Definitionen av fuktig luft är en blandning av torr luft och vattenånga. För beräkningar av fuktig luft 

är det viktigt att känna till teorin hur detta förhåller sig. I detta fall kan den överförda effekten hos ett 

batteri tecknas på tre sätt: 

 Värmeeffekt som avges av luften 

 Värmeeffekt som upptas av vattnet 

 Värmeeffekt som överförs över värmeöverföringsytan (skiljeväggen) mellan luft och vatten 
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15.1.2.1 Värmeeffekt som avges av luften 

Den avgivna värmeeffekten från luften till vätskan beskrivs med ekvation 29, förutsatt att stationära 

förhållanden råder vilket innebär att värmen hos ingående luft är lika med utgående luft plus avgiven 

värme. 

  ̇                      ̇                            30 

Där  ̇     = massflöde för luft [kg/m3] 

         = specifika värmekapaciteten [kJ/kg K] 

         = lufttemperaturen innan värmeväxlaren [°C] 

         = lufttemperaturen efter värmeväxlaren [°C] 

       = avgiven värmeeffekt som definerieras av ekvation x. 

        ̇      ̇                       31 

Där  ̇     = luftflöde [m3/s] 

  ̇     = densitet för luft [kg/m3] 

                         

Det är svårare att få fram verkliga värden på luftsidan än på vattensidan på grund av att luften 

vanligtvis innehåller fukt. 

Entalpin för fuktig luft beräknas som summan av entalpin för torr luft och vattenånga i luften. 

Ekvation 31 visar detta: 

                                        

                                                32 

Där               = entalpi för fuktig luft [kJ/kg] 

             = entalpi för torr luft [kJ/kg] 

   = luftens vatteninnehåll (                      ) 

             = entalpi för vattenånga [kJ/kg] 

              = specifika värmekapaciteten för torr luft [kJ/kgK] 

       = luftens temperatur [°C] 

    = ångbildningsvärme för vatten vid 0°C 

               = specifika värmekapaciteten för vattenånga 

15.1.2.2 Värmeeffekt som upptas av vattnet 

Den upptagna värmeeffekten från luften till vätskan beskrivs med ekvation 32. På samma sätt som 

för den avgivna luftvärmen förutsätts att stationära förhållanden råder.  

          ̇                            

   ̇                             33 

Där         = upptagen värmeeffekt som definieras av ekvation x 

  ̇       = massflödet för vattnet [kg/m3] 

           = specifika värmekapaciteten [kJ/kgK] 
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           = vattentemperaturen innan värmeväxlaren [°C] 

           = vattentemperaturen efter värmeväxlaren [°C] 

          ̇        ̇                           34 

Där  ̇       = vattenflöde [m3/s] 

  ̇       = densitet för vatten [kg/m3] 

                             

15.1.2.3 Värmeeffekten som överförs över värmeöverföringsytan mellan luft och vatten 

Värmeöverföringen mellan luft och vatten, som sker över rör och lameller, antas vara proportionellt 

mot den värmeöverförande ytan och temperaturdifferensen mellan medierna. Värmeöverföringen 

kan beskrivas som ekvation 34. 

  ̇             35 

Där  ̇ = värmeöverföringen [W] 

   = värmegenomgångstal [W/°C,m2] 

   = värmeöverförande yta [m2] 

     = medeltemperaturdifferens [°C] 

U-värdet betraktas som ett allmängiltigt medelvärde för skiljeväggen. Arean på skiljeväggen skiljer sig 

om man ser till luftsidan eller vattensidan därför är    ofta mer intressant. Temperaturdifferensen 

mellan luft och vatten är inte konstant så därför används medeltemperaturen [18].  
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16 Bilaga 4 – Fjärrvärmeabonnemang hos Fortum 

16.1.1 Trygg 

Maxeffektpris: 495 kr/kW, år 

Energipris jan-mar, dec:  699 kr/MWh 

Energipris apr, okt-nov:  459 kr/MWh 

Energipris maj-sep:  279 kr/MWh 

16.1.2 Aktiv 

Maxeffektpris: 495 kr/kW, år 

Baseffektpris:   860 kr/kW, år 

Basenergipris:  350 kr/MWh 

Spetsenergipris:  1085 kr/MWh 

16.1.3 Flexibel 

Energipris -2,1°C och kallare: 1249 kr/MWh 

Energipris -2°C till 9,9°C:  699 kr/MWh 

Energipris 10°C och varmare: 279 kr/MWh 

16.1.4 Invest 24 

Maxeffektpris:  466 kr/kW, år 

Baseffektpris:   810 kr/kW, år 

Basenergipris:  350 kr/MWh 

Spetsenergipris:  1085 kr/MWh 

16.1.5 Invest 60 

Maxeffektpris:  428 kr/kW, år 

Baseffektpris:   744 kr/kW, år 

Basenergipris:  350 kr/MWh 

Spetsenergipris:  1085 kr/MWh 

16.1.6 Pris A 

Maxeffektpris:  375 kr/kW, år 

Energipris jan-mar, dec:  539 kr/MWh 

Energipris apr, okt-nov:  539 kr/MWh 

Energipris maj-sep:  199 kr/MWh 

[27] 


