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Sammanfattning 

Byggnader står för närmare 40 % av energibehovet i Europa. I nordiska länder 

används energin för att värma upp byggnader och stänga ute kylan. En del av denna 

energi krävs även för att producera varmvatten. EU har som mål att minska 

energianvändningen med en tredjedel fram till år 2030. För att klara dessa mål 

behöver bland annat systemen i gamla byggnader effektiviseras.  

Ventilationen spelar en stor roll för att bibehålla en god termisk komfort, samtidigt 

som en sund luftkvalité uppnås. Luften måste cirkulera för att syrenivån till 

människor och djur ska vara tillräckligt hög, samtidigt som fukt och odörer 

ventileras bort. Då det finns krav på hur stor luftomsättningen måste vara i en bostad 

kommer en ansenlig mängd energirik luft passera ut ur byggnaden. Genom att ta 

tillvara på den annars förlorade energin och återföra den till värmesystemet kan 

kostnaderna för uppvärmning reduceras.  

Ventilationssystemen mellan gamla och nya byggnader skiljer sig stort, där äldre 

byggnader många gånger har svårreglerade system. Detta resulterar i att de kan stå 

för en betydande del av den tillförda energin till byggnaden för att uppnå de krav 

som finns på ventilationen. Då ventilationssystemet ofta är integrerat i 

byggnadskonstruktionen kan en ombyggnation av detta vara komplicerat och 

kostsamt. Ett sätt att minska byggnadens energibehov kan därför vara att återvinna 

den energi som en gång redan har värmts upp genom att placera en 

frånluftsvärmepump i anslutning till utgående ventilationsluft. 

Denna studie visar flera konfigurationer av ett värmeåtervinningssystem, och vikten 

av återvinning av värme i gamla byggnader. CA fastigheter i Kalmar, Sverige, äger 

tre gamla bostadsbyggnader uppförda på 40-talet. Dessa har använts som underlag 
för att göra en fallstudie angående hög energikonsumtion med inriktning på 

ventilationen. Byggnaderna har i dagsläget ett ventilationssystem som drivs av de 

termiska krafterna i luften, ett så kallat S-system. Ett värmebehov för 

ventilationssystemet beräknas för att ta reda på hur stor del av det totala 
värmebehovet ventilationen står för. Detta med hjälp av väderdata kring temperatur 

och fuktighet från SMHI:s databas.  

 
Resultatet visar på att ventilationen står för ca 35 % av den tillförda energin för att 

tillgodose byggnaderna med en komfortabel inomhusluft med 21,5 °C och en relativ 

fuktighet på 50 % vid ett flöde av 0,35 l/s∙m2. Vidare görs en beräkning på hur 
mycket av den utgående energin i ventilationen som kan återvinnas och vad den 

effektiva återvinningen blir. Tre olika driftsfall har simulerats som visar att 

återvinningspotentialen är kopplad till byggnadens luftflöde. Detta eftersom den står 

i proportion till energibehovet för inkommande och utgående ventilationsluft.  
 

 

 
 

 

 



 

Simuleringen visar att det med frånluftsvärmepumpar går att återvinna ca 17 MWh 

per månad, vilket skulle innebära att fastigheten skulle kunna klara sig i princip helt 

utan behov av fjärrvärme under juni, juli och augusti. Räknat per kvadratmeter 

innebär detta att energibehovet kan minskas från 190 kWh/m2∙år till  
133 kWh/m2∙år, vilket resulterar i en minskning på 30 %. Detta betyder att  

Spättan 1 skulle hamna inom de rekommenderade värdena för energiprestandan 

enligt 2010 års energideklaration.  
 

Projektet har utförts baserat huvudsakligen på teoretisk och statistisk data. Ett 

vidarearbete skulle medföra faktiska mätningar på luftflödet i dagsläget, aktuell 

inomhustemperatur och fuktighet. Då behovet av el ökar vid en installation av 

fläktaggregat och värmepump kommer fastighetens totala behov av el öka med  

3,3 gånger. Andelen köpt elenergi skulle kunna minskas genom att installera 

solceller och producera sin egen el, vilket borde utvärderas vidare. En sådan lösning 

bådar för en anläggning med en stor potential för hög energibesparing, till en låg 

miljöpåverkan. 

 

  



 

Summary 

Buildings account for about 40 % of the energy demand in Europe. In Nordic 

countries, substantial quantity of energy in buildings are for space heating to 

maintain the thermal comfort of the indoor climate. Besides, certain quantity of 
energy is also required for hot water heating. EU has a target to reduce the energy 

use by one third in year 2030. Therefore, the energy systems in buildings need to be 

more efficient in order to contribute to these goals. 

 
To maintain a thermal comfort and indoor air quality, ventilation system is of 

importance in buildings. Air must be circulated to get sufficient oxygen to maintain 

habitable condition as well as to get rid of moisture and odor problems. Today, there 
are specific requirements of air circulation quality to be maintained inside a 

building. As a result, substantial amount of heat is needed to heat up the incoming 

fresh air, especially during winter period. Also, a certain amount of energy flows 
with the out-going air. By recovering the energy, otherwise lost, the energy use and 

costs of heating a building may be reduced.  

 

The ventilation systems between old and new buildings differ largely. In new-built 
buildings, air flow rate and heat recovery in ventilation systems are normally being 

considered and controlled carefully. However, in old buildings, systems are not that 

efficient and, in many cases, difficult to control. This results in a significant quantity 
of energy to be supplied to the building, attaining the thermal comfort requirements. 

Depending on the building situation and technical installation, the renovation of the 

ventilation system in old buildings can be complicated and costly. One way of 
reducing the energy need in the building could therefore be to recycle the energy in 

the outgoing air that has already been heated using an exhaust air heat pump.  

 

This study shows several configurations of the ventilation heat recovery system, and 
the importance of ventilation heat recovery in the heating system of old buildings. 

Three old apartment buildings constructed during 1940s, owned by “CA fastigheter” 

and situated in Kalmar, Sweden, are used for a case study. Today, these buildings 
consist of a ventilation system that utilizes the natural thermal forces of the air, so 

called “S-system”. Total heat demand for the ventilation air is calculated to find out 

its share in the total heat demand of the buildings. Calculations and simulations 

were done using local climate data recorded by SMHI.  

  



 

The result shows that by providing the building with a comfortable indoor air of 

21.5 °C and a relative humidity of 50 % with an air flow rate of 0.35 l/s∙m2, the 

ventilation system consumes approximately 35 % the total heat demand energy 

supplied. Furthermore, calculations are made for the outgoing energy that can be 
recovered and the effective recovering rate. Besides, three different operating cases 

of the ventilation are considered showing that the recovering potential is linked to 

the building’s air flow rate as it is proportional to the energy need for the incoming 
and outgoing ventilation air.  

 

With the application of exhaust air heat pumps for space and hot water heating, it is 

possible to recover approximately 17 MWh of heat each month. This means that the 
buildings can manage to satisfy the heat demand without the need of district heating 

during the months of June, July and August. Per square meter this means that the 

energy requirement can be reduced from 190 kWh/m2∙year to 133 kWh/ m2∙year, 
which results in a reduction of 30 %. This means that Spättan 1 would fall within 

the recommended values for energy performance values in accordance of the 2010 

energy performance certificate.  
 

The study has been accomplished based mainly on theoretical and statistical data. 

Therefore, further work would be needed to improve the accuracy of all the 

calculations. This includes the measure of the actual air flowrate, the temperature 

and humidity changes within the buildings and the humidity at present time. Since 

electricity demand will be increased when installing induced draft system and 

electric heat pumps, the total required electricity of the real estate will increase by 

3.3 times. The proportion of purchased electricity could be reduced by installing 

solar cells providing the buildings with electricity for the heat pump. Such a solution 

could show a great potential for increasing energy saving with low environmental 

impacts and should be studied further. 

 

  



 

Abstrakt 

Energi är ett ständigt aktuellt ämne, där byggnader står för en stor del av 

energianvändningen i Europa och Sverige. Samtidigt som energieffektiviseringar 

genomförs måste ett tillräckligt luftflöde bibehållas i byggnaden för att uppnå en 

komfortabel inomhusmiljö. Detta medför att en stor mängd energi cirkulerar i 

byggnadens ventilationssystem. Rapporten innehåller en simulering för att fastställa 

hur stor del denna är, kontra det totala energibehovet för ett flerbostadshus beläget i 

Kalmar, Sverige. Resultatet visar att ventilationen står för 35 % av det totala 

värmebehovet.  

Potentialen för återvinningsbar energi beräknades för att utvärdera hur mycket 

energi som kan sparas genom att installera en frånluftsvärmepump på 

ventilationssystemet. Simuleringar visar att vid ett godkänt minimumflöde på  

0,35 l/s∙m2, skulle fastigheten kunna vara självförsörjande på värme under 

sommarmånaderna. Detta innebär att det går att återvinna ca 57 kWh/m2∙år, en 

reducering av energibehovet med 30 %. Vidare arbete skulle innebära fler mätningar 

på flöden, temperatur och fuktigheter.      

Nyckelord: Energieffektivisering, Värmepump, Ventilation, Frånluftsvärmepump, 

Luftbehandling, S-system, Klimatpåverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Förord 

Detta examensarbete uppkom via kontakt med CA fastigheter i Kalmar, då de har 

problem med utstickande hög energiprestanda för några äldre byggnader i deras 

fastighetsbestånd. Med detta som bakgrund skulle vi titta på vilka möjligheter det 

fanns för att energieffektivisera byggnaderna. Rapporten är skriven av Arvid Fasth 

och Patrik Holmqvist som båda studerar energi och miljö, vilket är en 

högskoleingenjörsutbildning (180 hp) på Linnéuniversitetet i Växjö.  

Vi vill tacka Fredrik Samuelsson på CA fastigheter för att vi fått ta del av detta 

projekt och Henrik Risberg på HögforsGST för hjälp med förslag på 

ventilationsaggregat, värmepump och allmän information. 

Ett stort tack vill vi också ge vår handledare Truong Nguyen för att hela tiden visat 

intresse, tagit sig tid att hjälpa oss och alltid kommit med värdefull återkoppling. 

Arvid Fasth och Patrik Holmqvist.  

Växjö, juni 2019.  
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Förklaringar 

Atemp   Total uppvärmd yta 

BBR   Boverkets byggregler 

BOA  Boyta 

COP   Värmefaktor (Coefficient of Performance) 

𝐂𝐩,𝐇𝟐𝐎    Specifik värmekapacitet, vattenånga 

𝐂𝐩,𝐋  Specifik värmekapacitet, luft 

F-system   Frånluftssystem 

FJV  Fjärrvärme 

FLVP   Frånluftsvärmepump 

FT-system   Från- och tilluftssystem 

FTX-system   Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning 

Fvent   Ventilationsförluster 

𝒊   Entalpi 

LOA   Yta bestående av lokaler 

OVK   Obligatorisk ventilationskontroll 

P   Effekt 

𝐩"𝐇𝟐𝐎    Partialtryck för vatten 

Primärenergifaktor  Korrigeringsfaktor för energislag  

Primärenergital  Specifik energianvändning med primärenergifaktor 

och geografisk justeringsfaktor per total uppvärmd yta 

pt   Tryckuppsättning, ventilationssystem 

RF   Relativ fuktighet 

ro   Ångbildningsentalpi 

qluft   Luftflöde 

S-system   Självdragssystem 

Spättan 1  Fastighet bestående av 3 lägenhetshus. Ägs av  

CA fastigheter 

SFP   Specifik fläkteffekt (Specific Fan Power)   

t   Temperatur 



 

VV   Värmeväxlare 

x   Ångkvot 

ηf   Verkningsgrad, fläkt  

ρluft   Densitet, luft 

φ   Relativ fuktighet 
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1 Inledning 

En betydande del av energiproduktionen i norden går till bostadssektorn, och då 

framförallt uppvärmningen av bostäder för att säkerställa ett gott inomhusklimat [1]. 

Eftersom detta står för en stor del av byggnadens energikonsumtion är det av största 

intresse att se över vilka möjligheter det finns att göra energibesparingar. Detta är i 

sin tur också kopplat de mål EU och Sverige satt upp när det gäller 

energianvändningen, vilket går att läsa om i kapitel 1.1. 

1.1 Bakgrund 
Europeiska kommissionen publicerade 2016 Ren energi för alla i Europa, vilket är 

ett samlat dokument som bland annat är kopplat till de mål som EU satt upp när det 

gäller energi. I dokumentet konstateras det att energieffektivisering ska prioriteras i 

första hand, och EU har satt som mål att minska energianvändningen med cirka en 

tredjedel till år 2030. [2] Energianvändningen är i sin tur kopplad till utsläppen av 

växthusgaser, där målen är att till 2030 ha reducerat dessa med 40 % i förhållande 

hur det var år 1990 och att till 2050 minskat utsläppen med upp till  

80–95 % [3]. 

Inom Europeiska unionen står byggnader idag för cirka 40 % av den totala 

energianvändningen varav 75 % av dessa klassas som ineffektiva, samtidigt som de 

står för ett växthusgasutsläpp på 36 % [4, 5]. Europaparlamentet och EU verkställde 

ett direktiv år 2010 (byggnaders energiprestanda), och ett 2012 (energieffektivitet) 

som båda behandlar området av att energieffektivisera byggnader [5]. År 2018 kom 

en ny uppdaterad version av direktivet från 2010 [6]. 

I nuläget finns statistik på att 35 % av alla existerande byggnader inom EU har en 

ålder på över 50 år. Dessa håller låga standarder när det gäller energiförbrukning 

och endast cirka en procent av dessa renoveras varje år. Det finns därför stor 

potential att göra förbättringar och energieffektivisera gamla byggnader. [5] 

Krav på att göra en så kallad energideklaration ingår i direktiven, vilket innebär att 

en byggnads energikonsumtion ska kartläggas och finnas tillgänglig för eventuella 

köpare och dylikt att begrunda. Deklarationen ska bland annat beskriva hur 

byggnadens energiprestanda ser ut just nu och om det eventuellt behövs göras 

förbättringar rörande ämnet och därmed förslag på hur byggnaden skulle kunna 

göras mer energieffektiv. Denna deklaration måste förnyas var 10:e år. [7, 8] 

I Sverige går 40 % av den totala energianvändningen till bostads- 

och servicesektorn. Av denna energi går mer än hälften åt till att värma upp 

bostäderna och lokalerna. [1] Sverige har som mål att till år 2030 effektiviserat 

energianvändningen med 50 % jämfört med hur det var 2005 och att till 2045 ha ett 

netto-noll utsläpp av växthusgaser [3, 9]. När det gäller bostadssektorn har 

utsläppen minskat markant och utvecklingen ser ut att fortsätta. Anledningar till 

detta är bland annat att andra källor än fossila bränslen används idag till 

uppvärmning, så som fjärrvärme och värmepumpar. [10] 
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Av alla bostadslägenheter i Sverige var majoriteten år 2017 flerbostadshus. De flesta 

av dessa är byggda någon gång mellan 50–70-talet. [11] Jämförs energin som går åt 

till uppvärmning och varmvatten för småhus, flerbostadshus och lokaler är 

förbrukningen som störst i flerbostadshus sett per kvadratmeter och år. [12] 

För att uppnå ett behagligt inomhusklimat tillförs energi till byggnaden och för ett 

flerbostadshus kommer denna energi till största delen från fjärrvärme [12]. Men det 

finns även förluster i byggnaden och de tre största huvudgrupperna är ventilation, 

transmission och avlopp där ventilationen står för den största andelen förlorad 

energi [7]. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att hitta lösningar för att minska energibehovet i 

byggnader ur ett energiteknologiskt perspektiv. För ett fastighetsbolag i Sverige står 

värmen för en stor del av energikonsumtionen. Tre byggnader ska utredas vilka ägs 

av bolaget CA fastigheter i Kalmar, Sverige. Detta är ett gammalt byggnadskomplex 

med flera lägenhetshus. Då en stor del av energin går åt för att hålla tillräcklig 

ventilation i en bostadsbyggnad kommer ventilationen att 

undersökas. Värmeförlusterna genom byggnadernas ventilationssystem ska 

utvärderas och det ska simuleras hur ett värmeåtervinningssystem kan minska 

energiåtgången. Genom att använda tillgänglig data om byggnaderna och från 

litteraturstudier kommer beräkningar och jämförelser göras för att kunna ge en bild 

av hur stor del av den tillförda energin till ventilationen som kan återvinnas. 

CA fastigheter har som avsikt att reducera energianvändningen i sin fastighet, 

Spättan 1. Detta för att uppfylla de krav som ställts på bostäderna när det gäller 

energiprestanda, men även för att värmen står för en stor del av de utgifter som en 

fastighetsägare har. Energideklarationen för en av de tre byggnaderna anger en 

förbrukning av energi på 190 kWh/m2∙år när den egentligen bör ligga mellan  

126–153 kWh/m2∙år. Målet är att göra en simulering för att utvärdera hur mycket  

värme som kan återvinnas i ventilationen med en frånluftsvärmepump, med hänsyn 

till flöden och befintligt ventilationssystem.  
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1.3 Avgränsningar 
Att energieffektivisera byggnader kan göras på många sätt och det finns ett flertal 

olika metoder för att uppnå önskade mål. Under en begränsad tid på 10 veckor 

kommer en utredning att göras av energin till och från ventilationssystemet i  

CA fastigheters tre byggnader. Denna rapport kommer att titta på möjligheten att 

minska energiåtgången genom att ändra det befintliga ventilationssystemet till ett 

där värmen, som annars gått till spillo, kan återanvändas. Då ämnet ska vara 

relaterat till ingenjörsutbildningen inom energi och miljö, kommer energin och dess 

strömmar att undersökas. Detta innebär att de byggnadstekniska delarna i 

klimatskalet inte kommer att behandlas i någon större utsträckning. Med tanke på att 

det inte finns data i dagsläget kring flöden, temperatur och relativ fuktighet i 

fastigheten kommer simuleringar att göras på de rådande krav som finns angående 

inomhusklimatet. 

Huruvida det är ekonomiskt försvarbart att utföra dessa besparingsåtgärder kommer 

inte att tas hänsyn till. Arbetet kommer endast att fokusera på hur mycket energi 

som skulle kunna återvinnas. 
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2 Teori 

En byggnads inomhusmiljö och energiprestanda beror på en rad olika faktorer. 

Beroende på vart i världen man befinner sig ställs olika krav på byggnaden. En 

byggnad som finns på nordligare breddgrader kräver ofta ett tjockt lager med 

isolering i klimatskalet för att behålla värmen inomhus och förhindra kylan att ta sig 

in. På de sydligare breddgraderna är det istället många gånger värmen som är 

problemet. Där konstrueras byggnader så att de inte ska släppa in värmen för att 

uppnå en behaglig inomhusmiljö även under soligare dagar. Tillräcklig ventilation 

är en förutsättning för att förse byggnaden med syrerik luft och föra ut koldioxid och 

andra föroreningar.  

2.1 Regler för inomhusklimat i byggnader 
Längre tillbaka i tiden byggdes bostäder som ett skydd mot vilda djur lika mycket 

som skydd mot väder och vind, men på senare år har bostäderna blivit något 

människan spenderar allt mer tid i. Under evolutionen har därför mänskligheten sökt 

olika metoder för att förbättra inomhusklimatet. I varma områden handlar det om att 

försöka hålla värmen ute, och tvärt om på nordligare breddgrader. Under mitten av 

1800-talet började forskningen kring inomhusklimatet expandera och många 

innovationer kring inomhusklimatet uppstod [13].  

År 1999 tillkom en lag från miljö- och energidepartementet i Sveriges riksdag. 

Lagen kallas miljöbalken (1998:808) och innebär att samhället måste utvecklas 

hållbart när det gäller hälsa och miljö. [14, 15] Till denna lag finns en mängd organ 

kopplade med mer utförliga förklaringar om vad som definieras som bra och 

hälsosamma förhållanden när det bland annat gäller luftkvalitén inomhus i en 

byggnad. 

Folkhälsomyndigheten ansvarar för folkhälsofrågor, till exempel vilken temperatur 

som det rekommenderas vara i en bostad där människor vistas. [16] När det gäller 

arbetslokaler finns det en arbetsmiljölag som arbetsmiljöverket ansvarar för, där de 

bland annat ska se till så att ventilationen är tillräcklig i byggnaden i fråga. [17] 

Plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) innehåller 

förordningar  och lagar att förhålla sig till när det gäller byggnader i Sverige. [18, 

19] Boverket är en myndighet som gjort en författning uppkallad boverkets 

byggregler (BBR). Denna är utformad för att tolka bygglagen och 

byggförordningen, och ger beskrivningar och råd för att följa dessa. [20] Följande 

textstycken behandlar avsnitten ventilation och värme i en byggnad men det finns 

även andra viktiga parametrar att ta hänsyn till när det gäller helheten av en 

fastighet.  
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Det finns krav på vilken temperatur det får vara i ett vistelserum i en vanlig bostad. 

Den får ej understiga 18 °C, men rekommendationen säger 20–23 °C. Under längre 

perioder under sommaren ska lufttemperaturen inte vara högre än 26 °C. 

Temperaturen på golvet bör ej understiga 16 °C, med rekommenderade värden på 

20–26 °C. [16, 20]  

Det finns andra parametervärden i en bostad som inte bör överskridas. I boverkets 

byggregler finns ett så kallat primärenergital angivet, vilket är ett mått på en 

byggnads energiprestanda. I ett flerbostadshus bör denna ej överstiga  

85 kWh/m2·area (samtliga källar-, vind- och våningsplan)·år. Varje typ av 

energikälla har en primärenergifaktor, som anger hur mycket energi som går åt för 

att producera och distribuera energislaget. För fjärrvärme är denna faktor 1,0 och för 

el 1,6.  Det finns också ett maximalt värde för vilken eleffekt som är tillåten att 

installera för användning till uppvärmning. Ytterligare ett krav anger hur mycket 

luft som får läcka ut ur byggnaden. För ett flerbostadshus gäller att byggnaden 

måste vara så pass tät att kraven för primärenergitalet samt värdet på tillåten 

installerad eleffekt kan uppnås. [20] 

Då varm luft stiger på grund av att den varmare luften är lättare än kall, kan det 

antas att den största energin i en byggnad försvinner uppåt. Detta stämmer överens 

även i praktiken då en helt oisolerad byggnad har förluster motsvarande ca 40 % 

genom taket, 35 % genom golvet och 25 % genom väggarna. [21] Jämförelsevis har 

ett flervåningsbostadshus en större andel förluster genom ventilationen, samtidigt 

som förlusterna genom golv och tak är betydligt mindre. Figur 1 visar hur värmen 

kan passera genom klimatskalet på ett flerbostadshus.  

 

Figur 1. Värmeförluster genom flerbostadshus (med tillåtelse) [22]. 
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Att förbättra komforten i byggnader är ett ständigt pågående arbete. Idag ställs allt 

högre krav på att inomhustemperatur och luftflödena ska ligga inom de angivna 

byggreglerna. Äldre byggnader lider ofta av dåligt isolerade och otäta klimatskal. 

Väggar, fönster, ventilation och tak står för en övervägande del av förlusterna. En 

tilläggsisolering av vinden är en åtgärd som ofta ger goda resultat. Vad som då 

händer är att mindre varm luft läcker ut på vinden och temperaturen på vinden 

sjunker. Luft kan innehålla olika mycket vatten beroende på vilken temperatur 

luften har. Detta beskrivs som den relativa fuktigheten. Varm luft kan innehålla mer 

vatten än vad kall luft gör och detta fenomen visar sig bland annat vid bildande av 

dimma då varm luft kyls av och vatten kondenserar ut. [23] 

Denna fysikaliska egenskap är något som måste tas i beaktning vid isolering av ett 

utrymme. En vind som är konstruerad för att vara varm och sedan kyls av på grund 

av tilläggsisoleringen kan bli ett stort fuktproblem. Om temperaturen faller under 

daggpunkten för luften kommer vattnet som finns i luften att kondensera ut och 

bilda vattendroppar. Vid vilka temperaturer detta sker illustreras i ett  

Mollier-diagram eller HX-diagram som det också kallas. [24] 

I figur 2 kan det utläsas inom vilket intervall fuktighet och temperatur ska ligga för 

att klassas som komfortabel inomhusluft. Den rekommenderade 

inomhustemperaturen i en bostad bör ligga mellan 20-23 °C och ha en relativ 

luftfuktighet på 30-70 % [7]. 

 

Figur 2. Komfortzon för en behaglig inomhusmiljö med avseende på temperatur och relativ 
luftfuktighet [25, 26]. 
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2.2 Ventilationssystem i byggnader 
En förutsättning för att uppnå en bra inomhusmiljö beror framförallt på tre faktorer; 

Temperatur, tillgång till ljus och bra luftkvalité. Temperatur och ljus regleras med 

hjälp av uppvärmning, klimatskal och fönster. Dessa påverkar i sin tur hur luften rör 

sig i byggnaden. Ventilationens roll i en byggnad är flera [24]: 

 Tillgodose byggnaden med tillräckligt mängd syre för de som vistas där. 

 Transportera bort koldioxid bildad av cellandningen. 

 Transportera fukt, ut eller in, ur byggnaden. 

 Bära med sig partiklar och bakterier ut ur byggnaden. 

 Ventilera ut odörer och gaser. 

Fördelen med de tidiga oisolerade byggnaderna var att materialet andades och det 

var sällan problem med fukt [13]. I takt med att mer isolering efterfrågas blir också 

klimatskalet tätare vilket innebär sämre luftomsättning. Det medför i sin tur att 

fuktproblem och dålig luftkvalité kan uppstå. För att komma till rätta med detta 

måste någon typ av ventilation finnas i byggnaden för att säkerställa att inneklimatet 

är i balans. 

Ventilationen i en bostadsbyggnad får som lägst ha ett uteluftsflöde på 0,35 l/s∙m2 

golvarea. Detta för att ventilationen ska kunna föra bort förorenad och oönskad luft. 

En jämn fördelning av luften i hela vistelserummet ska eftersträvas. Luft som 

strömmar in i byggnaden ska i första hand gå till utrymmen där vistelsen är hög, det 

vill säga sovrum, vardagsrum och dylikt. Dessa utrymmen bör även kunna vädras 

manuellt genom att exempelvis öppna ett fönster. Speciellt i sovrummet bör 

luftflödet vara minst 4 l/s och sovplats för att hålla nere halterna av koldioxid i 

luften. [27] Frånluftventiler placeras med fördel i rum där höga luftflöden krävs för 

att ventilera ut odörer och fukt, så som badrum och kök. Dessa flöden bör minst 

ligga på 10 l/s. Ska luft återcirkuleras i byggnaden måste denna vara ren och får 

därmed inte tas från frånluften från köket etc. [7, 27] 

Vid nyinstallation av ventilationssystem är placeringen viktig för att minimera att 

hälsofarlig och allmänt dålig luft kommer in i byggnaden. Det ska också vara 

möjligt att kunna komma åt systemet så att underhåll och mätningar kan utföras. Det 

finns även lagstadgade krav om täthet, samt att det finns en tryckskillnad mellan 

tilluft och frånluft för att motverka att fukt trycks ut i byggnadskonstruktionen. [20] 

OVK är förkortningen på den obligatoriska ventilationskontrollen som måste utföras 

regelbundet på ventilationssystemet i byggnaden. Det innebär att de krav som 

godkändes vid första besiktningen ska fortfarande uppfyllas vid varje 

besiktningstillfälle. Ventilationen ska kontrolleras så att det inte finns föroreningar i 

systemets kanaler och fläktar och att det i det stora hela fungerar som det ska. 

Dokumentation för hur ventilationssystemet ska skötas ska också finnas 

lättillgänglig. Utöver detta ska det även kontrolleras huruvida det finns möjligheter 

att göra systemet mer energieffektivt och även komma med förslag på hur detta kan 

göras, utan att inomhusklimatet påverkas negativt. [7, 28] 
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Ett ventilationssystem kan vara helt integrerat i byggnadskonstruktionen som i äldre 

otäta konstruktioner eller bestå av ett enkelt ventilsystem. Vid tätare byggnader 

räcker inte de termiska drivkrafterna till utan det krävs då ett mer komplicerat 

system med kanaler och fläktar. [7]  Nedan beskrivs de vanligaste systemen för 

ventilation i byggnader. 

 S-system  

Ett självdragssystem (S-system) bygger på att olika temperaturer och lufttryck 

driver systemet. Systemet kräver ingen tillsatt energi för att fungera och blir således 

mycket enkelt. I regel använde sig de flesta byggnader av denna teknik fram tills att 

systemet inte längre kunde tillfredsställa de krav som ställdes på inomhusmiljön. 

Systemet består av friskluftsventiler som placeras i yttervägg, eller av otäta fönster 

som kan transportera frisk luft in i byggnaden. Då en temperaturskillnad finns 

mellan insida och utsida av väggen bildas ett lufttryck på den kalla sidan som 

trycker in luft i byggnaden. Den smutsiga luften kan sedan transporteras ut via 

ventiler eller genom murstocken och ut på taket. [7, 29] 

Med tanke på att de termiska drivkrafterna är styrande i systemet är dess effektivitet 

beroende av årstider. En kall årstid medför stora temperaturskillnader vilket innebär 

högt luftflöde. På sommaren är det på samma sätt desto svårare att uppnå önskat 

flöde. Detta gör att dessa typer av system blir svåra att reglera. Ytterligare en stor 

nackdel är att den uppvärmda frånluften ventileras direkt ur byggnaden vilket gör att 

en stor del av den tillförda energin blåser rakt ut i omgivningen. [7, 30] 

 

Figur 3. Princip, S-system, ventilation (med tillåtelse) [31]. 
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 F-system  

Det mekaniska frånluftssystemet (F-system) är uppbyggt på samma sätt som  

S-systemet. Den stora skillnaden är att istället för att låta naturens krafter driva 

systemet, monteras det en fläkt till uteluften. Genom att göra detta kan flödet av luft 

hållas konstant året om, och det blir således inte lika känsligt för olika årstider. För 

att kunna driva systemet krävs det att frånluften sammankopplas med hjälp av 

kanaler till en eller flera frånluftfläktar. [7] 

Fläktarna medför att detta system drar en del energi för att ventilera luft ut ur 

byggnaden. En stor fördel är att systemet i regel inte behöver några stora 

ombyggnader för att installeras och underhållet är relativt litet. Under vinterhalvåret 

när de termiska drivkrafterna är som störst kan fläkten i bästa fall stängas av och 

energi sparas. Med tanke på att det sitter ventiler i fönsterna eller i ytterväggen kan 

kalldrag upplevas vid dessa typer av system. Då luften förs in helt obehandlad 

utifrån tar det tid för den att nå rumstemperatur, detta tillsammans med högt 

luftflöde gör att obehag kan uppstå. [7, 30] 

 

Figur 4. Princip, F-system, ventilation (med tillåtelse) [31]. 

 FT-system  

Ett ventilationssystem där både från- och tilluft (FT-system) går att styra har många 

fördelar. Konstruktionen mellan S- och FT-system skiljer sig ganska mycket. I detta 

system finns det inga friskluftsventiler i fönster eller fasad. Luften tas istället in 

centralt och distribueras ut i byggnaden via ett kanal- och rörsystem. Luften filtreras 

i regel från partiklar innan den används. Tilluftsdon placeras i de utrymmen där 

störst behov av friskluft finns, så som sovrum och vardagsrum. På samma sätt tas 

frånluften från de utrymmen där smutsig luft behöver ventileras bort, så som kök 

och badrum. [32] 
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Genom att förse byggnaden med till- och frånluftsventiler kan en balans skapas 

mellan tillförd och bortförd luft. I och med att flödet kan regleras i båda riktningar 

kan lufttrycket i byggnaden bestämmas. Genom att ställa in systemet så att det är ett 

konstant litet övertryck går det att säkerställa att ingen uteluft kommer in genom 

otätheter. Detta måste dock göras med stor försiktighet då ett för högt övertryck kan 

bidra till att uppvärmd inneluft trycks ut i byggnadskonstruktionen och vattnet 

kondenserar ut när luften kyls av. [7] 

Dessa typer av system kan utrustas med förvärmingsbatterier på tilluften. Genom att 

förvärma tilluften skapas ett behagligare inomhusklimat samtidigt som befintligt 

uppvärmningssystem kan avlastas. I ett FT-system ventileras frånluften ut ur 

byggnaden helt obehandlad precis som i S- och F-system. Samtidigt tillkommer 

fläktar för att reglera tilluften vilket gör att detta system kräver mer tillförd energi än 

F-systemet. [7, 30] 

 

Figur 5. Princip, FT-system, ventilation (med tillåtelse) [31]. 

 FTX-system  

FTX-systemen är det modernaste av de olika typerna av ventilation. Det är 

uppbyggt på samma sätt som FT-systemet, som innebär att både tillufts- och 

frånluftskanaler måste finnas för att tillgodose byggnaden med den luft som krävs. 

Den stora skillnaden ligger i fläktaggregatet, där det sitter en värmeväxlare 

tillsammans med fläktarna. Ett FTX-aggregat kan ha två typer av värmeväxlare. 

Plattvärmeväxlaren har högst verkningsgrad och kan liknas de värmeväxlare som 

ofta används för vatten.  
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Två stycken sammansatta men separerade kammare leder luften i två olika 

riktningar. Därav har denna variant även namnet motströmsvärmeväxlare. Den 

varma luften möter den kalla luften i värmeväxlaren och värmen avges från varmt 

till kallt. En konstruktion av denna typ kan nå en verkningsgrad på upp till 90 %. 

Plattvärmeväxlaren kan även konstrueras som en korsvärmeväxlare. Där leds luften 

istället i samma riktning. Denna konstruktion är dock inte lika effektiv som 

motströmsväxlaren och kan endast uppnå en verkningsgrad på 50–60 %. [33] 

Alternativet till plattvärmeväxlaren är en roterande värmeväxlare som bygger på 

samma princip, men istället för att värmen ska transporteras genom ett material 

mellan kammarna finns i denna konstruktion ett roterande hjul. Hjulet som ofta 

består av veckad plåt hämtar värme från frånluften och roterar sedan över till 

tilluftssidan och avger värmen. Således kommer inte från- och tilluftskanalerna vara 

helt separerade från varandra. Detta kan skapa problem med att lukt från den 

smutsiga frånluften läcker över till tilluften. Ytterligare en nackdel med den 

roterande värmeväxlaren är att den inte kan nå en riktigt lika hög verkningsgrad som 

plattvärmeväxlaren, vanligtvis kan en verkningsgrad på upp till 80 % uppnås. [33] 

Även om den roterande värmeväxlaren har en lägre verkningsgrad än den platta kan 

det vägas upp tack vare det lägre tryckfall som bildas i den typen av konstruktion. 

På det sättet behöver inte fläktarna arbeta lika hårt för att bibehålla det önskade 

luftflödet. Då luften måste passera en värmeväxlare blir tryckfallet större än i ett  

FT-system. Ett FTX-system kommer därför behöva mer extern energi för att 

fungera. Många moderna system har varvtalsstyrda fläktar för att minska 

energiåtgången. [7]  

 

Figur 6. Princip, FTX-system, ventilation (med tillåtelse) [31]. 
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2.3 Energibalans i ventilationssystem 
Boverket har satt upp regler för hur stora luftflödena måste vara i en byggnad för att 

luftomsättningen skall vara tillräcklig. Beroende på vilken applikation byggnaden är 

avsedd för finns det olika riktlinjer. I en bostad ska luftflödet vara minst  

0,35 l/s per m2 när någon vistas där. Det kan även beskrivas som att 

luftomsättningen skall vara 0,5 gånger per timme. Det innebär att på två timmar ska 

all luft i byggnaden vara omsatt. [20] För att beräkna vilket luftflöde som krävs 

måste detta mått multipliceras med den volym eller boyta som finns i fastigheten. 

Ett ventilationsaggregat anges oftast inte i liter per sekund då det blir mycket stora 

tal. Istället får denna enhet räknas om till kubik per sekund. [23]  

Ett ventilationssystem består av kanaler och rör för att distribuera luften runt i 

byggnaden. I regel finns ventilationsaggregatet placerat på vinden i byggnaden där 

smutsig luft evakueras via takhuvar eller där obehandlad luft kan tas in i system där 

styrd tilluft finns. [30] För att beräkna ventilationsförlusterna i en byggnad används 

följande formel [7]: 

𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑞𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝐶𝑝,𝐿 ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ (𝑡𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑡𝑢𝑡𝑒) ∙ 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑(ℎ)  

 

Denna formel tar dock inte hänsyn till luftens fuktighet eller ångbildningsenergi. 

Genom att använda sig av data från SMHI och gällande regler går det att beräkna 

den totala energin som går ut genom ventilationen och på så sätt hur mycket energi 

som kan sparas.  

 Egenskaper för fuktig luft 

Enligt Mollier-diagrammet innehåller luft olika mycket energi, beroende på fukthalt 

och temperatur. För att beräkna hur mycket energi som luft innehåller per volym 

eller viktenhet måste det därför tas hänsyn till hur mycket vatten luften innehåller, 

då Cp-värdet för mättad vattenånga är närmare dubbelt så stort som för luft. Ett sätt 

att beskriva hur mycket vatten som finns i luften kallas relativ fuktighet. [23] Den 

relativa fuktigheten mäts mellan 0–100 % och anger hur mycket vatten luften 

innehåller i relation till hur mycket vatten den kan hålla, utan att vattnet kondenserar 

ut. Detta innebär således att samma luftmängd med samma procentsats inte 

innehåller lika mycket vatten på vintern som på sommaren. Anledningen till det är 

att varm luft kan hålla mer vatten än kall innan vattnet kondenserar ut. Den relativa 

fuktigheten beräknas med följande formel [23]: 

RF (φ) = 
𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛å𝑛𝑔𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑓ö𝑟 𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔 𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛å𝑛𝑔𝑎𝑛𝑠 𝑚ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑣𝑖𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟
  

 

Ur den relativa fuktigheten kan en ångkvot beräknas. Den beskriver hur mycket 

vatten som finns i förhållande till luften per viktenhet (massa vatten/massa luft). För 

att beräkna ångkvoten används vattenångans mättningstryck vid en specifik 

temperatur. Detta värde går att läsa av i ett Mollier-diagram och är unikt för varje 

temperatur. Konstanten i formeln är kvoten mellan vattenångans och den torra 

luftens gaskonstant.  

𝑥 = 0,621 ∙
𝜑∙𝑝′′𝐻2𝑂

𝑝−𝜑∙𝑝′′𝐻2𝑂
 [23] (1) 
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Då energin i luften är summan av entalpin från andelen vattenånga och andelen torr 

luft, ingår båda dessa element i formeln för entalpin. När vatten förångas bildas 

energi, den så kallade ångbildningsvärmen, ro. Detta måste tas hänsyn till vid 

beräkningen.  

𝑖 = 𝐶𝑝,𝐿 ∙ 𝑡 + 𝑥 ∙ (𝑟𝑜 + 𝐶𝑝,𝐻2𝑂 ∙ 𝑡) 𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄  𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 [23] (2) 

 

Den specifika värmekapaciteten för torr luft i temperaturintervallet -40 till +40 

grader Celsius är 1005 J/kg∙°C [34]. Cp,H2O återfinns i [34] tillsammans med 

ångbildningsvärmen för att kunna beräkna det effektbehov som krävs för att uppnå 

en god kvalité på ventilationsluften gällande flöde, temperatur och fuktighet. 

Enheten fås i kW om flödet anges i m3/s. Densiteten för luft antas vara  

1,25 kg/m3. [35] 

𝑃 = (𝑖𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑖𝑢𝑡𝑒) ∙ 𝑞𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡  [23] (3) 

 Elbehov ventilationsaggregat 

I ett självdragssystem behövs ingen extern energi för att driva ventilationen, utan 

detta sker med hjälp av de termiska drivkrafterna som uppstår mellan varm och kall 

luft. Om det istället är ett system utrustat med fläktar behövs det tillföras energi i 

form av el. I ett F-system finns det en fläkt som hela tiden suger luft ur byggnaden. 

Detta innebär att fläkten konstant måste jobba mot de tryckfall som bildas i 

kanalsystemet. Ett ventilationssystems SFP-tal talar om hur mycket energi fläkten 

drar kontra den luft som flyttas. Enheten för SFP är kWh/m3/s. [36, 37] 

I ett äldre system är ofta kanalerna inte optimalt dimensionerade för att få ett så lågt 

tryckfall som möjligt, vilket innebär att det kan bli ganska högt vid installation av en 

frånluftsfläkt. SFPv är det tal som fläkttillverkaren anger specifikt för aggregatet. 

Detta innebär att det endast gäller effektbehovet för aggregatet och inte hela 

anläggningen med kanalsystem. [30] 

För att beräkna effektbehovet för systemet används följande formel: 

𝑃 =
∆𝑝𝑡∙𝑞

𝜂𝑓∙1000
 [30] (4) 

 

Δpt är den totala tryckuppsättningen för systemet och q, luftflödet. Verkningsgraden 

för fläkten är ηf. Genom att multiplicera effektbehovet med antalet drifttimmar fås 

ett totalt energibehov. [24] 

Då de termiska drivkrafterna hjälper till olika mycket beroende på årstid kommer 

inte fläkten att behöva pumpa lika mycket luft året om. Fläktens varvtal kommer 

därför kunna sänkas under de kallare delarna av året med ett bibehållet luftflöde. 

Figur 7 visar hur flödet och lufttrycket förändras vid olika varvtal för ett 

fläktaggregat av typen Envistar Flex.  
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Figur 7. Fläktkurva, Envistar Flex [38]. 

 Värmeåtervinning med hjälp av frånluftsvärmepump 

En värmepump är en maskin som kan producera värmeenergi med hjälp av 

lågvärdig energi och ett tillskott av el-energi. Värmekällan kan vara vatten, luft, 

mark eller berg. Systemet är uppbyggt av två sidor, en högtryckssida och en 

lågtryckssida. Mellan båda dessa sidor sitter det en kompressor och en 

expansionsventil. Kompressorns uppgift är att höja trycket på det kylmedium som 

finns i systemet. De första värmepumparna utvecklades från början ur kylskåpet där 

principen är densamma förutom att systemets uppgift är att kyla istället för att 

värma. [39] 

  

Figur 8. Cykel av köldmediet i en värmepump [40]. 
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Figur 8 visar hur värmepumpen arbetar med de huvudsakliga komponenter som 

ingår i systemet. Principen bygger på att ett kylmedium som har en låg kokpunkt 

transporteras runt i systemet. När mediet har passerat kompressorn håller det ett 

högt tryck. Detta passerar sedan genom kondensorn där ångan kondenserar. I denna 

process kan energi avges från mediet på grund av den ångbildningsenergi som 

mediet har. Efter detta passerar vätskan en expansionsventil där trycket i systemet 

släpps och mediet kommer in i förångaren. I detta steg tas energi upp från 

omgivande miljö, så som luft eller vatten. Detta sker på grund av den låga 

temperaturen på köldmediet. Då naturen strävar efter jämvikt kommer den 

lågvärdiga värmen från omgivningen tas upp i förångaren som ett resultat av 

temperaturskillnaden mellan dem. Efter detta börjar cykeln om. Processen kräver 

extern energi för att driva kompressorn men dagens moderna värmepumpar har en 

mycket hög verkningsgrad, vilket brukas betecknas med ett COP-värde. COP-värdet 

beräknas som en kvot mellan den avgivna värmen och den tillförda energin. De 

bästa pumparna kan idag leverera ett COP-värde på upp till 5,0 vid optimala 

förhållanden, vilket innebär en värmeverkningsgrad på 500 % kontra den elenergi 

som tillförs processen. [7] 

Avluften ur en bostad innehåller stora mängder energi då temperaturen på denna är 

densamma som inomhustemperaturen. Den är samtidigt relativt konstant året runt. 

Genom att installera en frånluftsvärmepump (FLVP) på ett F- eller FT-system kan 

en stor del av annars förlorad energi tas tillvara på. Energin i luften växlas över till 

vatten i värmepumpens värmeväxlare och kan sedan distribueras ut på 

värmesystemet eller värma tappvatten. [24] 

2.4 Integrering av ventilation och värmesystem 
En fastighet som är kopplad till ett fjärrvärmenät har i regel inga tankar för att hålla 

tappvatten utan istället sker varmvattenproduktionen direkt i fjärrvärmeväxlaren. I 

det fallet är det enklast att koppla en FLVP direkt på radiatorsystemet. Detta kan 

göras antingen på returen eller inkommande radiatorslinga. Då en FLVP arbetar som 

bäst mot en kallare temperatur kan det vara fördelaktigt att koppla denna mot 

returen. Detta försämrar dock verkningsgraden på värmeväxlaren till fjärrvärmen då 

hög temperaturskillnad på inkommande och utgående vatten ger allra bäst 

verkningsgrad. [41] Problematiken med att koppla värmepumpen endast mot 

radiatorsystemet är att denna ofta stängs av under sommarmånaderna när 

värmebehovet är som lägst. [42]   

Med tanke på att värmepumpen arbetar som bäst mot så låg temperatur som möjligt 

ska det också eftersträvas. Detta ger bäst COP-värde och på så vis bäst 

driftsekonomi. Enligt BBR måste tappvattnet hålla minst 50 °C ute vid tappstället 

för att undvika legionellatillväxt. [20] Detta innebär att om värmepumpen ska 

fungera som enda källa till varmvatten under sommarmånaderna måste den leverera 

som lägst 50 °C. I ett radiatorsystem varierar framledningstemperaturen över året. 

En kallare årstid kräver högre temperatur på radiatorkretsen för att den ska klara att 

hålla rätt temperatur. Det medför att det kan vara som mest effektivt att reglera 

värmepumpen så att den levererar värme på den krets som har lägst temperatur. [42] 
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Hur värmepumpen kan kopplas på radiatorkretsen visas i figur 9. Denna inkoppling 

är förhållandevis billig men täcker endast radiatorkretsen. Värmepumpen kopplas 

parallellt med radiatorvattnets returledning. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Inkoppling av frånluftsvärmepump parallellt med radiatorkrets (med tillåtelse) [43]. 

Ska värmepumpen istället utnyttjas under hela året måste pumpen kopplas så att den 

kan värma även tappvattnet. Ett sätt är att använda en värmepump som huvudsaklig 

värmekälla i systemet, där fjärrvärmen toppar upp med den värmen som behövs. På 

varmvattensidan är värmepumpen kopplad som ett mellansteg enligt figur 10. 

Värmen från värmepumpen kan styras till den källa som kräver lägst temperatur, för 

att på så sätt få en bättre verkningsgrad. Tappvattnet värms upp med hjälp av en 

slingvattenberedare. Denna typ av inkoppling kräver en större investeringskostnad 

och fler komponenter för att fungera och kunna regleras. 

 

Figur 10. Inkoppling av frånluftsvärmepump med slingberedare (med tillåtelse)  [43]. 
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Ytterligare ett sätt att kombinera värme och varmvattenproduktion med hjälp av en 

frånluftsvärmepump är att koppla den tillsammans med en ackumulatortank. Även i 

denna inkoppling står värmepumpen för den primära energin där fjärrvärmen får 

komplettera under den kalla årstiden. I detta fall kan värmepumpen lagra energi i en 

ackumulatortank vid de tillfällen när det inte finns behov för varmvatten. Detta gör 

att ett energilager kan byggas upp som kan användas vid exempelvis köldknäppar 

eller vid de tidpunkter på dygnet när varmvattenförbrukningen är som störst.  

Denna inkoppling fordrar för god verkningsgrad eftersom den inte behöver leverera 

varmvatten vid de högsta temperaturerna. Detta då systemet kan ställas in så att 

fjärrvärmen toppar upp varmvattnet med den temperatur som krävs för att undvika 

tillväxt av legionella [20]. I figur 11 illustreras denna typ av inkoppling. Efter 

ackumulatortanken sitter en 3-vägsventil där vattnet kan distribueras till antingen 

slingan för tappvatten eller radiatorslingan, beroende på vilket system som behöver 

värme för tillfället.  

 

 

Figur 11. Inkoppling av frånluftsvärmepump med ackumulatortank (med tillåtelse)  [43]. 

  

Fjärrvärmeflöde 

Fjärrvärmeväxlare 

%lare 

Cirkulationspump 

Cirkulationspump 

Radiator 

Kallvatten 

Varmvatten 

Acc-tank 

Fjärrvärmeväxlare 

FLVP 



 

18(39) 

 

Då fjärrvärmecentralen i regel är placerad i källaren i en fastighet kan det vara 

fördelaktigt att placera värmepumpen där för att spara på rördragningen. Det innebär 

att en värmeväxlare placeras uppe vid ventilationsaggregatet och köldmediet 

cirkuleras ner till värmepumpen i källaren. Denna lösning kräver en ledning och en 

retur från förångaren ner till värmepumpen. [44] Genom att placera värmepumpen i 

källaren kan en sammankoppling göras med det befintliga värmesystemet. Skulle 

läckage uppstå är det endast vätskan i det slutna systemet som kan läcka ut. En 

sådan typ av installation illustreras i figur 12.  

 

 

Figur 12. Placering av FLVP i källare och värmeväxlare på vindsplan (med tillåtelse) [44]. 
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3 Objektbeskrivning 

Fastigheten har beteckningen Spättan 1 och ägs av CA fastigheter som är ett stort 

bolag med fastigheter i Sverige såväl som utomlands [45]. Spättan 1 är belägen i 

Kalmar i sydöstra Sverige. Byggnaden är uppförd 1948 och består av tre huskroppar 

innehållande lägenheter och lokaler. Den första byggnaden har adressen 

Kämnärsgatan 8B och innehåller nio lägenheter. Total boyta är 612 m2 och Atemp är 

871 m2. Byggnad nummer två, Kämnärsgatan 8A, innehåller också nio lägenheter 

med en boyta på 612 m2. Denna byggnad innehåller även en lokal vilket ger en Atemp 

på 765 m2. Hus nummer tre har adressen Tolvmannagatan 3A-B och innehåller  

15 lägenheter fördelade på tre våningsplan. Den totala boytan är 1086 m2 och Atemp 

är 1358 m2. [Bilaga 7] Till alla tre byggnader finns det källare. 

 

Figur 13. Från vänster: Flygfoto över Sverige med markering över Kalmar [46]. Till höger ses ett 
flygfoto av Kalmar stad med markerat område över Spättan 1 [47]. 

 

Figur 14. Från vänster: Flygfoto över fastigheten Spättan 1 med samtliga markerade hus (bild 
tillhandahållen av CA fastigheter). Till höger ses ett foto över fastigheterna ur ett annat perspektiv 
(Foto: Patrik Holmqvist, 2019). 
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Byggnadens klimatskal har inte förändrats sedan byggnationen förutom att 

fönsterbågarna till de befintliga 2-glas-fönsterna har bytts ut till aluminiumbåge. 

Husen värms upp med hjälp av fjärrvärme levererat från Kalmar Energi. 

Inkommande fjärrvärmecentral sitter i det största huset och distribueras ut till de 

andra husen via ett kulvertsystem [Bilaga 2]. Detta innebär att den levererade 

värmen till fastigheten mäts gemensamt för alla tre hus.  

Tabell 1. Värmebehov för Spättan 1 uttryckt i MWh. 

Månad År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 

Januari 81,5 76,2 66,0 25,1 69,2 62,2 

Februari 70,9 60,2 60,1 114,5 56,6 66,8 

Mars 79,2 55,1 48,1 55,7 51,7 68,6 

April 51,8 42,3 46,6 42,8 41,6 38,6 

Maj 29,4 28,0 29,5 25,8 25,9 17,7 

Juni 17,3 17,9 15,8 15,7 13,1 11,1 

Juli 13,2 11,0  11,8 12,3 8,5 8,6 

Augusti 14,3 15,4 11,0 14,9 7,8 9,0 

September 26,3 21,3 17,1 16,7 15,6 16,5 

Oktober 39,7 32,1 32,6 39,6 32,9 34,3 

November 53,4 44,8 43,6 54,6 49,8 47,1 

December 63,7 66,2 52,1 58,7 58,6 60,0 

Summa: 540,7 470,5 434,3 476,4 431,3 440,5 

 

Tabell 1 visar hur värmebehovet har varierat de senaste sex åren. Den högsta lasten 

varierar mellan 50–80 MWh per månad under vintermånaderna (december till 

februari), förutom år 2016 där avläsningen antas vara felaktig då det är kraftigt 

avvikande. Värmebehovet under sommaren är i storleksordningen  

10–15 MWh/mån. Tabell 2 visar prislistan för fjärrvärmen levererad av  

Kalmar Energi. Fastigheten ligger i prisklass C och priset för fjärrvärme är inte 

beroende av årstid. Det finns således ingen separat taxa för vinter och sommar. 

Tabell 2. Prislista för fjärrvärme för flerbostadshus, Kalmar 2019 [48]. 

  
  

Exkl. 

moms   

Inkl. 

moms 

 Effektavgift Energipris Effektavgift Energipris 

Priskategori [kr/kW] [öre/kWh] [kr/kW] [öre/kWh] 

A 1993 26,09 2491 32,61 

B 1503 35,84 1879 44,80 

C 1013 45,62 1266 57,03 
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Den senaste energideklarationen för fastigheten är utförd 2010. Byggnaderna fick då 

en energiprestanda på 190–192 kWh/m2 där liknande hus låg inom intervallet  

126–153 kWh/m2. Då det inte sitter en separat fjärrvärmemätare i varje byggnad har 

energibehovet uppskattats för varje enskilt hus i energideklarationen. [Bilaga 1]  

Fastighetens ventilationssystem består i dagsläget av självdrag där uteluft förs in via 

friskluftsventiler och evakueras via huvar på taket enligt figur 3. Under årens gång 

har vissa lägenheter renoverats och då utrustats med spisfläktar.  

Ventilationens kanaler leds upp via murstockens kanaler upp på taket. Med tanke på 

att det i varje hus finns flertalet murstockar, är det ingen central uppsamling av 

avluftens kanaler i dagsläget. Uppe på vinden finns förråd för lägenhetsinnehavarna. 

Detta innebär att dessa måste sammankopplas för att få en central avluftsenhet. Ett 

problem med detta skulle vara att dragning av ventilationsrör krävs genom förråden. 

Med tanke på att Kalmar ligger nära havet är det ett typiskt kustklimat med relativt 

milda men blåsiga vintrar. Detta bidrar till hög fuktighet i området. Luftens 

terminologi säger att luft med hög fukthalt har möjlighet att innehålla mer energi än 

torr luft enligt ekvation 2. En luft med hög fuktighet kan således innehålla mycket 

energi, men den kan samtidigt behöva torkas för att uppfylla en komfortabel 

inomhusluft. Vädervariationen visas i figur 15 [Bilaga 3]. 

 

Figur 15. Temperatur samt luftfuktighet från år 2013 till och med 2018, Kalmar flygplats, Sverige [49] 
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4 Metod 

I denna rapport kommer en utvärdering och simulering av en fastighet bestående av 

tre huskroppar att göras. Detta på grund av den höga energiförbrukningen som 

byggnaderna har i dagsläget. För att göra detta används en litteraturstudie för att få 

den information som krävs i ämnet. Tillhörande fastigheten finns dokumenterade 

ritningar och bygghandlingar som beskriver konstruktionen av fastigheten. Det finns 

även dokumenterad energianvändning för fastigheten för flera år tillbaka. I 

dagsläget är fastigheten ansluten till programmet Mestro. Detta är ett webb-baserat 

program som loggar och lagrar data från de givare som är anslutna till fastigheten. 

Objektet har separat fastighetselmätning för varje byggnad och en central mätning 

av värmeförbrukningen.  

Innehållet i denna rapport kommer att baseras på givna energiuppgifter om objektet 

tillsammans med data om byggnadskonstruktionen. Genom att applicera de 

parametrar som ska gälla enligt regelverket kring ventilation beräknas ett 

energibehov för ventilationen. Nästa steg blir att ta reda på hur mycket energi som 

kan återvinnas av detta med hjälp av en frånluftsvärmepump installerad på 

ventilationssystemet. Med tanke på att fastigheten i dagsläget är ansluten i 

fjärrvärmenätet är det mest ekonomiska alternativet att dimensionera värmepumpen 

så att den kan täcka en del av energibehovet och förhoppningsvis försörja 

fastigheten med en större del av den värme som krävs under sommarmånaderna. 

4.1 Datasökning 
Rapporten inleddes med en litteratursökning kring ämnet. Detta gjorde dels med 

hjälp av litteratur som hittades på biblioteket, där böcker kring byggnaders klimat, 

drift och ventilationens roll behandlades. Det användes även digitala databaser där 

vetenskapliga relevanta rapporter kring ämnet har sökts. Då ämnet behandlar 

svenska byggstandarder har byggverkets boregler (BBR) använts som källa för 

information om vad som anses vara tillräckliga flöden och temperaturintervall. Med 

tanke på att rapporten baseras på en existerande byggnad har data kring fastigheten 

tillhandahållits av fastighetsägaren CA fastigheter. Till viss del har även information 

hämtats från energideklarationen som genomfördes år 2010. SMHI:s databas om 

relativ luftfuktighet och temperatur utomhus har använts som underlag vid 

beräkning av luftens energiinnehåll. 

4.2 Simulering 
Systemuppställningen för byggnaden är simulerad med ett ventilationsaggregat i 

varje byggnad. Ihop med dessa kommer värmeväxlare installeras för att kunna 

utvinna den energin som finns i utgående ventilationsluft. Värmepumpen kommer 

att placeras på källarplanet med ledningar för köldmediet uppifrån vindsplanet. Den 

mest kostnadseffektiva lösningen bör vara en central värmepump vid 

fjärrvärmecentralen. Detta innebär att kylmediet från de två mindre byggnaderna 

leds via kulvertsystemet in till huvudbyggnaden. 

Byggnaderna är komplexa och andra metoder, så som att installera  

FTX-system skulle innebära för stora förändringar och troligtvis leda till stora 

kostnader. Därför har följande beräkningar begränsats till ett system med en FLVP. 
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 Beräkningar och antaganden 

Eftersom vissa data var nödvändiga men ej tillgängliga fick antaganden göras. Ett 

medelvärde av den totala värmeförbrukningen i Spättan 1 från år 2013 till 2018 

beräknades. Det år som visades ligga närmast var 2014 och valdes därför som 

referensår. För enkelhetens skull ses de tre byggnaderna som en och samma enhet 

eftersom datan som finns tillgänglig representerar hela Spättan 1. 

För att få en uppfattning om hur temperaturen och den relativa luftfuktigheten 

utomhus förändrades under dessa år hämtades värden från SMHI. Väderstationen 

som valdes ligger lokaliserad vid Kalmar flygplats i Sverige. Temperaturen inomhus 

antogs vara ett konstant värde på 21,5 °C, det vill säga medianen av BBR:s 

rekommenderade inomhustemperaturer på 20–23 °C. Den relativa luftfuktigheten 

antogs vara 50 % då det enligt BBR ansågs vara optimalt [7].  

Dessa värden användes sedan för att estimera entalpin för ute- samt inneluften i en 

byggnad [Bilaga 4]. Först beräknades ångkvoten för uteluften för samtliga månader 

varje år. Detta gjordes med ekvation 1 där data om ånginnehållet i mättad ånga 

hämtades från [34] och med ett atmosfärstryck på 101,3 kPa (se Bilaga 5). Med 

denna ångkvot och ekvation 2 kunde entalpin för uteluften beräknas, genom att 

använda data för ångbildningsvärmen, r0 [Bilaga 6], specifika värmekapaciteten för 

vatten, Cp,H2O samt specifika värmekapaciteten för luft, Cp,L [34]. Samma 

uträkningar gjordes för inneluften men istället med en fast temperatur, 21,5 °C och 

relativ luftfuktighet på 50 %. 

Ekvation 3 ger ett värde på det totala värmebehovet som krävs för att tillgodose en 

inomhusluft med en temperatur på 21,5 °C och en fuktighet på 50 % via 

ventilationen. Den totala boarean (BOA) för CA fastigheters byggnader i Spättan 1 

uppgår till 2310 m2. Enligt BBR får luftflödet, qluft i en byggnad med vistelseytor 

inte understiga 0,35 l/s∙m2. Eftersom flödet i byggnaderna i fråga är okänt utfördes 

simuleringar med tre olika fall, 0,25, 0,35, samt 0,45 l/s∙m2, för att få en bättre 

uppskattning. Luftens densitet, ρluft sattes till 1,25 kg/m3. Beräkningarna gjordes för 

år 2014 med den relativa fuktigheten 50 % och en graf ställdes upp för att se hur 

behovet förändras under året. Till diagrammet lades också byggnadernas totala 

värmebehov för att kunna se hur stor andel av denna som går åt till ventilationen. 

Det var också av intresse att göra ett liknande diagram för år 2018 då datan från 

SMHI om temperatur och relativ luftfuktighet under detta år var något mer extrem. 

Till sist gjordes även ett diagram för att visa förändringen per kvadratmeter från år 

2013 till 2018, vilket i detta fall var den totala uppvärmda ytan i fastigheterna, Atemp, 

det vill säga 2994 m2. 

För respektive månad beräknades den utgående energin från ventilationen med 

samma tillvägagångssätt som tidigare. Istället för en skillnad mellan entalpin för 

ute- och inneluft användes endast inneluftens värde. Resultatet ställdes upp i ett 

diagram. 
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På marknaden finns det flera aktörer som tillhandahåller lösningar med 

värmeåtervinning av frånluften med hjälp av en frånluftsvärmepump. HögforsGST 

rekommenderar en värmepump med ett COP-värde på 3,8 som har möjligheten att 

kyla ner inkommande varm luft med 18 °C. Eftersom inomhustemperaturen i denna 

simulering antagits vara 21,5 °C innebär det att energi kan plockas ur luften ner till 

3,5 °C, som återvinns och kan användas för uppvärmning igen. För att se hur 

mycket energi som kan återvinnas beräknades först entalpin för luften vid 3,5 °C till 

följd av att utnyttja ekvation 3. 𝑖inne motsvarade entalpin vid 21,5 °C och 𝑖ute vid  

3,5 °C. Beräkningarna gjordes för de tre olika luftflödena och den relativa 

fuktigheten, 50 %, för varje månad och gav då hur mycket effektiv värme som var 

återvinningsbar. Den effektiva återvunna värmen ställdes upp i ett diagram i relation 

till ventilationens värmebehov och det totala värmebehovet i Spättan 1. 

COP-värdet säger att om det krävs 1 kWh elektricitet för att driva värmepumpen 

kommer den rekommenderande pumpen att generera 3,8 gånger mer värme i 

slutändan. Med tidigare beräkningar kunde därför behovet av elektricitet beräknas 

genom att dela samtliga värden med 3,8. Till sist gjordes en graf där elbehovet 

jämfördes med värmen som går att återvinna. 

Eftersom byggnaderna har självdrag i dagsläget måste även fläktar installeras för att 

kunna utnyttja ett FLVP-system. Fläktarna kommer att kräva elektricitet för att 

drivas och denna beräknades för samtliga flöden med ekvation 4 samt att de antogs 

vara i drift under hela året. 

Till sist gjordes en beräkning där energibesparingen jämfördes med den befintliga 

energiprestandan. Av 190 kWh/m2∙år som är dagens energiprestanda, är  

185 kWh/m2∙år värme och resten el. Elen multiplicerades med faktorn för det ökade 

elbehovet för varje flöde. Den totala återvunna värmen per år dividerades med Atemp 

för att se besparingen i värme per kvadratmeter. Genom att subtrahera detta från  

185 kWh/m2∙år och addera den ökade elförbrukningen fås en ny energiprestanda för 

varje flöde.  
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5 Resultat 

Resultatet av simuleringen är uppdelad i tre delar. Den första beskriver 

energiströmmarna i byggnaden, den andra återvinningspotentialen för 

ventilationssystemet och slutligen det ökade elbehovet vid en installation av en 

frånluftsvärmepump med tillhörande ventilationsaggregat.   

5.1 Energianvändning  
Då luftens energiinnehåll är kopplat både till temperatur och fuktighet simulerades 

det totala energibehov som krävs för att tillgodose fastigheten med kvalitativ 

ventilationsluft med hänsyn till flöde, fuktighet och temperatur. Hur detta behov 

varierar vid olika flöden ses i graferna nedan. Dessa beskriver dels årsbehovet men 

även behovet per kvadratmeter och år. För simuleringen valdes två olika år. Dels ett 

normalår 2014 men även ett mer extremt år som 2018. All simulering är beräknad 

med en relativ fuktighet på 50 % och en temperatur på 21,5 °C i inomhusmiljön. 

Figur 16 nedan är endast till för att förtydliga hur figur 17–23 är uppbyggda. 

 

Figur 16. Förtydligande exempel på konstruktionerna av figur 17–23. 

  

Flöde 0,45 l/s·m2

Flöde 0,25 l/s·m2

Flöde 0,35 l/s·m2
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Figur 17 visar det totala värmebehovet för byggnaden under år 2014 tillsammans 

med den energi som krävs för att ventilationen ska fungera, samtidigt som 

temperaturen hålls på 21,5 °C. År 2014 har ett linjärt minskande värmebehov från 

årsskiftet och ett linjärt ökande behov under hösten. Det höga energibehovet under 

vår och höst kan förklaras med en ökande fuktighet i luften. En förändring av flödet 

med 0,1 l/s·m2 innebär en linjär förändring av energibehovet med ± 28,6 %. 

 

Figur 17. Totalt värmebehov samt värmebehovet för ventilationen vid flöde 0,25, 0,35 respektive  
0,45 l/s·m2 för år 2014. 

Figur 18 visar värmebehovet för år 2018. Detta år sticker ut i statiken då det var en 

exceptionellt varm sommar. Det ses tydligt under de varma månaderna då det totala 

värmebehovet ligger under 20 MWh per månad från maj till september. Samtidigt 

skiljer sig behovet under våren från 2014 med ett ökande värmebehov från årsskiftet 

fram till mars. Detta kan förklaras med ett ovanligt kallt första kvartal år 2018 enligt 

figur 15. Då energibehovet för ventilationen följer utomhustemperaturen är det stort 

under våren och obefintligt under sommaren. Under 2018 behövdes istället kylning 

för att uppnå ett komfortabelt inomhusklimat. Det totala värmebehovet under 

sommaren kan antas bestå av endast varmvattenproduktion. 

 

Figur 18. Totalt värmebehov samt värmebehovet för ventilationen vid flöde 0,25, 0,35 respektive  
0,45 l/s·m2 för år 2018. 
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Genom att beräkna värmebehovet i kWh per kvadratmeter fås ett representativt 

värde att jämföra med energideklarationen. Resultatet i figur 19 visar att 

ventilationen står för ca 35 % av uppvärmningsbehovet. I detta fall finns således en 

stor potential för att återvinna energi, då ventilationen står för en så pass stor del av 

den tillförda energin.   

 

Figur 19. Totalt värmebehov samt värmebehovet per kvadratmeter och år för ventilationen vid flöde 
0,25, 0,35 respektive 0,45 l/s·m2. 

För att beräkna hur mycket energi som går att ta tillvara på i ventilationen görs en 

simulering vid olika flöden. Figur 20 visar hur stor del denna energi är vid en relativ 

fuktighet på 50 % i inomhusluften och en temperatur på 21,5 °C. 

 

Figur 20. Utgående energi genom ventilationen under ett år vid flöde 0,25, 0,35 respektive 0,45 l/s·m2. 

På grund av en antagen konstant temperatur och fuktighet året runt kommer 

energiflödet genom ventilationen att vara konstant under året. Flödet har en stor 

inverkan på energimängden och en variation på 0,1 l/s·m2 innebär en förändring av 

energiflödet med ca 10 MWh per månad. 
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5.2 Värmeåtervinning via ventilationen 
Återvinningspotentialen i anläggningen har att göra med hur mycket energi som kan 

utvinnas ur utgående frånluft. I detta fall har ett Δt på 18 °C använts. Detta innebär 

att luften sänks med 18 °C från inomhustemperaturen. Då inomhusluften är 

21,5 °C innebär det att luften efter värmeväxlaren kommer vara 3,5 °C. Den 

återvinningsbara energin ses i figur 21. Den totala energin som lämnar byggnaden 

via ventilationssystemet ses i figur 20. Figur 21 visar hur stor del av denna som kan 

återvinnas. Vid ett flöde av 0,35 l/s·m2 blir det ca 31 MWh per månad. Av denna 

energi kan 17 MWh återvinnas med hjälp av en värmepump som kan sänka luftens 

temperatur med 18 °C. 

 

Figur 21. Potentiell återvinningsbar energi i utgående ventilationsluft per år, vid flöde 0,25, 0,35 
respektive 0,45 l/s·m2. 

Figur 22 visar hur mycket energi som kan återvinnas i relation till energibehovet för 

ventilationen och det totala energibehovet för fastigheten under ett år där 

värmebehovet för referensåret 2014 har använts. Resultatet visar på att en 

installation av en frånluftsvärmepump borde kunna täcka det totala värmebehovet 

under juni till augusti. 

 

Figur 22. Värmebehov för ventilation i relation till effektiv värme som kan återvinnas och byggnadens 
totala värmebehov vid flöde 0,25, 0,35 respektive 0,45 l/s·m2. 
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Den återvinningsbara energin med en värmepump som kan sänka temperaturen med 

18 °C och har ett COP-värde på 3,8, kan producera ca 17 MWh per månad vid ett 

flöde av 0,35 l/s∙m2. Andelen tillförd energi är 3,8 gånger mindre än den 

producerade vid ett COP-värde på 3,8. Detta innebär att det krävs ca  

4,6 MWh per månad köpt el för att driva processen. Andelen köpt el kontra 

återvunnen värme visas i figur 23. 

 

Figur 23. Återvunnen energi med användning av värmepump och elbehovet för denna vid flöde 0,25, 
0,35 respektive 0,45 l/s·m2. 

En viktig aspekt vid valet av inkoppling av värmepumpen på värmesystemet är 

installationskostnaden. Ett system som endast producerar värme för uppvärmning 

kväver inte så många komponenter och komplicerade styrsystem för att fungera. 

Detta gör att kostnaden för installation blir marginellt mycket lägre. Samtidigt 

kommer det inte finnas något behov av värme under sommaren vilket gör att 

drifttiden per år blir lägre, som i sin tur ökar livslängden på värmepumpen. Dock 

utnyttjas inte potentialen från ventilationen till fullo vid en sådan typ av inkoppling. 

Med tanke på att systemet i princip kan klara sig utan fjärrvärme under 

sommarmånaderna när värmebehovet är som lägst, skulle det kunna vara aktuellt att 

koppla värmepumpen så att den även kan producera varmvatten. Genom att koppla 

värmepumpen mot en ackumulatortank kan värmen lagras för att användas under de 

perioder på dygnet när behovet är som störst, det vill säga på morgonen och 

eftermiddagen/kvällen eller under kalla perioder. På så sätt utnyttjas värmepumpen 

maximalt och en god verkningsgrad kan uppnås. Denna koppling kräver dock fler 

och dyrare komponenter för att fungera vilket resulterar i en högre initialkostnad 

och ett mer komplicerat system att underhålla. 
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Förändringen av energiprestandan vid olika flöden beskrivs i figur 24. Installationen 

av en frånluftsvärmepump innebär en minskad andel värme och en ökad mängd el. 

Flödena är som tidigare 0,25, 0,35 och 0,45 l/s·m2. 

 

Figur 24. Förändring av energiprestanda efter värmeåtervinning vid flöde 0,25, 0,35 respektive  
0,45 l/s·m2. 

Energiprestandan för Spättan 1 låg enligt deklarationen 2010 på 190 kWh/m2∙år. 

Genom att placera en värmepump på frånluften och återvinna maximala potentialen 

av energin skulle denna siffra kunna reduceras till 133 kWh/m2∙år vid ett flöde av 

0,35 l/s·m2. Detta inkluderar den ökande mängden elenergi som måste till för att 

driva värmepump och fläktar. Enligt dessa siffror minskar alltså 

energianvändningen med ca 30 % efter en installation av en värmepump räknat per 

kvadratmeter och år. 

5.3 Elenergi för ventilation 
Då en installation av en värmepump med tillhörande fläktaggregat i ett 

självdragshus innebär en ökad mängd köpt energi, var det relevant att beräkna 

denna. Fastigheten har tidigare haft självdrag som ventilationssystem och därför 

krävs ingen extern energi för att driva ventilationen. Tabell 3 visar hur mycket 

energi tre fläktaggregat beräknas förbruka i el vid ett tryckfall på 372 Pa [Bilaga 8] 

och en drift året runt. 

Tabell 3. Energibehov för frånluftfläktar för de tre byggnaderna vid olika luftflöden. 
Energiförbrukningen är angiven i MWh. 

Flöde 

[l/s·m
2
] 

Tolvmannagatan 

3A-B 

Kämnärsgatan 

8A 

Kämnärsgatan 

8B 

Total 

förbrukning 

0,25 1,5 0,9 0,9 3,2 

0,35 2,1 1,2 1,2 4,5 
0,45 2,7 1,5 1,5 5,8 

 

Beräkningen visar på att vid det låga luftflödet kommer de tre fläktarna dra  

3,2 MWh per år, vid det rekommenderande minimumflödet, 4,5 MWh per år och 

vid ett forcerat flöde, 5,8 MWh per år. 
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Genom att ta ett medelvärde för förbrukningen av fastighetselen mellan år  

2009–2018 beräknas hur mycket den totala elförbrukningen skulle öka vid en 

installation av ett fläktaggregat med en tillhörande värmepump. 

Tabell 4. Inköpt elenergi för fastighet, fläktar och värmepump angivet i MWh per år. 

Flöde [l/s·m
2
] 0,25 0,35 0,45 

Värmepump 49,6 54,1 58,6 

Ventilationsfläkt 3,2 4,5 5,8 
Fastighetsel 26,0 26,0 26,0 

Summa: 78,8 84,6 90,4 

 

I tabell 4 ses hur mycket elbehovet ökar vid en installation av ett ventilationssystem 

med tillhörande värmepump. Vid ett flöde på 0,35 l/s·m2 skulle andelen köpt energi 

öka med mer än tre gånger så mycket jämfört med det befintliga elbehovet. Detta 

innebär att inkommande ledning till fastigheten måste kontrolleras för att klara av 

den ökade belastningen. Skulle värmepumpen stängas av under sommarmånaderna 

vid inkoppling av endast varmvattenproduktion skulle andelen köpt energi till 

värmepumpen vara mindre. Dock skulle fläktarna fortfarande behöva köras för att 

säkerställa en god ventilation. 
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6 Diskussion och slutsats 

Detta kapitel kommer att behandla återvinningspotentialen och hur ett ökat elbehov 

påverkar installationen av en värmepump med tillhörande fläktar. Även byggnadens 

komplexitet och fortsatta vidarearbeten diskuteras. Rapporten avslutas med en 

slutsats för projektet. 

6.1 Återvinningspotential 
Resultatet visar på att det finns en stor besparingspotential vid installation av 

frånluftsvärmepumpar. Värmebehovet för fastigheten varierar mellan  

450–550 MWh per år. Vid en ett flöde på 0,35 l/s och en relativ fuktighet på 50 % 

kan värmepumparna leverera ca 206 MWh per år. Tittar man månadsvis på hur 

mycket energi värmepumpen kan leverera, visar simuleringen att fastigheten i 

princip skulle vara självförsörjande på värme och varmvatten från juni till augusti. 

I resultatet har ett energibehov för ventilationen av huset beräknats. Detta har gjorts 

med hänsyn till ett godkänt minimumflöde av 0,35 l/s∙m2, ett forcerat flöde på  

0,45 l/s∙m2 och ett flöde under minimumgränsen på 0,25 l/s∙m2. Beräkningen visar 

att ventilationen står för ca 35 % av det totala energibehovet, beroende på vilket 

flöde som simulerats. Då huset ej har en godkänd OVK kan luftflödena antas vara 

lägre än så, vilket innebär att energibehovet för ventilationen också blir mindre. För 

att beräkna ett mer exakt värde måste noggrannare mätningar göras på flöden, 

temperaturer och fuktigheter under en tidsperiod.  

En nackdel med att installera en frånluftsvärmepump är att det krävs extra tillförd 

elenergi för att driva denna. På så sätt kommer en minskad andel värmeenergi vägas 

upp av en ökad andel elenergi. Det måsta således tas i beaktning att inkommande 

ledningar är dimensionerade för det ökande elbehovet. Vid ett flöde av  

0,35 l/s∙m2 produceras ca 17 MWh med värme per månad. För att producera denna 

värme krävs 4,6 MWh el, vilket är i storleken dubbelt så mycket som fastighetselen 

ligger på per månad, det vill säga 2,2 MWh. Till detta kommer energi för fläktar och 

reglerutrustning i form av cirkulationspumpar. Detta innebär att elförbrukningen 

kommer att öka 3,3 gånger på årsbasis jämfört med om fastigheten endast skulle 

använda den befintliga fastighetselen. 

Räknat per kvadratmeter skulle en reducering från 190 till 133 kWh/m2∙år ske vid 

det minsta godkända flödet i bostäder. Att minska energibehovet med 30 % genom 

att återanvända den energi som en gång redan betalats för, får anses som ett gott 

utfall i sammanhanget. Viktigt att veta är att dessa siffror gäller för energiprestandan 

från energideklarationen år 2010. Då denna ska förnyas vart tionde år, måste snart 

en ny sådan upprättas. Under denna tid har regler och krav förändrats när det gäller 

energiförbrukning och behov. Skärpta krav gör att fastightenen kommer få en sämre 

klassning än förra gången ifall inga energibesparande åtgärder har gjorts. 

Naturvårdsverket anger på sin hemsida att man som verksamhetsutövande har ett 

ansvar och skyldighet enligt miljöbalken att aktivt jobba för att minska 

klimatpåverkan och avtrycket av sin verksamhet. [50]   
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6.2 Konsekvens av ökat elbehov 
Boverket har relativt nyligen introducerat olika primärenergifaktorer beroende på 

vilket energislag som används. Detta innebär att en högre faktor innebär större 

primärenergi sett till framställningen av energin. Då värmepumpar kräver elenergi 

för att producera värme är detta en aspekt att ta hänsyn till. Vissa 

fjärrvärmeleverantörer kan ha en betydligt mycket lägre taxa under säsongens 

varmare delar.  

Då fjärrvärme har en primärenergifaktor på 1,0 och el, 1,6 kommer varje 

kilowattimme använd energi anges som 60 % extra i energideklarationen vid 

användning av elenergi. Ur ett ekonomiskt perspektiv spelar inte detta någon roll, då 

priset inte påverkas av primärenergifaktorn. Men en hög andel av inköpt el kommer 

att deklareras som en högre mängd använd energi, även om mängden inköpt energi 

är densamma. I detta fall är det lönsamt att köra värmepump fram till att 

elkostnaden är 2,8 gånger högre än fjärrvärmen med hänsyn till COP-värdet för 

värmepumpen. 

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till vid en installation som bidrar till ett ökande 

elbehov, är att inkommande elledningar och elektrisk kringutrustning inte klarar av 

den ökande belastningen. Skulle detta vara fallet kan det innebära en stor 

merkostnad vilket i sin tur påverkar lönsamheten av installationen.    

6.3 Byggnadstekniska problem 
Redan vid första mötet med fastighetsägaren beskrevs fastigheten som en komplex 

byggnad för energioptimering. För att kunna återvinna frånluften skulle murstockar 

behöva knackas ner och sammankopplas med de andra samtidigt som 

lägenhetsinnehavarnas förråd i dagsläget finns uppe på kallvinden. Det skulle 

innebära att dessa måste flyttas eller stängas av under byggnationen. Att minska 

energibehovet för fastigheten går att göra på flera olika sätt. Då ventilation och 

luftens fysikaliska egenskaper är något som ligger i linje med vår 

ingenjörsutbildning, valdes detta som huvudmål. I relation till de beräkningar och 

antaganden som utförts om systemet, har det ej tagits hänsyn till huruvida det är 

kostnadsmässigt försvarbart att göra de ombyggnationer som systemet kräver då det 

ligger utanför vårt område. 

I linje med att lägenhetsförråden ligger uppe på vinden försvårar det även en 

tilläggsisolering av denna, som annars kan vara en mycket god investering för att 

minska värmeförlusterna ut genom takbjälklaget. På 40-talet lades det inte så stor 

vikt på att isoleringen skulle vara tjock. Genom att flytta ner förråden på 

källarplanet skulle därför både en installation av ventilationssystem och en 

tilläggsisolering av vinden underlättas. 
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6.4 Vidarearbeten 
Ett sätt att minska behovet av köpt el i samband med installation av 

frånluftsvärmepumpar skulle vara att installera solceller på byggnaden, som sedan 

får driva frånluftsvärmepumparna. På så sätt har värmebehovet minskats utan att 

öka behovet av köpt el i så stor utsträckning. Detta skulle kunna vara nästa steg i ett 

vidarearbete på projektet, att se vilka möjligheter det finns att förse värmepumpen 

med egenproducerad sol-el. Då fastigheten ligger i Kalmar med hög solinstrålning 

borde det stora huset med tanke på sin orientering ha goda möjligheter till hög 

produktion av el från solceller på södra delen av taket. Högsta nyttjandegraden av 

solceller kopplade mot värmepumpen skulle vara ifall systemet är kopplat för att 

leverera både värme och tappvatten. Detta eftersom det under sommaren när 

solcellerna levererar som mest el endast finns behov av varmvatten. 

Då huset är byggt på 40-talet med kulvertar för värme och vattenförsörjning kan 

dessa antas vara en bidragande källa till den höga energiförbrukningen. Detta med 

tanke på de förluster som kan uppstå i en kulvert. Detta skulle kunna vara en del av 

ett vidarearbete för att kartlägga vart förlusterna finns. Genom att mäta flöde och 

temperaturer i kulverten går förlusterna att beräkna. Beroende på hur kulvertarna är 

utformade kan det vara mer eller mindre smidigt att byta ut de gamla ledningarna till 

nya välisolerade.  

Detsamma gäller för den fjärrvärmecentral som idag finns installerad i huset. Redan 

i energideklarationen från 2010 rekommenderades ett byte av fjärrvärmecentralen. 

Dagens central som är av äldre modell, har med största sannolikhet en betydligt 

sämre verkningsgrad än en ny sådan. Men den stora nackdelen är att den gamla 

centralen inte har cirkulationspumpar som går att reglera. En ny central har 

dessutom bättre och mer precis reglerutrustning. Reglerutrustning som är mer exakt 

behöver inte betyda att det blir någon energibesparing, utan framförallt ett mer 

komfortabelt inomhusklimat utan stora variationer vid klimatomslag. 

6.5 Slutsats 
I denna rapport visar resultatet på att ventilationen står för en betydande del av den 

tillförda energin. Resultatet visar även att en stor del av denna kan återföras till 

huset med hjälp av återvinning. Det är därför av största vikt för fastighetsägare att 

kartlägga sina anläggningar för att ta reda på hur energiströmmarna rör sig i 

fastigheten. Genom att fastställa vilka områden som har störst besparingspotential 

kan en utredning göras med hänsyn till ekonomi, den byggnadstekniska delen och 

energidistributionen. 

Att minska energianvändningen och göra den mer effektiviserad är en av de åtgärder 

som måste vidtas för att motverka de negativa förändringar som sker med klimatet. 

Detta kommer bland annat att resultera i att växtgasutsläppen kan reduceras men det 

medför även många andra positiva effekter, vilka går att läsa om i Europeiska 

kommissionens dokument Ren energi för alla i Europa. Med hjälp av ett 

systematiskt arbete mellan fastighetsägare och branschaktuella aktörer kan en 

energieffektiv lösning tas fram för varje unik fastighet för att tillsammans arbeta för 

en hållbar framtid. 

   



 

35(39) 

 

7 Referenser 

 

[1]  Energimyndigheten, ”Energiläget 2017,” 10 2017. [Online]. Available: 

http://www.energimyndigheten.se/statistik/energilaget/. [Använd 28 03 

2019]. 

[2]  Europeiska kommissionen , ”Publications office of the European Union,” 10 

05 2019. [Online]. Available: https://publications.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/b4e46873-7528-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-

en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=null&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=s

earch. [Använd 20 05 2019]. 

[3]  Naturvårdsverket, ”Sveriges del av EU:s klimatmål,” Naturvårdsverket, 29 

11 2018. [Online]. Available: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-

samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-

klimatataganden/. [Använd 10 04 2019]. 

[4]  Europeiska kommissionen, ”Clean Energy For All Europeans,” Europeiska 

kommissionen, Bryssel, 2016. 

[5]  Europeiska kommissionen, ”Energy Performance of Buildings,” Europeiska 

unionen, 2019. [Online]. Available: 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-

of-buildings. [Använd 01 04 2019]. 

[6]  Europeiska kommissionen, ”Energy performance of buildings directive,” 

Europeiska unionen, 2019. [Online]. Available: 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-

of-buildings/energy-performance-buildings-directive. [Använd 01 04 2019]. 

[7]  J. Forslund, Bästa inneklimat till lägsta energikostnad, Stockholm: AB 

Svensk Byggtjänst, 2010.  

[8]  Miljö- och energidepartementet, ”Lag (2006:985) om energideklaration för 

byggnader,” Regeringskansliet, 21 06 2006. [Online]. Available: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2006985-om-energideklaration-for_sfs-2006-985. 

[Använd 29 03 2019]. 

[9]  I. Baylan och F. von Malmborg, ”Uppdrag till Statens energimyndighet att 

formulera sektorsstratergier för energieffektivisering,” Miljö och -

energidepartementet, Eskilstuna, 2017. 

[10]  Naturvårdsverket, ”Miljömålen,” Naturvårdsverket, Stockholm, 2018. 

  



 

36(39) 

 

[11]  SCB, ”Drygt 4,8 miljoner bostäder i Sverige,” SCB, 31 12 2017. [Online]. 

Available: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-

byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-

ombyggnad/bostadsbestand/pong/statistiknyhet/bostadsbestandet-2017-12-

31/. [Använd 10 04 2019]. 

[12]  Energimyndigheten, ”Bostäder och lokaler,” Energimyndigheten, 17 11 

2016. [Online]. Available: 

http://www.energimyndigheten.se/statistik/bostader-och-

lokaler/?currentTab=0#mainheading. [Använd 10 04 2019]. 

[13]  C. Ionescu, T. Baracu, G.-E. Vlad, H. Necula och A. Badea, ”The historical 

evolution of the energy efficient buildings,” Renewable and Sustanible 

Energy Reviews, vol. 49, nr September 2015, pp. 243-253, 2015.  

[14]  Miljö- och energidepartementet, ”Miljöbalk (1998:808),” Regeringskansliet, 

11 06 1998. [Online]. Available: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-

808. [Använd 03 04 2019]. 

[15]  Naturvårdsverket, ”Hållbar utveckling med miljöbalken,” Naturvårdsverket, 

27 08 2018. [Online]. Available: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/. [Använd 03 04 2019]. 

[16]  Folkhälsomyndigheten, ”Allmänna råd om temperatur inomhus,” 

Folkhälsomyndigheten, 04 02 2014. [Online]. Available: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/f/fohmfs-201417/. [Använd 26 03 2019]. 

[17]  Arbetsmiljöverket, ”Arbetsmiljölagen (AML),” Arbetsmiljöverket, 03 10 

2018. [Online]. Available: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-

inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/. [Använd 26 

03 2019]. 

[18]  Näringsdepartementet RSN, ”Plan- och bygglag (2010:900),” 01 07 2010. 

[Online]. Available: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-

2010-900. [Använd 25 03 2019]. 

[19]  Näringsdepartementet RSN , ”Plan- och byggförordning (2011:338),” 31 03 

2011. [Online]. Available: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-byggforordning-

2011338_sfs-2011-338. [Använd 25 03 2019]. 

[20]  Boverket, ”Boverkets byggregler, BBR, BFS 2011:6 med ändringar till och 

med 2018:4 (BBR 26),” Boverket, Karlskrona, 2018. 



 

37(39) 

 

[21]  L. Gelfand, Sustainable renovation strategies for commercial building 

systems and envelop, Hoboken,N.J:Wiley, 2012.  

[22]  Bobättre, ”Bobättre,” Mediabolaget, Mars 2007. [Online]. Available: 

http://www.bobattre.se/TemaEnergiSpara.asp?Page=P03. [Använd 22 Maj 

2019]. 

[23]  H. Alvarez, Energiteknik del1, Lund: Studentlitteratur, 2017.  

[24]  R. Mcmullan, Enviromental Science in Building, Hampshire: Palgrave 

Macmillan, 2007.  

[25]  A. Alahamer, ”Effect of relative humidity and temperature control on in-

cabin thermal comfort state,” Clemson University, Tiger Prints, Clemson, 

2011. 

[26]  F. Bengtsdottir och C. H. Norrman, ”Att bygga energisnålt med olika 

ventilationssystem,” Linnéuniversitetet, Växjö, 2018. 

[27]  H. Severinson, Ventilation - En handbok i anslutning till Boverkets 

byggregler, Malmö: Svensk byggtjänst, 2015.  

[28]  Boverket, ”Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK,” 

Boverket, Karlskrona, 2012. 

[29]  T. Schulze och U. Eicker, ”Controlled natural ventilation for energy efficient 

buildings,” Energy and Buildings, vol. 56, pp. 221-232, 2013.  

[30]  P.-G. Persson, VVS-system/Inneklimat Reglerhandboken, Malmö: Schneider 

Electric, 2014.  

[31]  IV Produkt, ”IV Produkt,” 2019. [Online]. Available: 

https://www.ivprodukt.se/kunskap/bostadsventilation. [Använd 12 April 

2019]. 

[32]  M. H. Sherman och I. S. Walker, ”Meeting residential ventilation standards 

through dynamic control of ventilation systems,” Energy and buildings, vol. 

43, nr 8, pp. 1904-1912, 2011.  

[33]  U. Y. A. Tetty, A. Dodoo och L. Gustafsson, ”Design strategies and 

measures to minimise operation energy use for passive houses under 

different climate scenarios,” Energy Efficiency, vol. 12, nr 1, pp. 299-313, 

2019.  

[34]  S.-E. Mörtstedt och G. Hellsten, Data och Diagram, Stockholm: Liber, 2012.  

[35]  L. E. Nevander och B. Elmarsson, Fukthandbok praktik och teori, 

Stockholm: Svensk byggtjänst AB, 2007.  



 

38(39) 

 

[36]  M. Dahlblom och C. Warfvinge, Projektering av VVS-installationer, Lund: 

Studentlitteratur AB, 2010.  

[37]  H. Santos och V. Leal, ”Energy vs. ventilation rate in buildings: A 

comprehensive scenario-based assessment in the European context,” Energi 

and Buildings, vol. 54, pp. 111-121, 2012.  

[38]  JimDavidsLabs, ”IVprodukt,” 2019. [Online]. Available: 

https://www.ivprodukt.se/produkter/envistar-flex. [Använd 21 05 2019]. 

[39]  A. Hepbasil och Y. Kalinci, ”A review of heat pump water heating systems,” 

Renewable review of heat pump water heating systems, vol. 13, nr 6-7, pp. 

1211-1229, 2009.  

[40]  WGisol, ”Wikipedia,” 21 Juli 2016. [Online]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_exchange_geothermal_heat_pump#/me

dia/File:Vapor_Compression_Cycle.png. [Använd 09 April 2019]. 

[41]  E. Nordenström, ”Värmesystem i flerbostadshus: Kombinera fjärrvärme med 

frånluftsvärmepump,” Karlstads universitet, Karlstad, 2017. 

[42]  C. Svanqvist, ”Inkopplingsalternativ för frånluftsvärmepumpar,” Karlstads 

universitet , Karlstad, 2017. 

[43]  A. Boss, ”Fjärrvärmecentral och Frånluftsvärmepump i kombination,” 

Svensk Fjärrvärme, Stockholm, 2012. 

[44]  Svensk Ventilation, ”Svensk Ventilation,” 16 03 2018. [Online]. Available: 

http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2018/03/Jamforelse-av-

FX-och-FTX-system-for-ventilation-av-flerbostadshus-20180316.pdf. 

[Använd 29 04 2019]. 

[45]  CA Fastigheter AB, ”Om CA Fastigheter AB,” CA Fastigheter AB, 2019. 

[Online]. Available: 

http://www.cafastigheter.se/Om_CA_Fastigheter/Om_CA_Fastigheter_AB. 

[Använd 02 04 2019]. 

[46]  Google, ”Sverige,” [Online]. Available: 

https://www.google.com/maps/place/Sverige/@62.3369114,12.3948856,210

0714m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x465cb2396d35f0f1:0x22b8eba

28dad6f62!2sSverige!3b1!8m2!3d60.128161!4d18.643501!3m4!1s0x465cb2

396d35f0f1:0x22b8eba28dad6f62!8m2!3d60.128161!4d18.643501. [Använd 

07 05 2019]. 

[47]  Google, ”Kalmar,” [Online]. Available: 

https://www.google.com/maps/place/Kalmar/@56.6672898,16.329581,4508

m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4657cc1ca778251b:0x400fef341e49060!8

m2!3d56.6634447!4d16.3567791. [Använd 07 05 2019]. 



 

39(39) 

 

[48]  Kalmar Energi, ”Kalmarenergi,” 01 01 2019. [Online]. Available: 

https://kalmarenergi.se/foretag/fjarrvarme/priser-och-villkor/. [Använd 09 05 

2019]. 

[49]  SMHI, ”SMHI,” SMHI, 28 04 2019. [Online]. Available: 

https://www.smhi.se/klimatdata. [Använd 28 04 2019]. 

[50]  P. Andersson, ”Naturvårdsverket,” 05 11 2018. [Online]. Available: 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Energihushallning/. [Använd 09 05 2019]. 

 

 



 

1(13) 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1: Energideklaration, CA fastigheter, Spättan 1.3. 
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Bilaga 2: Bild över kulvertsystem, CA fastigheter, Spättan 1. 
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Bilaga 3: Väderdata från SMHI, Kalmar flygplats. 

Data om temperatur och luftfuktighet från SMHI:s väderstation lokaliserad vid Kalmar flygplats, 
Sverige [49]. 

År Månad Temperatur [°C] Luftfuktighet [%] 

2013 Januari -2,55 91 

 Februari -1,17 91 

 Mars -2,37 76 

 April 4,80 74 

 Maj 11,50 79 

 Juni 15,22 79 

 Juli 17,35 78 

 Augusti 16,49 79 

 September 11,46 83 

 Oktober 9,49 88 

 November 4,73 90 

 December 3,72 89 

2014 Januari 0,25 86 

 Februari 2,06 94 

 Mars 5,03 80 

 April 6,92 77 

 Maj 11,00 78 

 Juni 14,65 77 

 Juli 19,08 80 

 Augusti 16,15 81 

 September 12,97 87 

 Oktober 10,58 91 

 November 6,45 92 

 December 1,23 88 

2015 Januari 1,77 88 

 Februari 1,51 85 

 Mars 3,92 79 

 April 7,26 71 

 Maj 9,85 76 

 Juni 14,32 70 

 Juli 16,50 75 

 Augusti 17,03 76 

 September 13,19 82 

 Oktober 8,71 82 

 November 5,87 90 

 December 4,89 85 
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2016 Januari -2,46 88 

 Februari 1,21 89 

 Mars 3,40 86 

 April 6,36 74 

 Maj 11,77 74 

 Juni 15,63 73 

 Juli 17,51 75 

 Augusti 15,91 79 

 September 14,47 81 

 Oktober 8,27 84 

 November 2,88 90 

 December 2,78 90 

2017 Januari -0,69 91 

 Februari 1,47 83 

 Mars 3,94 79 

 April 5,49 72 

 Maj 10,95 69 

 Juni 15,55 71 

 Juli 16,19 77 

 Augusti 16,32 82 

 September 13,04 91 

 Oktober 9,51 83 

 November 4,28 92 

 December 2,67 93 

2018 Januari 1,33 92 

 Februari -2,47 93 

 Mars -0,53 84 

 April 7,48 78 

 Maj 14,03 71 

 Juni 16,90 65 

 Juli 20,83 69 

 Augusti 19,07 74 

 September 13,99 79 

 Oktober 8,19 86 

 November 4,93 93 

  December 2,18 94 
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Bilaga 4: Graf över entalpiinnehåll för uteluft. 

 

Entalpin på uteluften från år 2013 till och med 2018 från SMHI, Kalmar flygplats, Sverige [49]. 
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Bilaga 5: Tabell över partialtryck för luft mättad med vattenånga. 

Temperatur och tryck för luft mättad med vattenånga [34]. 

Temperatur [°C] Tryck, vattenånga [mbar] 

-5 4,01 

-4 4,37 

-3 4,76 

-2 5,17 

-1 5,63 

0 6,11 

1 6,57 

2 7,05 

3 7,59 

4 8,13 

5 8,72 

6 9,35 

7 10,01 

8 10,73 

9 11,48 

10 12,27 

11 13,12 

12 14,03 

13 14,97 

14 15,99 

15 17,04 

16 18,17 

17 19,37 

18 20,64 

19 21,97 

20 23,37 

21 24,86 

22 26,44 

23 28,09 

24 29,84 

25 31,66 

26 33,61 

27 35,65 

28 37,80 

29 40,05 

30 42,42 
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Bilaga 6: Tabell över specifik ångbildningsentalpi. 

Specifik ångbildningsentalpi vid olika temperaturer för vatten. [34] 

Temperatur [°C] Specifik ångbildningsentalpi [kJ/kg] 

0 2501 

5 2489 

10 2477 

15 2466 

20 2453 

25 2442 

30 2430 
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Bilaga 7: Allmän information om Spättan 1. 

Allmän information om Spättan 1 med Atemp, BOA och LOA uttryckt i m2. 

Adress Antal lgh Antal lokaler Atemp BOA LOA 

Tolvmannagatan 3A-B 15 0 1358 1086 0 

Kämnärsgatan 8A 9 0 765 612 0 

Kämnärsgatan 8B 9 1 871 612 85 

Summa: 33 1 2994 2310 85 
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Bilaga 8: Informationsblad, Envistar Flex fläktaggregat [38]. 
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