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Begrepp och Förkortningar  

Brine: Är köldbärare som har uppgiften att transportera värmeenergi från källan till 

värmepumpen (70 % vatten och 30 % etylenglykol).  

Kompressor: En komponent som är inbyggd i Värmepumpen, den tillför brinen tryck för att 

öka temperaturen.  

VBX-modul: Ett vattenbatteri som återvinner värmen ur frånluften.  

Ersättningsluft: Luften som ska ersätta frånluften som fläkten suger ut ur huset.  

VP: Värmepump.  

IVT: Värmepumpstillverkare 

FVP: Frånluftsvärmepump.  

IM-kanal: Ventilationskanaler av plåt i olika diameter.  

Centralfläkt: En centralfläkt ska suga ut luft ur alla lägenheter genom ventilationskanaler.  

Brandspjäll: En anordning som förekommer i samband med ventilationssystem där den stängs 

vid brand.  

COP: Värmepumpens värmefaktor, förkortningen står för Coefficient of Performance. 

Luftläckage: Luften som tar sig in i huset via otätheter.  

BBR: Boverkets byggregler. 

TMF: Ett kalkylprogram baserat på Excel från Microsoft Corporation som är hjälpmedel för 

beräkning av energianvändning för hus. 

VV: Varmvatten. 

Tillskottsenergi: Är energin som återstår av husets behov och ska ersättas med annan 

värmekälla. 

Termostat: Är en reglerteknisk installation som ska hålla en nästan konstant temperatur i en 

ordning. 

Elpatron: Är en eldriven anordning som värmer vattnet i pannan eller i en ackumulatortank. 

Export: Energi och effekt last som går från anläggningen i hus 01 till andra hus i gården (hus 

02,03,04). 

Gt: Gradtimmar   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Hovgården är ett gammalt hus i Borlänge som är byggt i början av 1800-talet och består av 14 

lägenheter. Det är ett icke isolerat hus med tjocka tegelväggar som är putsat både in-och 

utvändigt. Huvudproblemet är att byggnaden ligger en bit utanför Borlänge och är 

anledningen till att fjärrvärme saknas, vilket kräver en egen värmeanläggning. 

Hovgården värmdes endast med olja. Det krävdes 60m
3
 olja årligen [1]. Fastighetsägaren 

bestämde sig för nytt värmesystem och år installerades 1999 två värmepumpar med 

ytjordvärme som värmekälla kombinerat med oljepannan. Ytjordsvärmepumparna hämtar 

energin från en nedgrävd slang på 0,9m djup och som är 4350 m lång utspridd på en 1000 m
2
 

yta (se bilaga 9). Systemet fungerar i stort sett som en bergvärmepump, förutom att solen i 

högsta grad är energikälla. Solen värmer marken. 

 Efter ombyggnationen av värmesystemet kunde värmepumparna leverera mycket bra. 

Resultatet blev att oljeförbrukningen sjönk från 60 m
3
 till 5-10 m

3
 [2]. 

 Det är dyrt, osäkert, ohälsosamt och inte miljövänligt med olja. Samtidigt försvinner den 

varma frånluften genom ventilationskanalerna rakt ut tack vare självdragsventilation och 

köksfläktar. Med andra ord den dyrbara varma luften värmas och används bara för stunden.  

Å andra sidan, är det ingen reglering eller kontroll över ventilationen i huset. Vid ett besök till 

huset gjordes en undersökning om möjlighet fanns för installation av en värmeväxlare i 

vinden. Genast märktes hur den varma luften försvann rakt ut genom frånluftskanaler genom 

att placera handen ovanför frånluftskanaler (se figur 1).  

Fastighetsägaren har tidigare undersökt möjligheten att utnyttja bergvärme, vilket visade sig 

vara icke lönsamt på grund av dåliga markförhållanden i området. Bergvärme skulle bli 

extremt dyrt. Det skulle krävas att gräva ner till ett djup på 200 m, vilket fastighetsägaren inte 

tyckte var en lönsam lösning. Endast rören skulle kosta mer än 300 000 Kr och sedan 

tillkommer borrningskostnader osv, inköpskostnader samt installations kostnader. Enligt 

fastighetsägaren skulle priset bli extremt högt. [3] 

Huset är utrustat med en oljepanna som inte används under sommaren, för att 

energianvändningen då är mindre. Under sommaren sjunker varmvattnets temperatur pga. 

mindre förbrukning och då finns risk att legionellabakterier förökar. Risken för att 

legionellahaltigt vatten förs ut till varmvattenledningen förhindras genom att använda en 

befintlig ackumulatortank som är utrustad med elpatron och som säkerställer att varmvattnet 

håller minst 60˚C under en viss tid i beredaren så att legionellabakterierna skall dö, se avsnitt 

1.2.4. 
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1.2 Teori 
Varför ventileras det i lokaler och bostäder? Anledningarna är många bland annat för att bli av 

med lukter, emissioner, värme och ersätta luften med ny frisk och syrerikt luft. Ventilationen 

kan ske på olika sätt bl.a. genom självdrag och mekaniskt ventilation. Enligt Boverkets regler 

så ska, generellt sett, ungefär halva volymen av bostaden ventileras bort inom en timme. 

Verksamheten spelar stor roll för ventilationen och därför kan vissa lokaler behöva kraftigare 

ventilation.  

Längre fram i arbetet utförs beräkningar angående frånluftsflöde före och efter systembytet 

samt energimängden som återvinnas.     

 

 

 
   Figur1. Nuvarande självdragsventilationssystem till vänster, och det principiella nya 

ventilationssystemet.  
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1.2.1 Principiell uppbyggnad av värmepump 

En värmepump är en anordning som hämtar värme från olika källor som t.ex. berggrund, sjö, 

uteluft och frånluft. Figur 2 visar en skiss över en värmepump. 

 

Figur 2. Principiell skiss över en värmepump. [4] 

1. I förångaren tas värme upp från värmekällan genom att reglera trycket i förångaren med en 

expansionsventil köldmediet kokar vid önskad temperetur. 

2. I kompressorn tillförs tryck, vilket leder till temperaturhöjning. 

3. Det varma köldmediet förs därefter in i kondensorn som är värmepumpens värmeavgivande 

del. Därefter överförs värmen till husets.  

4. Med hjälp av stryporganet sänks köldmediets tryck, vilket leder till temperatursänkning. 

Köldmediet transporteras vidare till förångaren och nu har köldmediet gått ett varv i 

värmepumpen.  

 

Värmefaktorn COP är ett mått på värmepumpens verkningsgrad. Det är ett mått på hur 

mycket energi värmepumpen kan avlämna beroende på hur mycket energi som måste tillföras 

i form av el. Det som påverkar COP är värmekällans temperatur; ur varmare värmekälla desto 

högre värmefaktor.  
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1.2.2 Hur fungerar VBX? 

En VBX modul är ett återvinningsbatteri som används för värmeåtervinning ur frånluften. Till 

skillnad från en frånluftsvärmepump saknar VBX modulen en kompressor. VBX modulen 

består av ett vätskebatteri och en cirkulationspump. Frånluften kommer i kontakt med 

batteriet som i sin tur är ett återvinningsbatteri som är placerat i vinden. Det kalla mediet 

(brinen) pumpas upp till återvinningsenheten med hjälp av en cirkulationspump för att ta upp 

värmen och föra den vidare till den befintliga värmepumpen för att öka brinens temperatur 

vilket ger högre verkningsgrad. Principen för värmepumpar säger ”ju varmare värmekälla 

desto högre värmefaktor” [5]. Därför fungerar VBX bäst i kombination med en annan 

värmekälla, t.ex. ytjordvärme som Hovgården har. Enbart en VBX-modul kan inte täcka 

värmebehovet som huset har eftersom den saknar en kompressor. VBX-modulen höjer bara 

brinetemperaturen för befintlig värmepump. [6] 

Figur 3 visar hur VBX fungerar, återvinningsenheten (A) tar upp värme från frånluften, sedan 

transporteras värmen vidare via cirkulationspumpen (E) och blandas med brinen som kommer 

med jordvärme för att öka dess temperatur i (D) för bättre värmefaktor.  

 

 

 [7] 

 

Figur 3. Principiell skiss över VBX-system ansluten till befintlig värmepump med 

ytjordsvärmekälla. 
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1.2.3 Hur fungerar frånluftsvärmepump? 

En frånluftsvärmepump utnyttjar värme som är på väg ut genom en ventilationskanal där 

värmen skulle ha försvunnit ut till omgivningen. Den är i grund och botten ett aggregat för 

husuppvärmning och tappvarmvatten genom värmeåtervinning från frånluften.  

Energimängden som kan utvinnas från frånluften beror på hur stort ventilationsluftflödet är 

och systemets verkningsgrad.  

 

Aggregaten fungerar genom att frånluftsåtervinningsenheten som kan placeras i vinden, tar 

upp värmen från frånluften. Värmen transporteras sedan vidare till värmepumpen med hjälp 

av en cirkulationspump. I värmepumpen utnyttjas värmen och det kalla mediet skickas upp 

igen med cirkulationspumpen. Frånluftsvärmepumpen har en egen kompressor till skillnad 

från VBX. Om en frånluftsvärmepump installeras i Hovgården, kommer huset värmas med tre 

värmepumpar. Två som är befintliga och den nya frånluftsvärmepumpen. [8] 

 

Figur 4 visar hur FVP fungerar. I (A) värmen tas upp och transporteras via ledningar till 

värmepumpen (B) med hjälp av cirkulationspumpen som är inbyggd (C).  

 

 

 

 [6] 

 

 

 

Figur 4. Principiell skiss över en frånluftsvärmepump för flervåningsbostadshus. 
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1.2.4 Legionella 

Legionella är en bakterie som orsaker lunginflammation genom att en person andas in aerosol 

(små vattendroppar) som innehåller bakterien. Sjukdomen smittar inte från person till person 

och man får det inte heller genom att dricka vatten. [9] 

Legionellabakterier förökas i vatten mellan 20-45 °C, i vatten under 20 °C är bakterien 

vilande och över 45 °C dör bakterien. [9] 

Tempraturen i varmvattenbreddare får inte understiga 45 °C och den ska ha en termostat som 

känner av tempraturen. Så fort vattentemperaturen sjunker måste vattnet värmas igen till mer 

än 45 °C.    

1.3 Syfte och mål 
Målsättningen med arbetet är att identifiera en systemlösning som kan kombineras med den 

bifintliga värmekällan (ytjordsvärmepumpar) och ersätta energiförbrukningen som oljepannan 

står för. Lösningen ska vara billig i drift och underhåll samtidigt som det ska passa huset. 

Lönsamhetsgraden ska undersökas för att kunna fatta beslut om lösningen ska utföras eller 

inte. I rapporten undersöks lönsamheten för två alternativa metoder att utnyttja energin från 

frånluften. En frånluftsvärmepump och en VBX- modul.  

I syftet ingick följande: 

 Studien syftar till att undersöka energi- och kostnadsbesparing för två olika sätt att 

återvinna värmen ur frånluften 

 

 Energibalansen före och efter åtgärder upprättas för att uppskatta besparing av el och 

olja. 

 

 Effektbalansen vid DUT upprättas för att undersöka om oljepannan kan ersättas. 

 

 Kostnads kalkylering för olika system enligt Annuitetsmetoden. 
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1.4 Avgränsning 
I arbetet redovisas lönsamhetsgraden för två olika system: en FVP och en VBX- modul. 

Beräkningarna utförs i form av kalkyl för varje system. Där framgår mängden energi som är 

möjlig att återvinna ur frånluften och energinmängden som förbrukas av systemet. 

Arbetet utförs i samarbete med Rosells plåtslageri och ventilation AB i Borlänge. Där Rossel 

har bistod med kostnadsförslag för VBX-modul, ventilationsanläggning och 

installationskostnader. 

Hovgården består av fyra fastigheter som är betecknade på en tidigare rapport som ÅF har 

gjort på huset med 01,02,03och 04 [10] [11]. Hus 01 är det stora flerfamiljshuset som består 

av 14 lägenheter som försörjer samtliga hus med varmvatten och värme. 

Återvinningsberäkningar och kalkyl för nya installationer kommer att omfatta endast hus 01. 

Beräkningarna baseras på hur mycket värme frånluftsluften innehåller för hus 01, som tidigare 

mättes.  

Värme – och effektbalansberäkningarna innefattar data för samtliga hus.  

Rapporten ”Bergvärmepump med borrhålsåterladdning” skriven av Per Fahlén handlar om att 

VBX-modulen kan användas till att värma berghålet i förväg med frånluftsvärme cirka 15 

minuter innan VP är i gång. Under sommaren kan också berghålet laddas inför uppvärmnings 

säsong. Där blir resultatet att det inte kommer behövas borra ytterligare om det finns fler hål i 

området, hålet laddas med frånluftsvärme [12].  

Hovgården däremot använder ytjord-VP, värmekällan ligger 0,9 m under marken. I detta 

arbete bedömdes det att återladdning inte kan göras då huset har ytjords-VP, inte berg-VP. 

Effekten av eventuell återladdning beaktas inte i arbetet. VBX i Hovgården laddar inte om 

värmekälla, utan höjer COP på befintliga VP vilket leder till elbesparing. 
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2 Metod 
Arbetet börjades efter att ha sökt artiklar och vetenskapliga rapporter inom liknande område. 

Kurslitteratur som är relaterat med arbetet användes, såsom böcker inom ämnena byggfysik, 

installationsteknik, energiteknik samt föreläsningsmaterial och fakta på internet. Ovanstående 

var till god hjälp för att hitta information om frånluftsåtervinning, ekvationer, formler och 

beräkningsmetoder som används i kommande beräkningar. Internet användes mycket därför 

att litteraturen inte innehöll svar på alla frågor som dök upp under arbetets lopp.  

Huvudsakligt underlag och utgångspunkten för detta arbete var ÅFs rapport [10]. där U-värde 

för huset framgick, omslutningsarea, export av energi till andra hus, oljeanvändning och 

luftläckage. Produktbladen gav bra insyn på maxeffekten som kan levereras av undersökta 

produkter och värmemängd som går att återvinna.  

Alla hemsidor, kurslitteraturer och böcker som användes framgår i litteraturförtecknings 

avsnittet.   

Nedan stående delmoment förklarar metoder som använts i arbetet. Arbetet bygger på energi- 

och effektbalans för hela gården och den ekonomiska lönsamheten. Ventilationsförluster är en 

viktig del i energi- och effektbalans, därför är det viktigt med noggranna beräkningar. Ny 

dimensionering av ventilationen behövs för att kunna beräkna energi- och effektbalans efter 

de nya installationerna. Detta för att de om den nya anläggningen klarar energi- och 

effektbehoven. Det nya ventilationssystemet behöver nya kanaldragningar. De gamla 

kanalerna uppfyller inte längre kraven eftersom samtliga kanaler ska anslutas till en 

återvinningsenhet på vinden. För att ersätta borttagningen av oljepannan undersöktes en VBX 

och en frånluftsvärmepump i arbetet. Kalkylen beskriver den ekonomiska lönsamheten för de 

undersökta systemen. 

2.1 Bestämning av ventilationsbehov  
Luftomväxling på Hovgården hus 01 dimensionerades enligt lagar och råd. Frånluftsflöde 

bestämdes för varje lägenhet med två olika metoder. Metod 1 enligt BBR normen 0,35 l/m2. 

Metod 2 enligt BBRs tidigare rekommendationer 10 l/s frånluftsflöde för kök och 15 l/s för 

badrum [13]. Värden för frånluftsflöde sammanställs i avsnitt 7.1 och tabell 14. 

2.2 Ventilationsförluster 
Ventilationsförluster beräknades före installationerna med fyra olika metoder. Metod 1 enligt 

ÅFs erfarenhetsvärden 0,20 l/s*m
2
, se avsnitt 4.1.2.  

Enligt Metod 2 beräknades ventilationsförluster med hjälp av BBRs referensvärde 0,25 l/s, m
2
 

för självdragsventilation, ss 4. 

 I Metod 3 användes egna mätningar som utfördes på 10 av 14 frånluftskanaler, där 

frånluftsflöde separerades med självdrag- och fläkt var för sig.  Självdragsventilationsförluster 

beräknades med en infiltrationsformel efter ett snittvärde för frånluftsluftflöde utan fläkt. 

Värdet för självdrag adderas sedan divideras med antalet uppmätta kanaler. Därefter 

multipliceras det med 14 så att ett snittvärde tas fram för hela huset. I metod 4 används 

samma teknik som på metod tre, fast för ventilation med fläkt, se tabell 5 och 6. 

Ventilationsförluster efter installationen beräknades. Oavsett om VBX eller 

frånluftsvärmepump används kommer frånluften som går ut kan vara runt 5 °C, se avsnitt 

4.1.3 och tabell 14. 
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Metoderna som användes för bestämning av ventilationsförluster gav olika värde, eftersom 

olika normer användes; erfarenhetvärde och referensvärde. Resultatet bestämdes efter den 

metod som var mest rationell och som kommer från pålitlig källa, se avsnitt 4.1.2 

2.3 Alternativ för ersättning av oljepanna 
I rapporten undersöks en VBX (frånluftsåtervinning vätskebatteri) och en 

frånluftsvärmepump. Produktblad och manualer för dessa produkter användes, se avsnitt 6.2 

och 6.3. 

Undersökta system ger olika värde för effekt och energi, därför att VBX endast höjer 

tempraturen för brinen till befintliga värmepumper. Frånluftsvärmepumpen har en egen 

kompressor och fungerar på ett annat sätt än VBX. Det vill säga systemen återvinner värme 

med olika mängd på olika sätt ur frånluften, se resultatavsnittet. 

2.4 Kanaldragning 
Gamla kanaler kan inte uppfylla kraven för de nya systemen. Nya kanaldragningar 

projekterades därför att kunna utnyttja värmen som frånluften innehåller. Kanaldragningarna 

utfördes med hänsyn till brandcellsfördelning enligt Boverkets brandkrav [14], se avsnitt 

3.2,5.2 och figur 1.     

2.5 Kalkyl 
Den ekonomiska lönsamheten beräknades enligt annuitetsmetoden för att kunna bestämma 

lönsamheten för olika system, se avsnitt 7. 
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3 Problematik i projektering av en ny systemlösning 
Det är svårt att installera nya eller byta installationer i befintliga hus, särskilt gamla hus som 

Hovgården.  

I Hovgården dök vissa problem upp såsom konstruktions typ, brandcellsfördelning, 

förebyggande av fettsamling i återvinningsenhet och intagning av nya systemkomponenter i 

vinden. Lösningar måste hittas i förväg om arbete med nya system ska kunna påbörjas.  

3.1 Dagens system 
Vid besök till huset för mätning av tempratur och luftflöde, märktes en variation mellan olika 

frånluftskanaler. Detta på grund av att det finns köksfläkter ovanför spisen i varje lägenhet. 

Fläkten sätts igång när den boende lagar mat eller för att öka ventilationen i lägenheten. Det 

kan vara så att fönster är öppna i en eller fler av de uppmätta lägenheterna vilket påverkar 

luftflödet, se bilaga 1. 

Badrumskanalerna hade lägre luftflöde eftersom de saknar fläkt och ventilationen helt är 

beroende av temperaturvariation. Det ökar risken för fuktskador när den fuktiga varma luften 

stannar i lägenheten, särskilt när temperaturvariationerna mellan ute och inne inte är stora. 

Självdragsventilationen fungerar då sämst.  

3.2 Förslagna system 
För att utnyttja värme från lägenheterna på ett effektivt sätt och förbättra ventilationen, bör 

huset utsättas för undertryck genom en centralfläkt kopplad till återvinningsenheten placeras 

uppe på vinden (gäller för både VBX och FVP). Dit bör alla frånluftskanaler vara kopplade 

genom en central rörsamling. Köksfläktarna bör tas bort och ersättas med kåpor som saknar 

fläkt och som har ett spjäll som öppnas när den sätts igång så luften sugs in. Kåporna är 

utrustad med ett fettfilter för att skydda centralfläkten på vinden från fettsamling.  

Badrummets frånluftskanal bör kopplas ihop med köket genom en ny IM kanaldragning med 

diameter100 mm så att antal kanaler för lägenheter minskas och därmed förbättras 

ventilationen. Istället för två kanaler per lägenhet blir det bara en sammankopplad 

frånluftskanal. Den befintliga badrumsventilationskanalen bör bortses ifrån och tätas till. [15] 

Centralfläkten suger in luften och återvinner värmen ur frånluften, värmen tillförs till 

ytjordsvärmepump om VBX installeras eller till FVP. Sedan används värmen för 

husuppvärmningssyfte.  

För att skapa komfort och ett behagligt klimat i huset, föreslås det att kökskåpor ha konstant 

frånluftsinsug oavsett om kökskåpan är öppen eller inte. Vid matlagning eller vid behov av 

extra ventilering, kan spjällen öppnas så att det leder till kraftigare ventilation.    

Ersättningsluft kommer in i lägenheterna genom luftsdon som finns i fönstrens överkant.       
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3.3 Konstruktions typ 
Konstruktionen på Hovgården består av icke isolerade tjocka tegelväggar, vilket försvårar 

borrningen för nya kanaldragningar. I detta fall blir det antigen borrning genom väggar som 

står i vägen för nya kanaldragningar mellan köket och badrummet för att minimera avståndet, 

eller längre kanaldragningar beroende på avstånd mellan badrum och köket. Längre 

kanaldragningar antogs som en lämpligare lösning för problematiken, se figur 5.  

  

3.4 Brandcellfördelning 
Brandcellfördelning innebär att varje lägenhet är en egen brandcell och det går inte att 

installera eller sammankoppla mellan lägenheter med t.ex. rördragning. Det skulle bli lättare 

samt mindre material åtgång t.ex. toaletter som är vägg i vägg, se figur 5. Det går att 

sammankoppla mellan lägenheterna men det kräver brandspjäll som är eldrivna, för att 

reagera vid brand så det stängs och förebygger brandspridning. Spjället kostar minst 10,000 kr 

per enhet samt är underhållskrävande och måste testas regelbundet [16]. Därför blir det dyrt 

och komplicerat att installera brandspjäll och av den anledningen väljs rördragning mellan 

kök och badrum för vissa lägenheter som har toaletter vägg i vägg. 

 
 

Blåa linjen i figur 5 visar 

planerade kanaldragningar 

mellan kök och badrum. 

Röda linjen visar brandcellgräns 

mellan lägenheterna som är en 

murstock. 

Orange linjen skulle kunna 

ersätta en av blåa linjerna för att 

minska kanaldragningar. Då 

behövs brandspjäll vilket är inte 

aktuellt i detta fall. 

 

 

Figur 5. Brandscellgräns mellan lägenheter, se bilaga 2. 

 

3.5 Förebyggandet av fettsamling i återvinningsenhet 
Det finns risk att fettpartiklar samlas i IM kanalen och i återvinningsenheten på grund av 

matlagning. Det kan leda till att fläkten och återvinningsenheten fungerar sämre. Därför är det 

en självklarhet att planera åtgärder redan vid projektering av det nya systemet och komma på 

en lösning på hur risken kan minimeras för fettsamling. Förslag i detta fall blir montering av 

ett fettfilter både i kökskåpor och i återvinningsenheten som kan filtrera det mesta av 

fettpartiklarna. Filtret bör bytas med vissa tidsintervall. Förutom dessa konsekvenser kan 

fettsamling även påverka komponenternas livslängd. [17] 
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3.6 Planlösning 
Planlösningen har gjorts om någon gång, vilket försvårar nya kanaldragningar. Till exempel 

en tvåa på första våningen ligger på 73 m
2
. För att sammansluta badrummet med kökets kanal 

krävs det 8 krökar och minst 16,5 m kanaldragning, se tabell 1. En annan lägenhet på tredje 

våningen består av ett rum som har en area på 46 m
2 

med två toaletter, vilket är onödigt samt 

kräver materialåtgång och extra arbete att sammansluta både toaletterna med kökets 

frånluftskanal. 

 

När ventilationskanaler blir så långa som förklarat ovan, försvagas centralfläktens sugkraft. 

Där blir ventilation mindre effektivt. Därför gjordes noggranna beräkningar för att 

dimensionera en fläkt som uppfyller kraven, se avsnitt 5.4.  

Det går att lösa ventilationen tryckfall problemet genom att skapa extra undertryck i huset, 

samtidigt stryps köksspjället för att sugkraften riktas mot badrumskanalen. Åtgärden kan 

anpassas för lägenheter som har liknande problem, se planlösningen med kanaldragningar i 

bilaga 3. 
  

 3.7 Intagning av systemkomponenter på vinden 
Intagning av systemkomponenter via vindsluckan är omöjligt, eftersom luckan är cirka 50x40 

cm. En vuxen kan knappt ta sig in på vinden via den lilla luckan, vilket då skulle bli en stor 

utmaning att ta in alla komponenter via luckan, se figur 6. 

Förslag på problemet är att såga ut ett hål i yttertaket och få in komponenterna med hjälp av 

en mobilkran. Det kan vara en bra lösning eftersom området kring huset är asfalterat och är 

ganska öppet vilket gör förslaget lätt att genomföra (se figur 8). När installationerna är 

genomförda kan hålet kan läggas igen. Se figur 7. 

 

 
Figur 6. Vindluckan cirka 50x40 cm [19]            Figur 7. Markerade delen kan sågas ut   [18] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Vy på huset uppifrån [19] 
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3.8 Genomföringar 

I detta kapitel sammanställdes data för lägenheter och dess genomföringar (håltagning i 

väggar), antalen krökar som kommer i samband med nya kanaldragningar samt kanallängd för 

nya systemet. Data i tabell 1 var nödvändig underlag för Rosells plåtslageri och ventilation 

AB för att kunna uträtta materialkalkyl, se bilaga 2. 

Tabell 1. Underlag för nya genomföringar och material åtgång. 

Lägenhet Plan Rum Boende Area 

m
2 

Genomföringar Antalkrök kanallängd 

m 

1 1 1 1 48 1 2 2 

2 1 2 2 73 3 8 16,5 

3 1 3 3 96 1 0 0,5 

4 1 3 3 119 1 6 8 

5 1 1 1 51 1 0 0,5 

6 2 1 1 48 1 2 2,5 

7 2 2 2 71 3 6 15 

8 2 2 2 69 2 2 5,5 

9 2 3 3 101 1 2 2 

10 2 3 3 114 2 6 10,5 

11 3 1 1 46 2 5 16 

12 3 2 2 78 3 2 11 

13 3 3 3 98 2 3 6,5 

14 3 5 5 168 3 5 5,5 

Summa:   33 1180 26 49 110,5 

 

Se avsnitt 7.1 där kostnader för ovanstående genomföringar framgår. I Rosells plåtslageri [15] 

ingår installationskostnader, kostnader för material av nya ventilationsanläggningen, 

arbetskostnader samt kostnader för nya kanaldragningar på vinden. Offerten har uppskattats 

till 350 000 kronor. 

3.9 Håltagningar 
En del håltagningar måste utföras i samband med kanalanslutningar mellan badrummets och 

kökets frånluftskanaler. Vissa hål bör utföras genom lättbetongsvägg och andra genom 

trävägg. Håltagning för brine-kretsen måste utföras genom mellanbjälklagen ända ner till 

källaren. Vilket betyder 4 betongbjälklag med vardera två håll (rör tur och retur).   

Tabell 2. Antal hål samt pris för håltagning. [20]   

Hål typ Antal Pris/st 

Hål genom bjälklag 8 1000 Kr 

Hål genom lättbetongvägg 21 300 Kr 

Hål genom trävägg 5 100 Kr 

Totala kostnader   14 800 Kr 
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4 Analys 
Byggnadens energibalans innebär balansen mellan tillförd energi och energiförluster. 

För att beräkna husets värmebehov måste husets energibalans framställas.  

 

Qbalans = Qt + Qv +Qov – Qop – Qvp – Qgratisenergi    ekv.1 

 

Qt = Transmissionsförluster  

Qv = Ventilationsförluster 

Qov = Ofrivillig ventilation (luftläckage)  

Qel = Energibehov för fläktar, pumpar samt resten av fastighetens elförbrukning. 

Qvp = Värmemängden som värmepumparna försörjer huset med. 

Qgratisenergi = mängden av gratis energi som solinstrålning, elektriska apparater och människor.   

Qop = värmemängden som levereras av oljepannan.  

 

4.1 Värmeförluster 

4.1.1 Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster avser den värme som försvinner genom klimatskal såsom dörrar, 

fönster och väggar. Detta räknas ut genom att räkna arean för varje del av klimatskalen för sig 

multiplicerat med U-värdet. [21]. U-värden kommer från ÅF rapport [10]. 

 

 

Tabell 3 ur ÅFs rapport. Transmissionsförluster.  

  
Byggnadsdel  

 
U-värde  
(W/m² °C)  

Omslutande area  
(m²)  

U-värde X 

Area 
 

Vägg 1,13 781 882,53 

Fönster 1,9 186 353,40 

Ytterdörr 2,7 20 54,00 

Källargolv 2,47 562 1 388,14 

Källarvägg 0,87 145 126,15 

Vindsbjälklag 

ISO 

0,08 403 32,24 

Vindsbjälklag 

sned 

1,13 130 146,9 

Platta på mark 2,47 23 56,81 

Totalt 0,73 2364 3 040,17 
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 4.1.2 Ventilationsförluster innan VBX eller FVP installeras   

Det nuvarande ventilationssystemet saknar möjlighet till reglering, vilket medför svårigheter 

för noggrannare beräkningar av ventilationsförluster. Under detta avsnitt redovisas fyra olika 

metoder att räkna ut ventilationsförluster. Motiv till vilket värde som antas som trovärdig 

ventilationsförlust utav fyra alternativen kommer att framgå längre fram i detta avsnitt. 

Beräkning av ventilationsförluster metod 1 

I ÅFs rapport framgår att ventilationsförluster beräknades till 67 MWh/år. Förlusterna 

räknades med 0,2 l/s m
2
, där 0,2 l/s m

2
 är ett erfarenhetsvärde som Kent Dahlström och två 

kollegor till på ÅF kom överens om, efter att byggnaden undersöktes [22]. Gradtimmar för 

orten blir 137740 enligt SMHI [23]. 

 

 

Beräkningen utfördes enligt formeln nedan: 

p luftW q A c gradtimmar                              ekv.2

  

q  = 0,2 l/s m
2
 erfarenhetsvärde för luftflöde från ÅF konsulter. 

A = 1 934 m
2
 (uppvärmningsyta) 

pc
= 1,005 kJ/(kg·K) specifika värmekapaciteten för luft. 

luft
= 1,25 kg/m

3
 luftdensitet  
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Beräkning av ventilationsförluster metod 2 

Ventilationsförluster beräknades genom att räkna luftflöde för självdragsventilation med 

referensvärde 0,25 l/s m
2
 enligt en undersökning från BBR. Undersökningen visar 

standardvärde för styrda luftflöden i svenska småhus inklusive luftläckage (ofrivilligt ventilation) 0,25 

l/s m
2
 [24].  

Tabell 4. Ventilationsförluster beroende på uteluftstemperatur enligt referensvärde 0,25 l/s m
2 

och med hjälp av timmar på året. 

 

Luftflöde= 0,25 l/s, m
2 

Area= 1934 m
2 

(uppvärmningsyta) 

Total frånlufts flöde för hela huset enligt metod 2 blev484l/s. Det är klart att luftflödet 

varierar beroende på temperaturskillnad men ändå antogs snittvärde 484 l/s för hela året, 

eftersom korrekta data saknas. Totala ventilationsförluster blir då 88,4  MWh/år som det 

framgår i tabell 2. 

  

Timmar 0-

1000 

1000-

2000 

2000-

3000 

3000-

4000 

4000-

5000 

5000-

6000 

6000-

7000 

7000-

8000 

8000-

8760 

Tute,°C – 12 – 5,5 – 2 2 6 10 14 18 24 

v  l/s 484  484  484  484  484  484  484  484  484  

Energiinnehåll 

MWh 

20,7 16,7 14,6 12,16 9,73 7,3 4,8 2,4 0 

Total energiförlust för ventilation och ofrivillig ventilation blir 88,4 MWh/år  
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Beräkning av ventilationsförluster metod 3 

Beräkning av ventilationsförluster utfördes enligt egna mätningar på 10 av 14 kanaler 

eftersom 4 kanaler var onåbara. Det märktes tydligt att det fanns en stor variation i 

frånluftsflöde i mätta kanaler. Variationen beror på att i vissa lägenheter var köksfläktarna i 

gång. För att kunna använda mätningarna sorterades flöde med fläkt och naturligt 

självdragsflöde och sedan räknades ett snittflöde var för sig. 

Det var möjligt att räkna på 10 kanaler; 5 lägenheter hade köksfläkter på och 5 lägenheter 

hade det inte, se bilaga 1. 

Här redovisas beräkningen av ett snitt för frånluftsluftflöde utan fläkt. Värden adderas sedan 

divideras med antalet kanaler. Därefter värdet multipliceras med 14 (antalet lägenheter) så att 

ett snittvärde tas fram för hela huset. 84 l/s blev snittvärde för luftflöde med enbart naturlig 

självdragsventilation. 

Snittvärdet används i formeln nedan: [25]   

0
i u

stig s

i

T T
V A f g H

T

 
     

 
    ekv.3 

 

Självdragsventilation pga. luftens stigkrafter beräknas med formeln:  

Med denna formel i ekv 2 räknas sedan självdragsflöde vid 14°C. Exakt på samma sätt räknas 

flödet vid  

– 12°C, – 5,5°C, – 2 °C, 5.5°C, 2°C, 6°C, 10°C, 14°C och 18°C. 

stigV  = luftflöde l/s vid självdrag för hela huset 

0A = är husets totala läckarea= 0,0159 

sf = är en konstant = 4,17 

H = byggnadens inre höjd 9 m 

iT  = är innetemperatur i Kelvin 273 + 20°C vid mätning = 293 K 

uT  = är utetemperatur vid olika temperaturer i Kelvin 273-12°C= 261 K 
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0A beräknas enligt formeln nedan:  

0

0,084

22
16,633

1,2

stig

l

V
A

P


 
   

   
  

=0,0159     ekv. 4 

stigV  = är uppmätt luftflöde 

g = 9,81 

H = byggnadens inre höjd 9 m 

l  = luftdensitet 1,2 kg/m
3
 

P  = tryckskillnad mellan 14 °C (uteluftstempratur) och inomhustemperatur 20°C beräknas 

med formeln 1 2( ) (1,3765 1,1881) 9,81 9 16,633P g H            

(1,3765 1,1881) 9,81 9 16,633P Pa       

 

Konstanten sf  bestäms genom att bryta ut den i formeln på följande sätt:  

84
2

293 285
16,633 9,81 6

293

sf  
 

   
 

     ekv.5 

0

293 287
0,0159 4,17 9,81 9 0,089

293

i u
stig s

i

T T
V A f g H

T

   
            

  
l/s 

När luftflödet har tagits fram räknas energiinnehållet med hjälp av gradtimmar enligt formeln 

nedan: 

8,24 /pW m c T MWh år      

m= massa flöde i l/s 

pc
= luftdensitet 1,0 kJ/(kg·K) 

luft
= 1,25 kg/m

3
 luftdensitet  

 T = Temperaturskillnad 32 °C 

     

  



19 
 

Tabell 5. Ventilationsförluster med endast naturlig självdragventilation för hela året. 

Gradtimmar 0-

1000 

1000-

2000 

2000-

3000 

3000-

4000 

4000-

5000 

5000-

6000 

6000-

7000 

7000-

8000 

8000-

8760 

Tute  – 12 – 5,5 – 2 2 6 10 14 18 24 

v  l/s 206,0 184,0 170,0 154,0 136,0 115,0 89,0 51 0 

Energiinnehåll 

MWh/år 

8,24 5,9 4,7 3,5 

 

2,4 1,44 0,67 0,13 0 

Total energiförlust: 27 MWh/år ventilationsförluster + 10 MWh/år luftläckageförluster 

(se avsnitt 4.1.4) =37 MWh/år 

 

Beräkning av ventilationsförluster metod 4 
Nedan syns en beräkning av ventilationsförluster efter att ha räknat ut ett snittvärde för 

frånluftsflöde med fläkt. Värdena för uppmätta kanaler med fläkt adderas och sedan divideras 

med antalet kanaler. Därefter multipliceras värdet med 14 så att ett snittvärde tas fram för 

huset.  

520 l/s snittvärde för luftflöde med fläkt. Ventilationsförlusterna baseras på antagandet att 

fläkten är igång en timme om dagen för varje lägenhet, ventilationsförlusterna blir 47,5 

MWh/år, se tabell 6. 

Tabell 6. Ventilationsförluster med fläktflöde en timme om dagen. Beräkningen av 

ventilationsförlusterna utfördes på samma sätt som i föregående metod.  

Antal timmar  

Fläkt  

567 567 567 567 567 567 567 567 567 

Tute  – 12 – 5,5 – 2 2 6 10 14 18 24 

v  l/s 520 520 520 520 520 520 520 520 0 

Energiinnehåll 

MWh/år 

11,8 9,3 8,1 6,6 

 

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

Total energiförlust: 47,5 MWh/år + 10 MWh/år luftläckageförluster (se avsnitt 4.1.4) = 

57,5 MWh/år 

 

Enligt egna mätningar blir totalförluster med fläkt och enbart självdrag samt 

luftläckageförluster 27+47,5+ 10= 84,5 MWh/år. 
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Kritik och bestämning av ventilationsförluster: 

I metod 1har ÅF räknat med erfarenhetsvärden 0,2 l/s m
2
. Det ligger under BBRs 

referensvärde för självdragsventilation som är 0,25 l/s m
2 
[24]. 

I metod 2 innehöll beräkningarna av ventilationsförluster kritik enligt BBRs referensvärde. 

Detta för att referensvärdet gäller för småhus. Värde 0,25 l/s m
2 

antogs eftersom referensvärde 

för flervåningshus saknas. Å andra sidan 0,25*1934 ger 484 l/s det kan inte vara konstant 

luftflöde året runt, eftersom luftflödet beror på temperaturvariationer.   

Värden som fås av metod 3 och 4 innehåller felaktig data. Mätningarna utfördes på ett 

felaktigt sätt då instruktioner inte följdes på grund av brist på mätningskunskaper. Mätningen 

utfördes i slutet av kanalen, men det korrekta sättet skulle ha varit att borra ett litet hål i mitten 

av kanalen och sedan föra in mätinstrumentet i hålet och läsa av luftflödet. Då hade 

mätningen blivit mer noggrann enligt SWEMA [26]. Detta innebär att mätdata har högre 

osäkerhet än vad som kan förväntas av metoden.  En annan orsak till att mätningarna inte var 

noggranna var att det var 14°C varmt dagen mätningarna utfördes, då självdragsventilationen 

fungerar sämre. 

Mätningarna kan se annorlunda ut efter en kort tid.  Anledningen till att luftflödet kan se 

annorlunda ut beror på en rad olika orsaker. Det kan till exempel vara att ett fönster öppnas 

under mätningen, fläkt slås på/av och inte minst temperaturvariationer mellan inom- utomhus 

då mätvärden inte är lika längre. Alla dessa faktorer påverkar luftflödet i ett självdrags 

ventilationssystem [27]. För noggrannare mätning av luftflöde i frånluftskanalerna borde 

boende ha informerats i förväg om att samtliga fönster och köksfläktar skulle stängas av. 

 Värdena i metod 1 godtas, därför att ÅF använde ett erfarenhetsvärde som ÅFs 

ventilationskonsulter i Borlänge och Falun kom överens om. Slutgiltiga ventilationsförluster 

uppskattas 67MWh/år. 
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4.1.3 Ventilationsförluster efter installation av FVP eller VBX  
Nedan redovisas ventilationsförluster efter ny frånluftsdimensionering, se avsnitt 5.2.  

 Innan installationen av den nya ventilationsanläggningen var frånluftstempraturen som försvann ut 20 
o
C. Efter förslagna installationer kommer frånluften in i anläggningen och värme återvinns, 

tempraturen på frånluften som försvinner ut sjunker minst till 5 
o
C istället för 20 

o
C, 

ventilationsförluster minskas inte men däremot återvinns värmen.  

 

Tabell 7. Ventilationsförluster efter installation av VBX eller FVP, se bilaga 3. 

Gradtimmar 0-

1000 

1000-

2000 

2000-

3000 

3000-

4000 

4000-

5000 

5000-

6000 

6000-

7000 

7000-

8000 

8000-

8760 

Tute  – 12 – 5,5 – 2 2 6 10 14 18 24 

v  l/s 456 456 456 456 456 456 456 456 0 

Energiinnehåll 

MWh/1000tim 

17,5 13,95 8,75 10,0 7,7 5,47 3,28 - - 

Totalenergi förlust: 67 MWh/år 

 

4.1.4 Luftläckage (ofrivillig ventilation) 

Luftläckage avser den luft som tar sig in i huset och även ut genom konstruktionsanslutningar 

och fönster/dörr karm. Helt enkelt luft som kommer in och ut ur huset via otätheter. 

Huset 01 har läckageproblem, vilket orsaker stora värmeförluster och svårigheter att 

kontrollera ventilationen. förlusterna av luftläckaget uppskattas av ÅF upp till 10 MWh/år 

[10]. 

4.1.5 Tappvarmvatten 

Förbrukning av varmvatten kunde uppskattas med hjälp av en publicerad forskningsrapport 

från 2012 [28]. Medelförbrukningen av varmvatten per person antogs vara 25 l/dygn. Det 

förutsetts att samtliga 14 lägenheter använder gemensam tvättstuga som inte ingår i 

beräkningen nedan. 

Energiinnehåll i 25 l/dygn per person räknas enligt nedan: 

pc = specifik värmekapacitet för vatten 4,19 kJ/kg K  

T = temperaturskillnad  

pP m c T   = 5761250 J/dygn     ekv.6 

Omvandling till kWh/år ( 72,78 10 = med detta omvandlas J till kWh).  

=585 kWh/år 

I huset bor 33 personer ⇒ 585  33  = 20 MWh/år 
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4.2 Tillförd värme 

4.2.1 Gratisenergi 

4.2.1.1 Solinstrålning 

För att beräkna solinstrålning användes europiska unionens databas som är tillgängligt på 

internet [29]. Värdet som fås multipliceras med den fönsteryta som är enbart riktad mot söder. 

Det antogs vara den riktningen som bäst släpper in solvärme i huset. Öster- och västerfönster 

släpper in solljus också men under uppvärmningssäsong är solstrålningen under så pass kort 

tid så det försummas. [30] 

 

Tabell 8. Samanställning av solinstrålningsmängd för huset under ett år. [29] 

Fönsteryta 

mot söder 

m
2
 

Glasandel  Endast glas 

m
2
 

Soltransmission  Solinstrålnings 

KWh/m
2
 

Resultat 

MWh/år 

71,5 80 % 57,2 62 % 1110 39,3 

 

4.2.1.2 Gratis värme från människor 

Enligt energimyndigheten avger en medelaktiv person 100 W värme [31]. För att beräkna 

gratisvärme som kommer från människorna, kontaktades fastighetsägaren för information om 

antalet personer som bor i hela huset, vilket är 33 personer totalt. [32] 

Tabell 9. Gratisvärme från människor.   

Antal personer Effekt/person W Vistelse i huset 

antaltimmar  

Resultat 

33 100 10 timmer x 365 dagar  12 MWh/år 

 

4.2.2 Värme från värmepumparna 

Efter ett möte med Kent Dahlström, konsult vid ÅF, den 9 april 2013, visade det sig att 

värmepumparna avger 445 MWh/år. Uppgiften kommer från ÅF databas som gjorde 

beräkningarna för huset i januari 2013 [33]. I avsnitt 5.3 och tabell 13 framgår detaljerad 

värme- och effektbalans.  
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4.2.3 Värme från marken 

Avgiven värme som fås från marken räknas fram genom att subtrahera elförbrukningen av 

värmepumpens produktion. 

Tabell 10. Värme som fås från värmpumpen och markvärmen som utnyttjas. [33] 

Värmepump+Jordvärme 

Avger MWh/år 

Elförbrukning 

MWh/år 

Utnyttjande 

markvärme 

MWh/år 

445 159 445-159= 286 

4.2.4 Oljepanna 

Det eldas i genomsnitt 5,7 m
3
/år. Oljepannan är av äldre modell, uppskattningsvis 

verkningsgrad ligger på 65 %, enligt ÅFs energi konsult. [2] 

Tabell 11. Oljepannans avgivna värme. 

Oljemängd m
3
 Energiinnehåll/ m

3
 Verkningsgrad % Resultat 

5,7 57MWh 65 37 MWh/år  

  

4.3 Sammanställning av nuvarande värme- och effektbalans 
I tabell 12 visas värmebalans för värmetillförsel och värmeförluster. Utifrån detta var det 

möjligt att beräkna vilket energibehov huset har.  

Värmebalans för enbart studerad byggnad, med hänsyn till export av värme och 

tappvarmvatten till andra hus. 

 

Tabell 12. Uppskattning av värmebalansen för befintligt värmesystem. 

Köpt energi MWh/år Värmetillförsel MWh/år Värmeförluster MWh/år 

Befintliga 

ytjords VP 

159,0 

  

COP=2,8 

Värmepump 

 

445,0 
Se avsnitt 4.5 och 

figur 5. 

Transmission 212,0 

Gratisenergi 51,0 Ventilation och 

luftläckage 

77,0 

Olja 5,7 m
3 

65 % 

verkningsgrad 

Oljepanna 37,0 Tappvarmvatten 20,0 

Export 193,4 

Summa 

MWh/år 
 =246,0  = 533,0  = 502,0 

 

  



24 
 

Tabell 13. Effektbalans för huset vid DUT -23 och resten av anläggningen, se avsnitt 5.1 

Elabbonemang kW Tillgänglig 

effekt kW 

Husets effektbehov kW 

Befintliga 

ytjords VP 

159,0 

(COP=2,8) 

82,0  
(varav 44 % från el 

och 56 % från mark) 

Varmvatten  

 

12,0 

Oljepanna - 90,0 värme 74,0 

   Export 63,0 

Summa kW: 159,0 172,0  149,0 

 

 

 

Figur 9. Husets befintliga värmetillförsel från Ytjord VP, gratisvärme och olja. Vid -5,5 °C är 

VPs brytpunkt, dvs. ytjords VP täcker effekt- och värmebehovet för gården nertill -5,5 °C.  

Totala mängden olja som går åt att täcka husets värmebehov från (-5,5 °C till -17 °C) är 30 

MWh. 

Olja markerade yta beräknades enligt:     ekv. 7 

 

G

W
AU 
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Figur 10. Procentuella värmeförluster för hus 01. 

 

  

 

 

              

 

 

 

Figur 11. Procentuella delen tillförd värme för fastigheten och visar att 78 % värmebehov 

täcks av värmepumparna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Effekt för husets nuvarande värmesystem. Analys och diskussion kring möjligheten 

att ersätta oljan under resultat-och diskussionsavsnittet. 
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5 Dimensioneringar 

5.1 Dimensionering av total effekt  
Nedan bestäms dimensionerande effektbehov för alla hus med hjälp av UA- värde: 

 UA för hus 01: 

U= husets totala u-värde 0,73 W/m
2
 K. 

A= husets totala omslutandearea 2364 m
2
. 

UA hus 01 = 0,73 2364 1725,72  W/K 

 

 UA- värde bestäms för andra hus med formeln nedan därför att U- värde och 

omslutningsarea saknas. 

W
UA

G
        ekv.8 

G= Antal gradtimmar för orten vid 20 °C (137740) [23] 

W= Årlig uppvärmningsbehov i MWh 

6201 10
1459,27W /

137740
UA K


      ekv.9 

UA- värden för samtliga hus adderas och används i formeln nedan: 

P = UA⋅ (T rum − DUT )      ekv.10 

T rum = är rumstemperaturen 20°C 

DUT= dimensionerande utetemperatur för orten Borlänge är -23 °C [34] 

(1725,27 1459,72) (20 ( 23))P       137 kW 
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5.2 Dimensionering av nytt frånluftsflöde 
Beräkningen av frånluftsflöde för samtliga lägenheter beräknades enligt två metoder. Den 

metod som ger högsta värde godtas.  

Det första metoden enligt BBR normen 0,35 l/m
2
. Där 0,35l/s multipliceras med 

lägenhetsarean vilket ger enheten l/s. 

 

Den andra metodens frånluftsflöde för köket ska vara 10 l/s, 10 l/s för en enskild toalett och 

15 l/s för badrum, enligt BBRs tidigare rekommendationer. Värdena jämförs med första 

metoden och det högsta värdet ger bästa ventilation.  

Tabell 14. Nya dimensionerande frånluftsflödet för huset, där beräkningen för både metoderna 

framgår.   

Metod 1 Metod 2 

Lägenhet Plan Rum Boende Area 

m
2 

Luftflöde 

l/s  

A*0,35 

Beräkning 

efter kök och 

badrum 

 

1 1 1 1 48 16,8 25 

2 1 2 2 73 25,55 25 

3 1 3 3 96 33,6 25 

4 1 3 3 119 41,65 25 

5 1 1 1 51 17,85 25 

6 2 1 1 48 16,8 25 

7 2 2 2 71 24,85 25 

8 2 2 2 69 24,15 25 

9 2 3 3 101 35,35 25 

10 2 3 3 114 39,9 25 

11 3 1 1 46 16,1 35 

12 3 2 2 78 27,3 25 

13 3 3 3 98 34,3 25 

14 3 5 5 168 58,8 25 

Summa:   33 1180 412 l/s  
Enligt 

metod 1 

 

360 l/s 
Enligt metod 2 

456 l/s är nya 
dimensionerande 

frånluftsflöde för 

huset, enligt högsta 

värden. 

 

 

 

  

Summan av gröna rutor blir 

dimensionerande frånluftsflöde. 

Värden som bortses 
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5.3 Dimensionering av Cirkulationspump 
En cirkulationspump behövs för ett VBX system, eftersom brine skall cirkulera i en sluten 

krets mellan VBX (återvinningsbatteriet) och den befintliga värmepumpen. Där transporterar 

vätskan värmen som har återvunnits i återvinningsbatteriet, då en cirkulationspump ska 

dimensioneras efter behovet. [35] 

För att beräkna cirkulationspumpens effektbehov krävs det summering av tryckfall i flera 

komponenter; till exempel tryckfall i röret, värmeväxlare i VP och återvinningsbatteriet 

(VBX). 

Med hjälp av flödet kan dimensionering på röret räknas där friktionstryckfall i röret anges i 

tabellen på bilaga 8, multiplicerat med rörets totala längd, se bilaga 2. 

Dimensionen för röret blev 42 x 0,8 vilket gav120 Pa i friktionstryckfall per meter och detta 

multipliceras med den totala längden för rörkretsen som är 65 m, se bilaga 2. 

Värmeväxlaren i sin tur har ett tryckfall på 10 kPa, samt återvinningsbatteriet som har ett 

tryckfall på 14,8 kPa. Tabell 16 redovisar dimensioneringen på cirkulationspump. 

Tabell 15. Tryckfall för brine i samtliga komponenter. 

Rörtryckfall Värmeväxlarestryckfall  Återvinningsbatteriettryckfall Krökförluster 10 % Total  

7,8 kPa 10 kPa 14,8 kPa 3,6 kPa 36,2 kPa 

 

Nu går det med hjälp av det totala tryckfallet 36,2 kPa att läsa hastighetsflödet på 

pumpkurvan vilken effekt som pumpen ska ha, se bilaga 7. 

Energiberäkning för cirkulationspump: 

Enligt diagramet ligger pumpeffekten på 125 W. [36] 

El: 0,125kW* 8760 h = 1,1 MWh/år (om cirkulationspumpen är påslagen året om)  
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5.4 Dimensionering av fläkt 
Samtliga förslagna system behöver en centralfläkt. Den kan placeras på vinden och bör 

dimensioneras efter husets förutsättningar, till exempel luftflöde och totala tryckfall för 

luftsdon, rör, filter och återvinningsenhet. 

Tryckfall för rör kan räknas efter det längsta röret och för alla olika diameter enligt 

ekvationen nedan. 

Tryckfall för rör = R*L. [37]  

 2

2 5

8
R q

d

 



 



 [37] Beräkningen utfördes och ingår i tabell 16.  

Tabell 16. Tryckfall i olika kanaler som ingår i systemet, luftsdon, VBX och filter. Tryckfall 

för kanaler är redan multiplicerat med längden, se bilaga 2 och 8. [38] 

Kanal diameter i mm 

Komponent  100  125  200  300  400  Luftsdon VBX Filter Summa 

Tryckfall 297,5 Pa 201Pa 93Pa 6 Pa 1,2 Pa 20 Pa [15] 47 Pa 

(se bilaga 4) 
100 Pa 
[39] 
 

767 Pa 

 

Med hjälp av totala tryckfall och luftflöde visar fläktdiagramet på Wilos hemsida (fläkt 

tillverkare) att med aktuella förutsättningarna ska fläkten ha en effekt på 120 W. [40] 

Energiberäkning för fläkten: 

El: 0.12kW * 8760h/år = 1,05 MWh/år (om fläkten är påslagen året om) 
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6 Resultatsammanställning 
Här sammanställs resultat av egna beräkningar och offerter som kom in för aggregaten som 

tillämpats till byggnaden. Det handlar om en FVP och en VBX- modul. 

Uppgifter för det nya dimensionerande frånluftsventilationsflödet, uppvärmningsarea, antal 

lägenheter och dimensionerande utetempratur (DUT) skickades till företaget IVT och där en 

FVP dimensionerades enligt husets data. 

 Kostnader för nya ventilationsinstallationer samt kanalanslutningen mellan badrummets och 

kökets frånluftskanaler kan, enligt Rosells, hamna på ca 350 000 kr [15]. Oavsett vilket 

värmesystem som väljs så måste installationer finnas. Därför ingår dessa kostnader i 

kalkylberäkningen för alla undersökta system. 

6.1 Resultat sammanfattning 
Under denna rubrik sammanfattas resultatet för samtliga lösningsalternativ som ingick i 

undersökningen. Siffrorna visar köpt el och avgiven värmen, se bilaga 4 och 6. 

Tabell 17. Resultatet för båda system när det gäller köpt el samt avgiven värme, data kommer 

från bilagorna 5,6,7 samt avsnitt 8 

Lösningsalternativ El köpt MWh/år MWh/år 

FVP 24,4        59,0 Avgiven gratisvärme, se bilaga 5 

VBX modul 1,0  16-17 Elbesparing, se tabell 20 

    

6.2 Resultat för FVP (Frånluftsvärmepump IVT Greenline HE E11) 
Här redovisas detaljerade tabeller och beräkningar för den undersökta frånluftsvärmepumpen.  

IVT kontaktades i ett tidigt skede av arbetet och nödvändiga uppgifter såsom 

uppvärmningsyta, antal lägenheter, verksamhet, antalvåning och dimensionerande 

ventilationsflöde skickades för dimensionering av nya frånluftsvärmepumpen. Förslag på 

pump kom in samt ett produktblad. 
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Värmebalans efter installation av FVP: 

Tabell 18. Grov uppskattning för energibalansen efter att ha installerat en IVT Greenline HE 

E11 frånluftsvärmepump. Syftet är att redovisa resultatet för varje system för att kunna räkna 

lönsamhetsgraden och välja den som är mest lämpligt för huset, se bilaga 5 och 7. 

Köpt energi MWh/år Värmetillförsel MWh/år Värmeförluster MWh/år 

Befintliga 

(ytjords VP) 

159,0 

  

COP=2,8 

Värmepump 

 

445,0 
Se avsnitt 4.2 och 

figur 5. 

Transmission 212,0 

Gratisenergi 51,0 Ventilation och 

luftläckage 

77,0 

FVP 24,4 

COP=2,4  

IVT FVP 59,0 Tappvarmvatten 20,0 

Export 193,4 

Summa  =183,4  = 555,0  = 502,0 

 

Med denna frånluftsvärmepump beräknas värmeöverskott bli 53 MWh/år.  

Tabell 19. Effektbalans vid DUT efter installation av FVP, se bilaga 5 och 6. 

Elabbonemang kW Tillgänglig 

effekt kW 

Husets effektbehov kW 

Befintliga 

ytjords VP 

159,0 

(COP=2,8) 

82,0  
(varav 44 % från el 

och 56 % från mark) 

Varmvatten  

 

12,0 

FVP 24,4 

(COP=2,4) 

11,0 
(varav 41 % från el 

och 59 % ur 

frånluft) 

värme 74,0 

   Export 63,0 

Summa kW: 183,0 93,0  149,0 
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Figur 13. Nya brytpunkten efter installation av FVP i kombination med ytjord VP, 

brytpunkten sjunker från -5,5 °C till -9 °C. Figuren visar att huset är fortfarande i behov av 

minst 2 m
3
/år olja.  

Nedan beräknas totala olja mängden som behövs för att täcka husets värmebehov vid -17 °C 

grader, som är cirka 12,3 MWh/år. 

Markerade yta för olja i figur 13 beräknades enligt:  

( C) ( ) ( C )

3850

3185 3850 12,3 /

Grader timmar h Gradtimmar h

Gradtimmartimmar

W U A gradtimmar MWh år

   



     

    

    

12,3MWh  mostavarar 2 m
3
 olja 

3
35,7 5,7 12,3

2
37 12,3 37

olja

olja

Xm
X m Olja

MWh MWh


     

2 m
3 

olja kostar 27208 kronor  [41] 

  

     ekv.11
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6.3 Resultat för VBX modul 
VBX kan nu kopplas med befintliga värmepumpar som är installerade. Tanken är att höja 

brines temperatur för dessa pumpar. Såsom det har framgått tidigare i avsnitt 1.2.2, principen 

säger ”ju varmare värmekälla ju större värmefaktor” [5].  

 

Värmefaktor för värmepumpen innan VBX kopplas in: [42] 

Temperaturen beräknas i Kelvin.   

1T = utgående 273 + 55 
o
C =328

 
K 

2T = ingående 273+ 0
 o
C

 = 
273 K  

Teoretisk värmefaktor = 1

1 2

328
5,9

328 273

T

T T
 

 
 

Verklig COP för värmepumpen: [42] 

445
2,8

159

kondensor

kompressor

W

P
  



  

För bästa möjliga resultat divideras det teoretiska COP genom verkliga COP innan VBX 

installation: 

5,9
2,11

2,8
  blir värmefaktorn som togs fram med hjälp av teoretisk COP och verklig COP för 

ytjords VP.  

Beräkning för nya värmefaktorn efter installationen av VBX-modul: 

Brine temperaturen med VBX kan ökas upp till 5
 o
C [43], brinetemperatur varierar beroende 

på vädret. Det antas att medeltemperatur höjningen året runt kommer att vara 5
 o
C.  

1T = utgående 273 + 55
 o
C 

2T = ingående 273+ 5
 o
C  

1

1 2

328
6,56

328 278

T

T T
 

 
  

 Värmefaktor för värmepumpen efter att VBX kopplats in bestäms genom att dividera det 

teoretiska genom verklig värmefaktor = 
6,56

3,11
2,11

 ny värmefaktor efter att VBX kopplades. 
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VBX kan inte få värmepumpen att avge mer värme, däremot blir det elbesparing mellan 16-17 

MWh/år pga. förbättrat COP.  

445
143 /

3,11

159 143 16 /

Ny

Avgivenvärme
MWh år

COP

MWh år

 

 

  

Tabell 20. Värmebalans efter installation av VBX-system, se bilaga 4 och 7.  

Köpt energi MWh/år Värmetillförsel MWh/år Värmeförluster MWh/år 

El till VP 

(Bifintliga 

VP) 

159 – 

(17)=143,0 
 Elbesparing 

med VBX 

 

Ny COP=3,11 

Värmepump 

 

445,0 Transmission 212,0 

Gratisenergi 51,0 Ventilation  67,0 

Luftläckage 10,0 

El till VBX 1,0   VBX 0 Tappvarmvatten 20,0 

    Export  193,4 

Summa  =143,0  = 496,0   = 502,0  

 

Tabell 21. Effektbalans vid DUT efter installation av VBX-system  

Elabbonemang/mark kW Tillgänglig 

effekt kW 

Husets effektbehov kW 

Befintliga 

ytjords VP 

142,0 

(COP=3,11) 

82,0 Varmvatten  

 

12,0 

VBX 1,0 8,7 går åt Elbesparing Värme 74,0 

Export 63,0 

Summa kW: 143,0 82,0  149,0 
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Figur 14. Brytpunkten efter installation av VBX i kombination med ytjord VP, brytpunkten är 

fortfarande -5,5 °C. Figuren visar att huset är fortfarande i behov av minst 5 m
3
/år olja. 
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7 Kalkyl  
Under detta kapitel redovisas kostnader för inköp, installationer samt driftkostnader för 

samtliga system enligt Annuitetsmetoden. 

Alla kostnader för inköp och installationer har kommit in genom angivna leverantörer via 

offerter, mail och samtal av bl.a. IVT [44] samt Rosells plåtslageri och ventilation [15].  

7.1 Kostnader för samtliga system 
 

 Ventilationsanläggning 

Kostnader för material och installation: 350 000+ Håltagningar 15 000 = 365 000 kr 

 

 IVT FVP Greenline HE E11 

Inköpskostnad: 55 000 kr.  

Installation: 80 000 kr installationskostnad.  

Installationskostnader samt materialkostnader för ventilationsanläggning+ håltagning = 

365 000 kr. 

Summa=55 000+80 000+365 000=500 000 kr 

 

 VBX 

Ventilationsanläggning + Håltagning =365 000 kr 

VBX-enhet: 15 000 kr 

Installationskostnader för brinekrets: 20 000 kr 

Summa: 365 000+15 000+20 000= 400 000kr  
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7.2 Annuitetsmetoden 
Annuitetsmetoden används vid beräkning av investeringens olika betalningsströmmar till 

årliga betalningar; annuiteter. Det som menas med annuiteterna är att de kan bestå av årligt 

genomsnittligt överskott eller årlig genomsnittlig kostnad. Bergknut påstår att denna metod 

fungera bra vid jämförelser av investeringsalternativ med olika ekonomiska livslängder [45]. 

Det som är lönsamt med en investering om betalningsöverskottet är större eller lika med noll. 

Det som brukas konstateras är att vid flera lönsamma investeringar bör företaget välja den 

med högst annuitet. 

 

Annuitetsmetoden beräknas enligt formeln i avsnitt 7.1.2 , som ingår i livslängden för 

systemet samt räntan. Livslängden för en värmepump är ungefär 20 år men det antogs 15 år 

fall det byts kompressor någon gång under tiden.  

Livslängden för ventilationsanläggningen beräknas till 40 år, eftersom det består av plåt som 

kan hålla riktigt länge. Den enda delen som kan bytas efter 20 år är fläkten och detta kräver 

varken större jobb eller stora kostnader. 

VBX-modulens livslängd antas vara 20 år. Detta beroende på att systemet innehåller en 

cirkulationspump som har en livslängd på 20 år, samt ett vattenbatteri som kan hållas i drift 

under lika lång tid. Systemet är enklare än värmepumpar och innehåller färre komponenter, 

samt det är enkelt att byta ut dessa komponenter. [15] 

Elpris beräknades med 1,2 kr/kWh [46].    
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7.2.1 Kalkyl för IVT FVP Greenline HE E11 

Nettonuvärde = Inköpspris+ installationskostnader+ håltagningar +ventilationsanläggning 

=500 000 kr 

r = kalkylränta 5 % 

n = den ekonomiska livslängden 15 år,  

Annuiteten: 

årkr

r
n

/48000
)05,01(1

05,0
500000

)05,01(1

15










 

Tabell 22. Totalkostnader för FVP för varje år.    

Annuiteten/år Elkostnad för VP/år, kr El driftkostnad 

för fläkt kr/år 

Total/år, kr 

48 000 29 400 1262 78 600 

 

 

Diagram 1. Årliga drift- och kapitalkostnader för anläggningen före- och efter 

installationerna. 

  

VBX

IVT FVP

Befitnliga system (driftkostnader)

VBX IVT FVP
Befitnliga system
(driftkostnader)

Totalkostanad kr 242 000 265 000 234 000

Cirk.pump 1314 0 0

Annuitet 22 400 48 000 0

El åt FVP kr/år 0 29 400 0

El för fläkt kr/år 1 262 1 262 0

El befintliga VP 142 000 159000 159 000

Olja kr/år 75 000 27 200 75 000

Sammanställer årliga drift- och kapitalkostnader 
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7.2.2 Kalkyl för VBX- system 

Nettonuvärde = ventilationsanläggning [15] +Inköpspris VBX-enhet [15]+ 

installationskostnader [47]+ håltagningar [20] = 385 000 kr 

r = kalkylränta 5 % 

n = den ekonomiska livslängden 40 år  

Annuiteten: 

40

1 (1 )

0.05
385000 22400kr /

1 (1 0.05)

n

r

r

år






 


 

 

 

Driftkostnader (fläkt) = 1262 kr/år.  [46] 

Driftkostnader 1314 kr/år. Elkostnad som går åt cirkulationspumpen. Se diagram 1. 
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8 Diskussion 

8.1 Sammanställning prismässigt 
Systemen har olika kostnader beroende på kapacitet, funktion och teknik.  Diagram 1 visar 

driftkostander för befintliga system samt drift- och kapitalkostander för VBX och FVP.  

Oljekostnader för olja beräknades för respektive system togs med för att visa kostnaden under 

1 år för att kunna jämföra med andra alternativ [41]. Ventilationsanläggningens livslängd 

räknat på 40 år, nya FVP med 15 år. 

I priserna ingår för varje system kostnader för ventilationsanläggning oavsett vilken system 

väljs, eftersom utan ventilationsanläggning går det inte att använda något av alternativen, se 

tabell 23.  

Tabell 23. Grov uppskattning för kostnader för alla alternativ samt oljan. Där framgår 

kostnader under 1samt 15 års tid, bortsett från prisändring i fortsättningen.    

System Kostnader/år Kostnader under 15 år  

IVT 78 600 Kr 1 179 000 Kr 

VBX 25 000 Kr 375 000 Kr 

Olja 48 000 Kr 720 000 Kr 

8.2 Sammanställning av systemen  
Det har framkommit att FVP avger mest värme, men samtidigt går det åt minst 24,5 MWh/år. 

Värmepumpen avger värme upp till 59 MWh/år vilket ungefär är 2 gånger så mycket mer 

värme som oljepannan avger. Värmeöverskottet kan minimeras genom att kalibrera 

värmepumpen, vilket kan leda till mindre energiförbrukning.        

8.3 Styrd ventilation och luftläckage 
Huset är byggt för mer än 200 år sedan och det saknar isolering. Huset är i stort sett otätt, 

detta bevisades i en Blower Door test som utfördes av ÅF. Luftläckageförluster räknas med 

minst 10 MWh/år, se avsnitt 4.1.4.   

Förlusten kan minskas genom att skapa ett undertryck i huset via styrdventilation plus 

möjlighet för att värmeåtervinning.  
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9 Slutsats 
Vi kan dra slutsatsen att det går att installera båda alternativen när det gäller installation och 

funktion. Lönsamhetsgraden har hela tiden varit i fokus. Alternativen har olika lönsamhet och 

den lösningen som passar huset mest med tanke på omständigheterna kommer att 

rekommenderas. 

 Elförbrukningen för FVP ligger på ungefär 24 MWh/år. Samtidigt ger den 59 MWh/år 

i värmeåtervinning ur frånluften. Tekniken är bra därför att inomhus lufttemperatur är 

konstant runt 20 °C. Vilket betyder att FVP kommer att återvinna konstant värme ur 

frånluften. Trots detta kan FVP inte täcka de kallaste dagarna i året, det finns 

fortfarande behov av 12,3 MWh/år olja, vilket motsvarar 2 m
3
, se figur 9. 

 

 VBX gav faktiskt väldigt bra värden när det gäller COP förbättring, med tanke på 

enkelheten i dess system. VBX kan öka COP från 2,8 till 3,11. Detta ger elbesparing 

för befintliga ytjords VP mellan 16-17 MWh/år. Se bilaga7 och figur 10. Men det kan 

inte öka värmepumpens produktion.  

 

 VBX är inte lönsam att installera. Den är billig att köpa och har låga driftkostnader. 

Men det krävs frånluftventilationsanläggning för att den ska fungera, vilket blir dyrt 

och inte lönsamt.  

 

 Slutsatsen för VBX modulen blir att det inte är lönsamt eftersom det finns fortfarande 

ett stort behov av effekt.  

 

 Ingen av undersökta alternativ kan täcka oljepannans effekt. Gården vid DUT (-23 °C) 

behöver 149 kW och undersökta systemen kan inte tillfredsställa gårdens effektbehov.  
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Beräkning av det uppmätta luftflöde för Hovgården

Lägenhet Imkanal dimension (m) Hastighet (m/s)Temperatur (°C)

1 0,12 0,38 19,5

2 0,12 4,48 20,8

3 0,12 0,32 21,4

4 0,1 0,5 21,5

5 0,12 4,16 23,1

6 0,12 1,72 24

7 0,12 2,7 21,9

8 0,12 0,75 25

9 0,12 0,84 22

10 0,12 3,35 23,6

11 saknas saknas saknas

12 saknas saknas saknas

13 saknas saknas saknas

14 saknas saknas saknas
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Omvandling m/s till massa m3/s

Lägenhet m/s l/s

1 0,38 4,304529

2 4,48 50,74813 Med fläkt

3 0,32 3,624768

4 0,5 3,93225

5 4,16 47,11165 Med fläkt

6 1,72 19,47879 Med fläkt

7 2,7 30,5774 Med fläkt

8 0,75 8,493724

9 0,84 9,512971

10 3,35 37,93863 Med fläkt

11 saknas saknas

12 saknas saknas

13 saknas saknas

14 saknas saknas

Totalt 215 l/s

snitt värde utan fläkt 84 l/s

snitt värde med fläkt 520 l/s
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Värmande läsning  

Varsågod. Här kommer kalkylen som visar hur 

mycket du kan spara i just din fastighet. 

Studera siffrorna, och du inser snart att du sparar stora 

pengar, samtidigt som du gör miljön en tjänst. 

Har du några frågor om kalkylen är du välkommen 

att kontakta oss. 

 

 

 
I din fastighet föreslår vi:  
 

 
 

Denna kalkyl visar vad du kan spara i både 

pengar och miljö genom att installera en värmepump  

 

2013-04-16 

Flerfamiljshus i Borlänge

1 st IVT Greenline HE E11

Återförsäljare 
IVT Värmepumpar 
Box 1012 
573 23  TRANÅS 

Mårten Lilja 
Email marten.lilja@ivt.se 

VPW2100 – Verifierat beräkningsprogram 
I Svanen-certifieringen ingår, förutom miljökrav på produkten, även en granskning av 
beräkningsprogrammet samt verifiering och test av produkternas prestanda. Produkttesterna utförs på 
det oberoende testlaboratoriet SP(Sveriges Tekniska forskningsinstitut). Detta är vi ensamma om på 
marknaden. 
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VPW2100 ID 2013-04-16 14:21:55

 

 
 

Energianvändning 

Varmvatten 

Typ av värmepump 

Värmekälla 

Värmesystemet 

Vald placering 
   Borlänge kommun - Borlänge

Väderdata levererat av METEONORM 

 Nybyggnation eller Toppeffektberäkning

 Befintligt hus eller Befintlig förbrukning  

Detta hus skall uppfylla kraven i BBR19 







Hus: 

 
Hustyp:  

 
 

Övrigt, stor fastighet

Välj

Byggnadsår:  

 
Uppvärmd yta:  

 m  

1850

1934

Toppeffekt inkl. VV   kW med elpris   kr/kWh . 125 1,35

Antal hushåll   st med nuvarande rumstemperatur   14 20 ° C

Antal pers/hushåll   med   Dusch  Badkar  Bubbelbad  ger VV-behov   kWh 4    42000

 IVT 490/690 + IVT Air Combo 60  

 Berg-/Jord-/Sjövärme   Luft/Vatten   Frånluft   IVT PremiumLine 



 Luft/Vatten - Split 

 Manuellt val     st 1 IVT Greenline HE E11

 Standard VBX    utan VBX-funktion    med FTX  

Markförhållande (Tips: Länk SGU) 

 

Sjövärme   

Normalt berg/normal jord



Slangtyp och brinevätska 

PEM 40/Propylenglykol

 Geoenergi   Frånluft   Grundvatten  °C  AUTO

Framledning   °C vid utetemp   °C 55 DUT

Önskad effekttäckning 70 % 

Husets egenuppvärmning 3 °C

Ändring av beräknad brine 3 °C
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Beräkningsresultat ID 2013-04-16 14:21:55

 

 
 
Husets data 

Värmekälla 

Kalkylen är framräknad med bästa möjliga underlag, men är inte en utfästelse av att resultatet exakt infrias. 
Notera att uppgiften om gratisenergi och besparing inte gäller om kunden redan har en värmepump installerad. 
 

  

1 st IVT Greenline HE E11

Version: 2013-03-15 15:47:10

Ber/angiven effekt 125 kW 

Ber/angiven energi 361240 kWh 

Medeltemp för orten 4,2 °C 

DUT -23.2 °C 

Max tillskottseffekt 114 kW 

Drivenergi VP 24360 kWh 

Tillskott VP 278330 kWh 

Gratisenergi VP 58560 kWh 

Drifttid 7400 h/år 

Effekttäckning 9 % 

Energitäckning 23 % 

Brinetemperatur medel 4 °C 

Lägsta luftflöde 440 l/s 

Min. volym värmesystem 110 liter 

Energiförbrukning netto = 84% i förhållande till före konvertering enligt Boverkets definition.
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Diagrammet visar månadsvis fördelning av energianvändningen under ett normalt år. 
OBS! Variationer i energibehov förekommer år från år. 
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Kalkylen är framräknad med bästa möjliga underlag, men är inte en utfästelse av att resultatet exakt infrias. 
Notera att uppgiften om gratisenergi och besparing inte gäller om kunden redan har en värmepump installerad.  
 

Energianvändning per år ID 2013-04-16 14:21:55

 
Med VP 
Från värmepumpen avgiven energi 82920 kWh 

Tillskott utöver VP 278330 kWh 

Nyttiggjord energimängd 361250 kWh
  
Drivenergi till VP 24360 kWh 

Tillskott utöver VP 278330 kWh 

Totalt inköpt Energimängd med VP 302690 kWh
  
Förnybar energi (gratisenergi) 58560 kWh 
  

Årskostnad (driftskostnad) ID 2013-04-16 14:21:55

 
Årskostnad med VP 
Drivenergi till VP 32886 SEK 

Tillskott utöver VP 375746 SEK 
  
Total årskostnad med VP 408632 SEK
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IVT Greenline HE C/E
Vätska/vattenvärmepump.

En Svanenmärkt värmepump 
utrustad med den senaste 
generationens lågenergi
cirkulationspumpar som  
sänker värmekostnaderna  
ytterligare.

Max framlednings- 
temperatur +65 C.

DPC Dynamisk  
pumpstyrning.

ESM Energimätningssystem.

Lågenergiteknik sparar  
ytterligare 600-1000 kWh.

Svanenmärkt.

10 års garanti på kompressorn 
och 6 år på hela värmepumpen 
ingår. För vi chansar aldrig.



Miljövänligare värme 
får du leta efter.

IVT Värmepumpar 

Box 1012 

573 28 Tranås 
www.ivt.se
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Vår värmepump IVT Greenline HE är 

utrustad med den senaste generatio-

nens lågenergi-cirkulationspumpar på 

både kalla och varma sidan. Det gör 

att elförbrukningen reduceras ytterli-

gare vilket ger dig ännu lägre upp-

värmningskostnader. Jämfört med en 

vanlig berg-, jord-, sjövärmepump kan 

du spara upp till 1 000 kWh varje år. 

Den dynamiska pumpstyrningen (DPC)  

optimerar uppvärmningen efter husets  

behov, vilket ger en ökad besparing. 

Energimätningssystemet (ESM) visar  

direkt i displayen hur stor energibe-

sparing värmepumpen ger. 

Framlednings temperaturen på upp  

till 65° C gör IVT Greenline HE till ett 

utmärkt val även för hus där elementen  

är dimensionerade för höga tempe-

raturer.   

Värmepumpen finns som C-modell 

med inbyggd varmvattenberedare  

på 185 liter eller som E-modell  

med separat beredare, som passar 

dig med ett större varmvattenbehov.  

Svanenmärkningen på IVT Greenline 

HE visar att värmepumpen klarar  

de hårda klimat- och miljökrav som 

Svanen ställer. Dessutom uppfylls 

kraven på funktion och kvalitet som 

är en del av Svanens vision för ett 

hållbart samhälle.

Modell C6/E6 C7/E7 C9/E9 C11/E11 E14 E17

Drift vätska/vatten

Värmeeffekt (B0/W35)1) 5,5 kW 7,2 kW 8,8 kW 10,3 kW 14,8 kW 16,4 kW

COP vid (B0/W35)1) 4,2 4,2 4,2 4,5 4,4 4,0

Köldbärare

Nominellt flöde 0,30 l/s 0,38 l/s 0,46 l/s 0,57 l/s 0,78 l/s 0,90 l/s

Max. tryck 4 bar

Drifttemperatur –5°  +20°C

Anslutning (Cu) 28 mm 35 mm

Kompressor

Typ Scroll

Vikt köldmedium R407c 1,6 kg 1,6 kg 1,8 kg 2,4 kg 2,3 kg 2,3 kg

Värmesystem

Nominellt flöde 0,18 l/s 0,23 l/s 0,29 l/s 0,34 l/s 0,47 l/s 0,54 l/s

Min./max. framledningstemperatur 20/65°C

Max. tillåtet drifttryck 1,5 bar

Anslutning (Cu) 22 mm 28 mm

Varmvatten

Anslutning (Cu/Rf) 22 mm 28 mm

Värden för elektrisk anslutning

Elektrisk inkoppling 400V 3N~50Hz

Anslutningseffekt/avsäkring 5,4 kW/ 
10/16/16 A

6,0 kW/ 
16/16/16 A

6,8 kW/ 
16/16/20 A

7,4 kW/ 
16/16/20 A

15,1 kW/ 
25 A 2)

16,0 kW/ 
32 A 2)

Elpatron 1,5/3/6kW 09kW 2)

Allmänt

Ljudeffekt Cmodell 3) 44 dB(A) 47 dB(A) 49 dB(A) 48 dB(A)  

Ljudeffekt Emodell 3) 47 dB(A) 50 dB(A) 51 dB(A) 48 dB(A) 51 dB(A) 47 dB(A)

Reglercentral Rego 1000

Mått (bredd×djup×höjd) Cmodell 600×645×1800 mm 

Mått (bredd×djup×höjd) Emodell 600×645×1520 mm

Vikt (u. förp.) Cmodell (Cu/Rostfri) 230/200 kg 231/201 kg 240/210 kg /218 kg 

Vikt (utan förpackning) Emodell 146 kg 152 kg 155 kg 170 kg 190 kg 195 kg

Teknisk fakta IVT Greenline HE C/E

1) Enligt EN 14511 

2) Elpatronen går att begränsa till 4,5 kW och detta medför att avsäkringen på E14 blir 20 Amp och E17 blir 25 Amp i dessa fall

3) Enligt EN ISO 3743-1
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Thermia Robust är avsedd för fastigheter som behöver en driftsäker,
tystgående och effektiv jordvärmepump i effektklassen 22-360 kW.

Robust standardpumparna (serie R) tillverkas i fyra storlekar, 22 kW,
28 kW, 38 kW och 45 kW. För större effektbehov, ända upp till 360 kW
kan flere enheter kombineras.

Det finns också en serie H i tre storlekar 16 kW, 23 kW och 26 kW för
applikationer som kräver en högre framledningstemperatur.

Robust värmepumparna har hetgasväxlare för varmvattenberedning och
underkylare som ger en högre avgiven toppeffekt och en bättre
verkningsgrad.

Alla Robust värmepumpar är utrustade med scrollkompressor som tack vare
få rörliga delar ger värmepumpen en lång livslängd och en tyst och
vibrationfri gång. Det mikroprocessorbaserade styr- och reglersystemet
medger fjärrstyrning och -övervakning och innefattar också en kylfunktion,
både passivt och aktivt.

Tillräcklig effekt för bostads- och industrifastigheter

Kostnadsbesparing med jordvärme

Thermia Robust lämpar sig för såväl bostads- som industrifastigheter.
Värmepumpen minskar radikalt uppvärmningskostnaderna:
• anläggningens energiförbrukning kan i bästa fall vara en fjärdedel av
  förbrukningen vid direkt elvärme
• utrymmesbehovet är litet och inget behov att lagra bränsle finns
• både passiv och aktiv kyla är möjlig
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Thermia Partners Oy

Masabyvägen 365
02430 MASABY

telefon 0207 619 680
telefax 0207 619 689

www.thermiapartners.fi

Thermia Partners Oy
är medlem i Suomen

Lämpöpumppuyhdistys
SULPU rf.

Thermia Robust måttritning

Thermia Robust tekniska data

Samtliga anslutningar är placerade på
värmepumpens ovansida och är Ø 35 Cu.

Anslutningar med underkylaren inkopplad
mot värmesystemets retur (standard):

1. Radiator, tillopp (från VP)
2. Radiator, retur (till VP)
3. Hetvatten, tillopp (från VP)
4. Hetvatten, retur (till VP)
5. Köldbärare, retur (till VP)
6. Köldbärare, tillopp (från VP)

Thermia Robust

Köldmedium
Elanslutning
Märkeffekt
Vikt
Avgiven effekt *)
Värmefaktor
Säkring
Nominellt flöde
  - köldbärare
  - värmebärare
Yttre tillgängligt tryck
  - köldbärare
Internt tryckfall
  - värmebärare

V
kW
kg
kW
COP
A

l/s
l/s

kPa

kPa

R22

R404A
400V 3~

9,2
280

22,6–21,0
4,2–2,8

25

1,33
0,54

200

27

R28

R404A
400V 3~

10,1
290

27,1–25,0
4,1–2,8

25

1,59
0,64

185

35

R38

R404A
400V 3~

14,0
320

38,2–34,9
4,1–2,8

35

2,13
0,90

163

37

R45

R404A
400V 3~

16,2
345

44,2–40,8
4,2–2,9

35

2,60
1,06

150

39

16H

R134a
400V 3~

10,1
290

16,3–15,8
4,3–3,0

25

0,95
0,34

190

35

23H

R134a
400V 3~

14,0
320

22,6–21,6
4,1–2,8

35

1,63
0,60

173

37

*) Enligt EN 255 vid köldbärare in / värmbärare ut vid 0˚ / 35˚C samt 0˚ / 50˚C
    OBS! Köldbärare är vatten med frostskyddsvätska för  -15˚C...-20˚C.

Maximi- respektive minimitemperatur för köldbärare in är +20˚C / -10˚C

VVS-koder

Thermia Robust 22 U/M
Thermia Robust 28 U/M
Thermia Robust 38 U/M
Thermia Robust 45 U/M

Thermia Robust 16H
Thermia Robust 23H
Thermia Robust 26H

5361280
5361291
5361293
5361295

5361341
5361343
5361345

Vers. 2 / 03.04

26H

R134a
400V 3~

16,2
345

25,8–25,4
4,1–3,0

35

1,33
0,60

201

39
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