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Abstract

Evaluation of the energy efficiency of preheating
ventilation air with geothermal heat

Malin Sundin

This master thesis examines the energy efficiency of preheating 
outdoor air in ventilation systems by using geothermal heat from 
boreholes. Energy efficiency in this context only relates to 
minimise the energy consumption and to minimise the peak power 
consumption during cold days. Preheating the outdoor air before it 
enters the heat exchanger is a techinque that is used to avoid 
frost formation in the heat exhanger. The aim of preheating the 
outdoor air is to reduce the energy consumption in the buidling 
and to reduce the peak power consumption during cold days. In this 
project a buliding in Töfsingdalen, Stockholm, is investigated. In 
one part of the building the outdoor air is preheated while the 
air in another part of the building is not. The investigation is 
partly based on an analysis of measured temperaures in the 
building’s ventilation system during 2017. The results of the 
analysis show that the heat exchanger in the air-handling unit 
with preheating has not been defrosted during the investigated 
period.

In this thesis, models are also constructed to simulate the 
system. The models are created in the simulation programme IDA 
ICE, wich is a simulation tool for bulidings. The simulations show 
that the total energy consumption is 1.2 kWh/m2Atemp, year higher 
and the maximal power consumption is 18 kW lower for the system 
that preheats the outdoor air compared to the system without 
preheating. In addition to this, the conclusion of this report is 
that the energy efficiency of preheating the outdoor air depends 
on the type of heat exchanger. A heat exchanger with high 
efficiency results in a lower peak power consumption than a heat 
exchanger wth a lower efficiency. Futhermore, the results show 
that geothermal preheating is better from an energy perspective 
when heat exchangers with moderate as opposed to high efficiencies 
are used. The energy efficiency of preheating outdoor air in 
ventilation systems also depends on the outdoor climate and the 
control strategy of the preheating. In this report, the control 
strategy for the preheating system in Töfsingdalen has been 
optimised in order to reduce the energy consumption in the 
building. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
För att nå målen om en minskad energianvändning och bättre utnyttjande av energiresurser är det bland 

annat viktigt att minimera byggnaders energianvändning. För byggnader finns det krav som till exempel 

Boverket ställer på hur hög energianvändning byggnader får ha. För att möta dessa krav underlättar det 

att byggnader har energismarta lösningar där energianvändningen minimeras. Luftbehandlingssystem 

för ventilation är en del av byggnader som kräver energi. Det vanligaste ventilationssystemet för nya 

bostäder är till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning, även kallad FTX- ventilation. Det är ett 

system där värme från byggnaden återvinns för att förvärma inkommande luft till byggnaden. För att 

inkommande luft till byggnaden ska ha behaglig temperatur för de boende finns vanligtvis även ett 

eftervärmningsbatteri installerat. Eftervärmningsbatteriet värmer vid behov ventilationsluften innan den 

går in i byggnaden. Eftervärmningsbatteriet är i bostäder ofta kopplat till fjärrvärmenätet. Vid kalla 

utetemperaturer är värmeeffektbehovet i Sverige ofta stort. För att täcka effektbehovet leder detta till att 

fjärrvärmen ibland måste produceras från fossila bränslen. Fossila bränslen är en ändlig resurs som även 

släpper ut växthusgaser. Det är därför viktigt att effektbehovet vid kalla utetemperaturer minskar. 

Ett problem med FTX-ventilation vid kalla utetemperaturer är frostbildning i värmeväxlarna. Då 

tillräckligt mycket frost har fastnat i värmeväxlarna täpper kanalerna i värmeväxlarna lätt igen, vilket 

leder till att mindre värme kan återvinnas. På grund av detta har värmeväxlare vanligen en 

avfrostningsfunktion, vilket exempelvis innebär att luften leds förbi värmeväxlaren. Under avfrostning 

av aggregaten återvinns mindre värme, vilket leder till att mer värme måste tillföras i efterhand.   

I det här projektet har en fastighet i Töfsingdalen, Stockholm utvärderats. I Töfsingdalen förvärms 

uteluften via geovärme från borrhål för att undvika frostbildning och avfrostning av värmeväxlarna. 

Syftet med förvärmningen är även att minska byggnadens energianvändning samt att minska 

effekttopparna i eftervärmningsbatteriet. I dagens läge styrs inkopplingen av förvärmningsbatteriet via 

en pump som vid behov kopplar in eller ur förvärmningsbatteriet. I systemet finns även en ytterligare 

pump som hela tiden ser till att vätskan i borrhålen cirkulerar. Borrhålssystemet används i Töfsingdalen 

dels för förvärmning av uteluften, men även för att förkyla uteluften sommartid. 

Syftet med denna utvärdering är att undersöka energieffektiviteten av förvärmningssystemet. Med 

energieffektivitet i detta sammanhang menas huruvida byggnadens totala energianvändning kan minska 

samt om det maximala effektbehovet i eftervärmningsbatteriet kan minska. Projektets syftar även till att 

undersöka om avfrostning av värmeväxlarna faktiskt undviks med förvärmningssystemet samt om 

systemet skulle kunna styras på ett sådant sätt att energieffektiviteten hos systemet ökar. 

Utvärderingen är dels baserad på analys av uppmätta temperaturer i två luftbehandlingssystem i 

Töfsingdalen. Utvärderingen bygger även till stor del på simuleringar av modeller av det verkliga 

systemet. Modellerna är i detta projekt uppbyggda i energiberäkningsprogrammet IDA ICE. Analysen 

av de uppmätta temperaturerna har använts för att avgöra om avfrostning av aggregaten undviks, men 

även för att validera de uppbyggda modellerna. Simuleringarna av modellerna har vidare använts för att 

besvara huruvida förvärmningssystemet är energieffektivt eller inte.  

Resultatet visar dels att det luftbehandlingssystem som förvärmer uteluften aldrig har behövts avfrostats 

under den uppmätta och analyserade perioden under 2017. Resultatet visar även att det 

luftbehandlingssystem som inte förvärmer uteluften endast har behövts avfrostats en gång under den 

uppmätta perioden. Gällande energieffektiviteten för förvärmningssystemet visade resultatet att 

byggnadens totala energianvändning ökade med 1,2 kWh/m2
Atemp, år gentemot motsvarande system utan 

förvärmning av uteluften. Resultatet visar också att det maximala effektbehovet i 



    

eftervärmningsbatteriet minskar med 18 kW för det system som förvärmer uteluften gentemot 

motsvarande system utan förvärmning.  

Slutsatserna från utvärderingen visar på att värmeväxlarens egenskaper, som exempelvis verkningsgrad, 

förmåga att motstå frostbildning samt avfrostningsfunktion av värmeväxlaren har en betydande roll för 

hur energieffektivt det är att förvärma uteluften via geovärme från borrhål. För det undersökta systemet 

i Töfsingdalen visar resultatet att det utvärderade systemet kräver mer energi än motsvarande system 

utan förvärmning. Energieffektiviteten med avseende på byggnadens energianvändning i drift skulle 

dock kunna bli bättre för andra system med andra värmeväxlare.  

Resultatet visar även att det maximala värmeeffektbehovet i eftervärmningsbatteriet i Töfsingdalen 

minskar till följd av förvärmningssystemet. Detta resultat visar sig vara genomgående oavsett val av 

värmeväxlare.  

Slutligen har även olika reglerstrategier för förvärmningssystemet i Töfsingdalen undersökts. Detta har 

gjorts med syftet att undersöka hur tekniken på bästa sätt kan användas för att minimera 

energianvändningen och effekttopparna i eftervärmningsbatteriet. Resultatet av det optimerade systemet 

visar att inkopplingen av förvärmningsbatteriet bör styras enligt:  

• Vid utetemperaturer lägre än +1 °C  Batteriet kopplas in 

• Vid utetemperaturer högre än + 4 °C Batteriet kopplas bort 

• Vid utetemperaturer högre än + 18 °C Batteriet kopplas in 

• Vid utetemperaturer lägre än + 14 °C Batteriet kopplas bort 

Denna styrning är framtagen med syftet att utnyttja borrhålssystemet vid behov samt att låta systemet 

vara bortkopplat då inget behov finns. Med den rekommenderade styrningen skulle energianvändningen 

för byggnaden marginellt minska gentemot dagens energianvändning. Det maximala effektbehovet i 

eftervärmningsbehovet blir med den rekommenderade styrningen detsamma som i dagens system. 

  



    

Exekutiv sammanfattning 
I det här examensarbete har energieffektiviteten för att förvärma uteluft via geovärme från borrhål 

utvärderats. Syftet med projektet har varit att utvärdera om avfrostning av värmeväxlarna undviks då 

uteluften förvärms, samt att undersöka energieffektiviteten av förvärmningssystemet. I denna 

utvärdering avser begreppet energieffektivitet endast energieffektivitet vad gäller total 

energianvändning för byggnaden samt hur det maximala effektbehovet i eftervärmningsbatteriet 

påverkas av förvärmningssystemet. 

I projektet har en fastighet i Töfsingdalen, Stockholm, utvärderats. Till ventilationssystemet i fastigheten 

förvärms uteluften via geovärme. Ventilationssystemet är därför sammankopplat med en borrhålskrets 

som vidare är kopplad till ett förvärmningsbatteri via en shuntgrupp. Förvärmningsbatteriet leder 

därefter luften vidare till värmeväxlaren för att vid behov slutligen eftervärmas i ett 

eftervärmningsbatteri. 

Fastighetens ventilationssystem har dels analyserats med avseende på uppmätta temperaturer i 

ventilationssystemet för perioden januari 2017 till oktober 2017. I utvärderingen har även modeller för 

byggnaden byggts upp för att sedan simulera hur byggnadens totala system påverkas. Modelleringen har 

skett i beräkningsprogrammet IDA ICE där en modell av fastigheten med förvärmning av uteluften har 

byggts upp. I IDA ICE har även en modell byggts upp för ett motsvarande system utan förvärmning. 

Simuleringarna av modellerna har därefter jämförts för olika fall. 

Resultatet av analysen av temperaturerna i ventilationssystemet visar att värmeväxlaren i det 

luftbehandlingssystem där uteluften förvärms aldrig har avfrostats under den uppmätta perioden. 

Resultatet av utvärderingen visar även att det system där uteluften förvärms resulterar i en 

energianvändning som är 1,2 kWh/m2
Atemp, år högre än för det system som inte förvärmer uteluften. 

Resultatet visar dock att det maximala effektbehovet i eftervärmningsbatteriet minskar med 18 kW till 

följd av förvärmningssystemet.  

Utvärderingen visar även att energieffektiviteten av förvärmningssystemet till stor del påverkas av 

vilken värmeväxlare som används i ventilationssystemet. Värmeväxlarens verkningsgrad, förmåga att 

motstå att frost fastnar i värmeväxlaren samt vilken avfrostningsfunktion systemet har är parametrar 

som påverkar energieffektiviteten av att förvärma uteluften.  
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Terminologi 
 

Beteckning/begrepp Förklaring 

Atemp Tempererad area, används vid beräkning av en byggnads specifika 

energianvändning (Boverkets författningssamling, 2017) 

BBR Boverkets byggregler 

BEN Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens 

energianvändning vid normalt brukande och ett normalår 

EED Earth Energy Designer, beräkningsprogram för simulering av 

borrhålskonfigurationer 

FTX Till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning 

IDA ICE IDA Indoor Climate and Energy, beräkningsprogram för energiberäkningar 

LB Luftbehandling (avser ofta ett givet luftbehandlingssystem, exempelvis 

LB01) 

Miljöbyggnad Certifiering av byggnader med avseende på bland annat klimat, energi, 

material och innemiljö. Inom Miljöbyggnad finns nivåerna Brons, Silver och 

Guld vilka innebär olika höga krav på certifieringen. 

SBUF Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond 

SFPe Specifik fläkteffekt vid ”halvsmutsiga filter” 

SFPv Specifik fläkteffekt vid rena filter 

Shuntgrupp En shuntgrupp har en primär och sekundärkrets. Poängen med shuntgrupper 

är att kunna ha två olika temperaturer och flöden i kretsarna. Man har ofta en 

två- eller trevägsventil som blandar vätskan på primärsidan med vätskan på 

sekundärsidan för att få rätt temperatur. Sekundärsidans flöde sköts vanligen 

av en pump. 

VVS Värme, Ventilation och Sanitet 

VVX Värmeväxlare 

 

Kommentar till figurer 
I detta projekt används i många fall signaturdiagram. Signaturdiagram används för att jämföra hur 

styrsignaler och system fungerar i de uppbyggda modellerna gentemot verkligenheten. I 

signaturdiagrammen har funktioner, som till exempel förvärmning eller effektbehov visats som funktion 

av utetemperaturen. Genom att redovisa data på detta sätt framkommer hur styrfunktionen fungerar vid 

olika utetemperaturer, vilket är den faktorn som styrningen i de undersökta systemen beror av. 

Modellerna i IDA ICE baseras på temperaturdata från klimatfiler för Stockholm medan jämförelsen mot 

det verkliga systemet baseras på uppmätta temperaturer för 2017. Genom att använda signaturdiagram 

blir de därför uppmätta resultaten och resultaten från modellerna jämförbara. 
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1. Inledning 
För att nå målen om en minskad energianvändning och bättre utnyttjande av energiresurser är det bland 

annat viktigt att minimera byggnaders energianvändning. Ett krav som Boverket ställer är att alla nya 

byggnader måste nå upp till en specifik kravnivå. Kravnivån är olika beroende på vilken typ av byggnad 

som avses. För flerbostadshus får den maximala energianvändningen maximalt vara 85 kWh/m2
Atemp, år 

(Boverkets författningssamling, 2017). Det är även viktigt att hushålla med energi för att minimera 

byggnaders miljöpåverkan. Sverige är en del av EU:s arbete och mål om en minskad energianvändning. 

Ett av dessa mål är att energianvändningen ska vara 50 % mer effektiv år 2030 än den var år 2005. Ett 

annat mål är att nettoutsläppet av växthusgaser ska vara noll år 2045. I övrigt har regeringen också som 

mål att inrätta ett informationscenter för att underlätta hållbart byggande (Regeringskansliet, 2017). 

I Boverkets byggregler definieras hur en byggnads energianvändning ska beräknas. Den 1 juli 2017 

utkom en ny version av BBR, BBR 25. En av ändringarna i BBR 25 från BBR 24 är att den gamla 

benämningen ”specifik energianvändning” för en byggnads energiprestanda byttes ut mot benämningen 

”primärenergital”. Ändringen ska i praktiken inte innefatta skärpta energikrav på byggnaders 

energiprestanda gentemot BBR 24, däremot förändras sättet energiprestandan beräknas. 

Primärenergitalet beräknas nu enligt 

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =  
∑ ( 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖

𝐹𝑔𝑒𝑜
+ 𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖+ 𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖+𝐸𝑓,𝑖 ) 𝑥 𝑃𝐸𝑖 6

𝑖=1

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
    Ekvation 1 

Där PEpet är byggnadens primärenergital, Fgeo är en geografisk justeringsfaktor, Euppv är byggnadens 

energi till uppvärmning [kWh/år], Ekyl är byggnadens energi till komfortkyla [kWh/år], Etvv är 

byggnadens energi till tappvarmvatten [kWh/år], Ef är byggnadens energi till fastighetsenergi [kWh/år], 

Atemp är byggnadens tempererade area och PE är primärenergifaktorn för respektive energibärare. De 

energibärare som avses är el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja samt gas (Boverkets 

författningssamling, 2017). 

Beräkningen av primärenergitalet tar därmed bland annat hänsyn till olika energibärare och deras 

primärenergifaktorer. I BBR 25 har el primärenergifaktorn 1,6, medan resterande energibärare har 

primärenergifaktor 1,0. 

En byggnads totala energianvändning, Ebea [kWh/år] beräknas enligt  

𝐸𝑏𝑒𝑎 = 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 + 𝐸𝑘𝑦𝑙 + 𝐸𝑡𝑣𝑣 + 𝐸𝑓       Ekvation 2 

Enligt BBR 25 räknas inte energi som kommer från sol, vind, mark, luft eller vatten till byggnadens 

energianvändning (Boverkets författningssamling, 2017). I och med detta kan energi från borrhål anses 

som frivärme/gratisvärme. Förvärmningen av uteluften sker därmed med värme som inte räknas till 

byggnadens energianvändning enligt BBR och kan därför medföra att den totala energianvändningen 

enligt nämnd definition skulle kunna minska. Förvärmningen innebär dock ett ökat elbehov till de 

pumpar som driver köldbärarvätskan i borrhålen. Hänsyn till detta kommer att tas i detta projekt.   

I boverkets konsekvensutredning av BBR 25 (Boverket, 2017) nämns att flera medlemsstater i EU 

använder en primärenergifaktor för el på 2,5. I konsekvensutredningen nämns även att 

primärenergifaktorn för el på 2,5 kan komma att bli aktuell i Sverige till år 2021.  

Luftbehandlingssystem för ventilation är en del i byggnader som kräver energi, inte minst vid kalla 

utetemperaturer. Ett vanligt ventilationssystem för bostäder är till- och frånluftsventilation med 

värmeåtervinning, även kallad FTX- ventilation (Energimyndigheten, 2014). Vid kalla utetemperaturer 

bildas frost i värmeväxlarna i ventilationsaggregaten, vilket försämrar värmeåtervinningen och därmed 
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ökar mängden värme som i efterhand måste tillföras, se avsnitt 2. Detta görs vanligen i ett 

eftervärmningsbatteri, där luften exempelvis värms av det lokala fjärrvärmenätet. En relativt ny teknik 

för att undvika frostbildning i ventilationssystem är att förvärma uteluften innan den går in 

ventilationsaggregatet. 

I det här projektet har en fastighet i Töfsingdalen, Stockholm utvärderats. Fastigheten ägs av 

Stockholmshem och består till större delen av bostäder. Under projekteringen av fastigheten har Incoord 

Installationscoordinator AB utfört energiberäkningar med målet att projektera en energieffektiv 

byggnad, se avsnitt 3. I Töfsingdalen förvärms uteluften via geovärme från borrhål för att undvika 

frostbildning och avfrostning av värmeväxlarna. Syftet med förvärmningen är även att minska 

byggnadens energianvändning samt att minska effekttopparna i eftervärmningsbatteriet. I arbetet har 

energieffektiviteten av att förvärma uteluften via geovärme utvärderats med fokus på energianvändning 

och effekttoppar i eftervärmningsbatteriet. 

1.1. Extra värmeeffektbehov under kalla vinterdagar 

En byggnad behöver förutom värme till uppvärmning även värme för att värma tilluften i 

ventilationssystemet. Det vanligaste uppvärmningsalternativet för bostäder i Sverige är fjärrvärme 

(Energiföretagen, 2017). I Stockholm finns det flera olika fjärrvärmenät, vilka ägs av företag som 

exempelvis Fortum, EON och Söderenergi. Trots att de flesta fjärrvärmesystem främst bygger på 

förnybara energikällor förekommer fossila bränslen även till viss grad, inte minst under kalla 

vinterdagar. Då utetemperaturen är låg är värmebehovet stort och ibland används då fossila bränslen för 

att täcka spetseffekterna (Söderenergi, 2017). Kopplingen till byggnaders värmeeffektbehov är därför 

en viktig miljöaspekt. 

Systemet i Töfsingdalen använder fjärrvärme i eftervärmningsbatterierna för att värma tilluften till 

önskad temperatur. Kalla vinterdagar är de tillfällen som is bildas i aggregaten och även då aggregaten 

måste avfrostas, se avsnitt 2.2.1. Det största behovet av eftervärmningsbatterierna är alltså under kalla 

dagar och även då som det är störst risk att fossila bränslen måste användas som eldningsbränsle. Genom 

att minska värmeeffektbehovet genom förvärmning av uteluften via borrhål skulle därför beroendet av 

fjärrvärme minska. 

Fjärrvärmen köps till Töfsingdalen av Fortum Värme. Från och med 2018 erbjuder Fortum Värme sina 

kunder ett fjärrvärmeavtal som kallas Fjärrvärme Bas. Detta bygger på att prissättningen av fjärrvärmen 

beror på hur stort effektbehov en byggnad har. Bedömningen av byggnaders effektbehov beräknas 

utifrån hur stort effektbehov byggnaden förväntas ha då utetemperaturen är -15 °C. Prissättningen är 

därefter uppdelad utifrån förväntat effektbehov på en fast effektavgift och en rörlig del där kunden 

betalar per kW (Fortum Värme, 2017). 

Om förvärmningssystem faktiskt resulterar i ett minskat fjärrvärmebehov under kalla dagar skulle därför 

prissättningen av Töfsingdalens fjärrvärme kunna resultera i en lägre prissättning gentemot om systemet 

inte hade haft förvärmning av ventilationsluften.  

1.2. Problembeskrivning 

Ett vanligt problem i FTX-ventilation är att frost bildas i aggregaten vid låga utetemperaturer. Frost i 

aggregaten försämrar värmeväxlarens prestanda och leder till att aggregaten måste avfrostas med jämna 

mellanrum. Under avfrostningscyklarna återvinns mindre värme från frånluften samtidigt som mer 

värme följaktligen måste tillföras i efterhand. Detta innebär att energianvändningen för byggnaden ökar 

under de perioder som ett avfrostningsbehov finns.  I Töfsingdalen har detta problem lösts med hjälp av 

att uteluften förvärms innan den går in i värmeväxlaren. Uteluften förvärms i ett förvärmningsbatteri när 

det är kallt ute, det vill säga då det finns risk för frostbildning. Genom att förvärma luften med frivärme 
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från borrhål är tanken att byggnadens energianvändning och effekttoppar i eftervärmningsbatteriet ska 

minska. Under sommarhalvåret är även tanken att systemet ska förkyla uteluften för att ge en ökad 

inomhuskomfort och för att återladda borrhålen med värme.  

Borrhålssystemet kräver att det finns minst en pump som kan driva vätskan som cirkulerar i borrhålen. 

Systemet innebär även en extra komponent i ventilationssystemet, förvärmningsbatteriet, vilket generar 

ett ökat tryckfall i systemet. Det ökade tryckfallet måste fläktarna kompensera för, vilket innebär att 

fläktarna kräver mer el. För att den totala energianvändning ska minska med förvärmningssystemet 

måste den energi som besparas vara större än den extra energi som pumparna och fläktarna kräver.  

Förvärmningssystemet är idag aktivt och förvärmer och förkyler uteluften till en del av 

luftbehandlingssystemet i byggnaderna. Cirkulationspumpen som driver vätskan i borrhålen är igång 

året om. Detta trots att det inte alltid finns ett behov av att förvärma eller förkyla luften. För att reglera 

när förvärmningsbatteriet ska vara inkopplat och fungera som förkylning eller förvärmning används i 

stället en pump och shuntgrupp i respektive luftbehandlingssystem. Dessa styrs idag efter rådande 

utetemperatur. Dagens system innebär att cirkulationspumpen drar energi även då inte energin från 

borrhålen utnyttjas. En av frågeställningarna i detta projekt är huruvida utformningen och styrningen av 

dagens system faktiskt resulterar i en total minskad energianvändning.  

Att använda frivärme via borrhål för att förvärma uteluften innan den går in i ventilationssystemet är ett 

relativt nytt användningsområde och det finns ingen optimal framtagen styrning och utformning av ett 

sådant system idag. Det är därför av intresse att undersöka om ett sådant system faktiskt minskar 

energianvändningen och avfrostningsbehovet och hur systemet på bästa sätt i så fall bör styras. 

1.3. Syfte och mål 

Eftersom förvärmningssystemet idag är inkopplat är det av intresse att utvärdera energieffektiviteten 

hos systemet. Med energieffektivitet menas i detta projekt att förvärmning av uteluften resulterar i att 

energianvändningen och effekttopparna i eftervärmningsbatteriet minskas samt att avfrostning av 

aggregaten undviks. Rapportens syfte är att besvara följande tre frågeställningar: 

1. Leder dagens förvärmningssystem till att avfrostningsbehovet i luftbehandlingssystemet 

minskas eller undviks? 

2. Minskas energianvändningen och effekttopparna i eftervärmningsbatteriet med dagens 

förvärmningssystem gentemot om systemet inte hade haft ett förvärmningssystem? 

3. Hur ska systemet styras utifrån de förutsättningar som finns för att generera en så låg 

energianvändning som möjligt samt för att minimera effekttopparna i eftervärmningsbatteriet? 

Resultatet av denna utvärdering är av intresse för Incoord och andra installationskonsulter som har eller 

planerar att använda den utvärderade tekniken. Genom att utvärdera hur detta systemet optimalt ska 

styras och vara utformat är vetskapen och resultatet av intresse för projektering i framtida projekt. 

Utvärderingen är även av intresse för Stockholmshem, vilka är fastighetsägare till Töfsingdalen och 

därav är intresserade av att systemet ska användas så effektivt som möjligt.  

1.4. Avgränsningar 

I detta projekt har det endast tagits hänsyn till fastighetens energianvändning kopplad till 

luftbehandlingssystemet med tillhörande borrhålssystem. Den energi som används vid utformningen av 

borrhålssystemet, till exempel borrning, transporter och materialåtgång, har dock inte tagits hänsyn till. 

Vid bedömning av huruvida energianvändningen minskas eller inte menas alltså endast 

energianvändning för ventilationssystemets drift.  
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Utvärderingen har avgränsats till att endast analysera ett av de luftbehandlingsaggregat som är kopplade 

till borrhålssystemet, nämligen luftbehandlingssystem LB01. I verkligheten är borrhålssystemet kopplat 

till två stycken förvärmningsbatterier, vilka är kopplade till totalt tre stycken luftbehandlingsaggregat. 

LB01 är ett luftbehandlingssystem som ensamt är sammankopplat till ett förvärmningsbatteri. 

Avgränsningen har gjorts för att hålla projektet inom en rimlig tidsram.  

Vid utvärdering av hur systemet kan optimeras har hänsyn endast tagits till vad som har kunnat göras 

utifrån de komponenter som idag är installerade. Optimeringen har därför varit begränsad till att 

förbättra styrningen av systemet samt att ändra inställningar eller ta bort de komponenter som idag 

används.  

I projektet har det endast tagits hänsyn till borrhålssystemets energieffektivitet gällande 

energianvändning. Ekonomiska aspekter har inte undersökts och inte heller var ifrån energin kommer.  
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2. Bakgrund – teori 
Under denna rubrik beskrivs den bakgrund och teori som ligger till grund för hur och varför 

luftbehandlingssystemets värmeväxlare har ett behov av att avfrostas vid kalla utetemperaturer.  

2.1. FTX-system 

Ett FTX-system är ett fläktstyrt ventilationssystem. Systemet innehåller till- och frånluftsfläktar samt 

använder värmeväxlare för att återvinna värme. Principen bygger på att värmeväxlaren tar till vara på 

värme från frånluften, det vill säga luften som kommer inifrån och ventileras ut. Tillvaratagande värme 

från inomhusluften används för att värma upp uteluften innan den går in i byggnaden. Genom att 

använda FTX-system sparar man energi som annars hade behövts för att värma den inkommande luften 

(Energimyndigheten, 2014). 

I FTX-system kan olika typer av värmeväxlare användas. Plattvärmeväxlaren är ofta att föredra då 

luktspridning, som kan vara ett problem i roterande värmeväxlare, undviks. En nackdel med 

plattvärmeväxlare är dock att de ofta behöver avfrostas vid kalla utetemperaturer (Energimyndigheten, 

2014).  

De vanligaste designerna av plattvärmeväxlare är motströmsvärmeväxlare och korsströmsvärmeväxlare. 

I kalla regioner visar forskning att korsströmsvärmeväxlare är att föredra framför 

motströmsvärmeväxlare då risken är mindre att kanalerna i värmeväxlaren helt blockeras av frost. Detta 

beror enligt forskningen av värmeväxlarnas konstruktion och hur luftflödena i värmeväxlarna möts 

(Rafati Nasr, et al., 2013). 

Som alternativ till vanliga värmeväxlare finns det även växlare som tar till vara på energi från både 

värme och fukt. Dessa energi-värmeväxlare är mindre vanliga i byggnader då designen är mer 

komplicerad än för en vanlig värmeväxlare (Rafati Nasr, et al., 2013).  

2.2. Frostbildning och avfrostning 

Under denna rubrik beskrivs frostbildning och avfrostning av värmeväxlare. Inledningsvis beskrivs 

varför frostbildning i aggregaten är ett problem, följt av vid hur och vid vilka temperaturer frost bildas. 

Därefter presenteras några av de tekniker som idag finns för att avfrosta aggregaten.  

2.2.1. Problematik 

I kalla klimat är värmeåtervinning via FTX-system en viktig teknik som kan sänka energianvändningen 

i byggnader. Ett problem med plattvärmeväxlare vid kalla utetemperaturer är att frost bildas i 

aggregaten. Frost uppstår genom att varm fuktig inomhusluften möter kall uteluft i värmeväxlaren. Är 

temperaturen under kondenseringsgränsen för vatten kommer fukten i luften att kondensera. Om det 

dessutom är tillräckligt kallt ute och om plattorna i värmeväxlaren blir kallare än fryspunkten för vatten 

kommer den kondenserade fukten att frysa och bilda frost på aggregaten (Liu, et al., 2016). 

Frost i aggregaten är ett problem eftersom verkningsgraden hos värmeväxlaren antingen sjunker eller 

gör att fläktarna måste arbeta hårdare, vilket innebär att det krävs mer energi. Anledningen till detta är 

att frosten som bildats blockerar luftflödet i kanalerna, vilket gör att luftflödets hastighet antingen 

minskas eller gör att tryckfallet ökar. Stoppas inte frysprocessen kan frostbildningen i värsta fall helt 

täppa igen kanalerna i värmeväxlaren och därmed förhindra värmeutbytet mellan luftmassorna (Rafati 

Nasr, et al., 2013).  

2.2.2. Frostbildning 

Tidigare studier visar att frostbildning i värmeväxlare sker i kanalerna på avlufts- och frånluftssidan 

(Rafati Nasr, et al., 2013). Hur mycket frost som bildas beror på en rad olika parametrar. Några exempel 
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som har en betydande roll är luftens flödeshastighet och temperatur, plattorna i värmeväxlarens 

temperatur, luftens fuktighet och ytans egenskaper. I och med att frostbildningen beror av nämnda 

parametrar ser frostbildningen oftast olika ut för olika värmeväxlare och gör att varje värmeväxlare är 

unik. Det är därför svårt att generellt förutspå och modellera hur frostbildningen kommer att ske. En 

annan orsak till att frostbildningen är svår att modellera är att frostens kontaktyta mot luften varierar 

med tiden. Eftersom frosten bildas oregelbundet kommer både frostytans temperatur att variera med 

tiden och även kontaktytans form och struktur (Rafati Nasr, et al., 2013). De två huvudorsakerna till att 

frost bildas i aggregaten är höga fukthalter i frånluften samt kalla utetemperaturer (Rafati Nasr, et al., 

2013).  

2.2.3. Temperatur 

En typisk brytpunkt för då frost bildas i värmeväxlare är vid utetemperaturer under -5 °C (Rafati Nasr, 

et al., 2013), (Liu, et al., 2016). För att närmare undersöka hur sambandet mellan luftens utetemperatur 

och inomhusluftens relativa fuktighet påverkar frostbildningen har forskare i tidigare studier (Liu, et al., 

2016) skapat en matematisk modell. I modellen undersöktes hur olika användarförutsättningar, 

temperaturer och fukthalter påverkar frostbildningstemperaturen i korsströmsvärmeväxlare i 

aluminium. Den matematiska modellen validerades även genom att identifiera frostbildning i en 

uppbyggd testmodell. I testmodellen utfördes mer än 80 test. Frost bildas enligt forskarna under två 

förutsättningar. För det första ska utetemperaturen vara lägre än 0 °C. För det andra måste 

inomhusluftens relativa fuktighet vara högre än kondenseringsgränsen för vatten. Resultatet visade 

frostbildningsgränser enligt Figur 1. Figuren visar vid vilken utetemperatur som frost har identifierats i 

värmeväxlaren för olika grader av relativ fukthalt i inomhusluften samt de teoretiska 

frostbildningsgränserna. Resultatet visade att ju lägre utetemperaturen var ju mindre fukt kunde 

inomhusluften innehålla innan frost bildades (Liu, et al., 2016).  

 

Figur 1. Frostbildningsgränser för värmeväxlare. HRV står för Heat Recovery Ventilators, RHEI står för Relative Humidity 

of exhaust inlet och TSI står för Temperatur of supply inlet. 

Källa: (Liu, et al., 2016); Publicerad med författarnas godkännande. 
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Vetenskapliga studier visar även att frostbildning för värmeväxlare med högre verkningsgrad sker vid 

varmare temperaturer än för värmeväxlare med lägre verkningsgrad (Rafati Nasr, et al., 2013).  

2.2.4. Avfrostningstekniker 

För att undvika frost i värmeväxlare finns det tre generella metoder. Antingen används lösningar som 

förebygger själva frostbildningen eller används lösningar som avfrostar systemet. Den tredje metoden 

är att kombinera de två första metoderna. Om inga förebyggande åtgärder är installerade kommer frost 

att bildas, och aggregaten behöver avfrostas. Detta sker vanligen med en teknik där luften leds förbi 

värmeväxlaren, en så kallad bypass-teknik. I bypass-tekniken kan antingen hela eller delar av 

tilluftsflödet ledas om medan frånluftens flöde hålls konstant (Rafati Nasr, et al., 2013). Den varma 

frånluften värmer då upp värmeväxlaren och smälter succesivt frosten. För att bibehålla önskad 

tilluftstemperatur under avfrostning av aggregaten eftervärms luften vanligtvis i ett 

eftervärmningsbatteri. Då frosten är borta går systemet tillbaka till vanlig drift och tilluften går återigen 

genom värmeväxlaren (Rafati Nasr, et al., 2015).  

Avfrostning kan även ske genom att använda parallella värmeväxlare, som kan värma upp varandra och 

därmed smälta frosten (Nielsen, et al., 2008). Ytterligare ett avfrostningsalternativ är att återcirkulera 

inomhusluften, vilken då värmer upp aggregaten och smälter frosten. Med denna teknik stoppas 

ventilationen under avfrostningsprocessen (Rafati Nasr, et al., 2013).  

2.3. Förvärmning av uteluft 

Förvärmning av uteluften till ett FTX-system är ett sätt att undvika frostbildning och avfrostning av 

aggregaten i värmeväxlaren. Om luften förvärms tillräckligt mycket, det vill säga till en temperatur över 

frostbildningsgränsen, kommer ingen frost att bildas i aggregaten. Det finns olika sätt att förvärma 

luften. Några exempel är att förvärma uteluften med hjälp av solceller (Ahn, et al., 2015) eller att genom 

markkanaler förvärma uteluften (Gan, 2015). Ett annat alternativ är att använda geotermisk energi från 

borrhål, vilken är den teknik som används i det här projektet. Värmeupptag från borrhål är en teknik 

som ofta används i samband med uppvärmning av byggnader. Tekniken är dock inte lika utforskad vad 

gäller förvärmning av ventilationsluft. Tekniken kan även användas i kombination med utnyttjande av 

frikyla från borrhålen under sommartid. I Sverige finns det två företag, HSB och Skanska, som under 

de senare åren har utvärderat den tillämpade tekniken och möjligheten att minska energianvändningen 

och värmeeffektbehovet för byggnader.   

Ett borrhålssystem kan även ha positiv påverkan på en byggnad sommartid. Vid varma sommardagar 

kan borrhålen användas som kylsystem. Vid sådant fall förkyls uteluften via borrhålen, samtidigt som 

borrhålen återladdas med värme. Förkylning av ventilationsluften kan på så sätt ge en ökad komfort för 

de boende under sommarhalvåren (Simanic, 2016). 

2.4. Tidigare utvärderingar av förvärmning av ventilationsluft via borrhål 

HSB har tillsammans med Energimyndigheten undersökt energieffektiviteten för förvärmning av uteluft 

till FTX system via geovärme från borrhål (Kempe & Jonson, 2015). Undersökning gjordes på ett 

flerbostadshus i Finnboda, Stockholm. Målet var att se om förvärmning av uteluften vintertid kunde 

sänka spetseffekten från fjärrvärmen, vilken ofta är fossilbaserad. I HSB-FTX lösningen förvärms 

uteluften via geovärme från borrhål. Luften passerar därefter ett förvärmningsbatteri och vidare till 

värmeväxlaren. Systemets styrning beror av utetemperaturen och ser till att luften som når FTX 

aggregaten aldrig blir kallare än -5 °C. Förvärmningen av uteluften startar vid utetemperaturer kallare 

än +1 °C. Kylfunktionen startar vid utetemperaturer varmare än +14 °C, se Tabell 1.  I systemet finns 

även ett eftervärmningsbatteri (Kempe & Jonson, 2015).  
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Resultatet av utvärderingen visade att förvärmningen beräknades sänka energianvändningen med 5–8 

kWh/m2
Atemp, år och 20–25 kW i fjärrvärmeeffekt, se Tabell 1. Resultatet av förvärmningen ledde även 

till att aggregaten aldrig behövde avfrostas under den undersökta perioden under 2014/2015 (Kempe & 

Jonson, 2015).  

Även Skanska har undersökt hur förvärmning av uteluften påverkar energi och värmeeffektbehovet. I 

denna undersökning jämfördes två i princip likadana hus i området Vivialla, Örebro (Simanic, 2016). 

För att de undersökta husen skulle vara jämförbara behövde förutsättningarna vara lika. Husen hade 

därför samma utformning och var lokaliserade mitt emot varandra (Simanic, 2016).  

Till det ena huset, Visgatan 12, är borrhål kopplade via ett förvärmningsbatteri till FTX-systemet 

samtidigt som eftervärmningsbatteriet i systemet är bortkopplat. Systemet skiljer sig med andra ord från 

HSB:s system som har både förvärmnings- och eftervärmningsbatteri. Det andra huset, Visgatan 16, har 

inget förvärmningssystem. Ventilationsluften värms istället vid behov i ett eftervärmningsbatteri kopplat 

till det lokala fjärrvärmenätet. Förvärmningen av uteluften startar vid de tillfällen då utetemperaturen är 

kallare än temperaturen på köldbärarvätskan som kommer upp från borrhålen. Förkylningen av uteluften 

är i systemet frånluftsreglerad, se Tabell 1. Energianvändningen för husen och förvärmningens påverkan 

på avfrostningsbehovet jämfördes under en period under 2015. 

Resultatet av undersökningen visade dels att systemet med förvärmning fungerade och att 

avfrostningsbehovet nästan helt försvann med denna teknik. Resultatet visade även att systemet var 

gynnsamt under sommarhalvåret då tilluftstemperaturen höll sig på önskat värde trots höga 

utetemperaturer. Energi- och värmemässigt var värmeeffektbehovet för Visgatan 12 ungefär 6 kW lägre 

än värmeeffektbehovet för Visgatan 16. Energianvändningen för Visgatan 12 var dock 2 kWh/m2
Atemp, 

år högre än för Visgatan 16, se Tabell 1. Anledningen till detta ansågs vara att radiatorerna behövde 

värma huset mer i Visgatan 12, då tilluftstemperaturen var lägre än i Visgatan 16. I rapporten nämns 

även att skuggning och brukarrelaterade faktorer inte har tagits hänsyn till, vilket kan haft betydande 

roll på resultatet. Resultatet visade även att temperaturverkningsgraden för Visgatan 12 i princip hölls 

på en konstant nivå på ca 80 % under vinterhalvåret (förutom under de kallaste perioderna då avfrostning 

skedde). I Visgatan 16 varierade temperaturverkningsgraden under de kallaste perioderna mellan 30 och 

60 %. Detta på grund av regelbundna avfrostningscykler (Simanic, 2016).   

Tabell 1. Jämförelse mellan HSB och Skanskas utvärderingar med avseende på styrning och resultat. 

Utvärdering HSB Skanska 

 

Styrning   

Förvärmning aktiv  < +1 °C Tute < Tupp från borrhål 

Förkylning aktiv > +14 °C Frånluftsreglerad 

Resultat   

Energianvändning Minskar med 5–8 kWh/m2
Atemp, år Ökar med 2 kWh/m2

Atemp, år 

Effekttoppar Minskar med 20–25 kW Minskar med 6 kW 

 

Resultaten av de två undersökningarna visar på olika energieffektivitet för system med förvärmning av 

uteluften. Systemen i undersökningarna har dock olika styrningar, aggregat och andra förutsättningar, 

vilket kan påverka resultaten av undersökningarna. Ytterligare en orsak till att resultatet av 

energieffektiviteten visade sig vara olika kan vara att HSB:s system har ett installerat 

eftervärmningsbatteri trots att de har förvärmning. Detta är en skillnad gentemot Skanskas system, som 

istället för eftervärmningsbatteri låter radiatorer värma upp husen till önskad temperatur. 
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2.5. Borrhålsteknik 

Energiutvinning från berggrunden sker genom borrhål i marken. I borrhålen är kollektorslangar 

placerade, där en köldbärarvätska cirkulerar. Kollektorslangen är U-formad för att skapa ett slutet 

system och för att vätskan ska kunna flöda fritt. I borrhål är det vanligt att antingen enkla eller multipla 

U-rör används (Beier & Spitler, 2016). I Töfsingdalen används dubbla U-rör. Vätskan som cirkulerar i 

kollektorslangen har som uppgift att hämta värme från berggrunden. För att inte riskera att vätskan fryser 

består vätskan ofta av en köldbärarvätska som har fryspunkt under 0 °C (Emmi, et al., 2017). 

Köldbärarvätskan som cirkulerar i Töfsingdalen är en vattenblandning med 28 volymprocentig 

bioetanol.  

Borrhålen fylls med ett fyllnadsmaterial för att effektivisera värmeutbytet mellan köldbärarvätskan och 

marken. I Töfsingdalen utgörs fyllnadsmaterialet av vatten. Värmeutbytet mellan köldbärarvätskan och 

marken beror dels av köldbärarvätskans termiska egenskaper, men även av markens, fyllningens och 

kollektorslangens termiska egenskaper (Cimmino, 2016). Om ett borrhålssystem har flera borrhål 

kommer borrhålen även att ha en intern påverkan på varandra (Erlström, et al., 2016).   
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3. Töfsingdalen 
I Norra Djurgårdstaden i Stockholm ligger det nybyggda kvarteret Töfsingdalen, vilket är det område 

som utvärderas i det här projektet. Det är Stockholmshem som är byggherre medan Incoord 

Installationscoordinator AB har projekterat VVS-installationerna i byggnaderna samt utfört klimat- och 

energiberäkningarna. Under projekteringen har ett övergripande miljötänk funnits med bland annat 

syftet att bygga energisnåla byggnader med solceller på taken och miljöprövade byggvaror. Målet har 

även varit att den totala energianvändningen för byggnaden ska vara under 55 kWh/m2
Atemp, år samt att 

nå upp till certifieringskraven för Miljöbyggnad Silver (Sweden Green Building Council, 2018).  

Fastigheten består till största delen av lägenheter. I dagsläget finns det 141 stycken lägenheter. Det finns 

även en förskola, förråd, tvättstugor, ett garage samt två stycken uthyrningslokaler. Inflyttning i området 

skedde under år 2015. 

3.1. Luftbehandlingssystem  

Luftbehandlingen i fastigheten består av till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. 

Ventilationen är uppdelad på åtta stycken aggregat, vilka förser olika delar av fastigheten med luft. I 

Tabell 2 redovisas luftbehandlingsaggregaten. 

Tabell 2. Information om respektive luftbehandlingsaggregat till fastigheten. Källa: (Incoord Installationscoordinator AB, 

2015) 

Luftbehandlingssystem Aggregat Typ av aggregat Förser  

 

LB01 Volatair VSEI-24 Korsströmsvärmeväxlare Bostäder 

LB02 Volatair VSEI-24 Korsströmsvärmeväxlare Bostäder 

LB03 Volatair VSEI-24 Korsströmsvärmeväxlare Bostäder 

LB04 Volatair VSEI-08 Korsströmsvärmeväxlare Bostäder 

LB05 Volatair VSEI-08 Korsströmsvärmeväxlare Lokaler 

LB06 Swegon Compact TOP Roterande VVX Förskolelokaler 

LB07 Swegon Compact TOP Roterande VVX Förskolelokaler 

LB08 Swegon Compact TOP Roterande VVX Förskolelokaler 

 

Luftbehandlingsaggregaten LB01-LB03 är de största aggregaten och även de enda aggregat som är 

kopplade till förvärmningssystemet.  

Luftbehandlingsaggregaten LB01-LB03 har olika dimensionerande flöden, tryck och SFP, vilket kan 

utläsas i Tabell 3. Redovisat tryckfall för aggregaten är i tabellen exklusive tryckfall för 

förvärmningsbatteri. Dimensionerande data gällande utetemperatur, frånluftstemperatur och relativ 

fuktighetshalt är däremot samma för alla tre aggregaten, se Tabell 4.  

Tabell 3. Aggregatinformation från leverantören VoltAir för projekterade värden för respektive luftbehandlingsaggregat. 

Källa: (Incoord Installationscoordinator AB, 2015) 1, (Incoord Installationscoordinator AB, 2013) 2 

Aggregatinformation 

 

LB01 LB02 LB03 

Flöde tilluft [m3/s] 2,21 1,51 1,71 

Flöde frånluft [m3/s] 2,21 1,51 1,71 

Externt tryckfall tilluft [Pa] 3551 3201 3401 

Externt tryckfall frånluft [Pa] 3001 2351 2351 

SFPv (Driftpunkt & rena filter) [kW/m3/s] 1,942 1,752 1,892 
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Tabell 4. Dimensionerade data från leverantören VoltAir för luftbehandlingsaggregaten LB01-LB03. Källa: (Incoord 

Installationscoordinator AB, 2013) 

Dimensionerande data Vinter Sommar 

 

Utetemperatur [°C] -18 27 

Relativ fuktighet uteluft [%] 80 50 

Frånluftstemperatur [°C] 22 23 

Relativ fuktighet frånluft [%] 27 - 

 

I detta projekt kommer endast luftbehandlingssystemen LB01-LB03 funktion att studeras, vilka alla är 

uppbyggda på samma sätt. Figur 2 visar driftkortet för LB01.  

 
Figur 2. Driftkort för LB01. I förvärmningskretsen i driftkortet motsvarar VÅ01 borrhålskretsen, där köldbärarfluiden från 

förvärmningskretsen kopplas till borrhålskretsen. I förvärmningskretsen motsvarar P2 pumpen i shuntgruppen. 

Cirkulationspumpen för borrhålen är inte med i detta driftkort. Källa: (Incoord Installationscoordinator AB, 2015) 

Ventilationen är temperaturreglerad och styrs efter att hålla önskad tilluftstemperatur enligt Figur 3. 

 

 

Figur 3. Utekompenserad kurva för tilluftstemperaturen GT11. X-axeln visar utetemperaturen och y-axeln visar motsvarande 

önskad tilluftstemperatur. Källa: (Incoord Installationscoordinator AB, 2015) 
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3.2. Systemets uppbyggnad 

Ventilationssystemen LB01-LB03 bygger på till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning genom 

plattvärmeväxlare.  

I de flesta FTX system går uteluften direkt in i värmeväxlaren för värmeåtervinning. I det här systemet 

förvärms luften först i ett förvärmningsbatteri, LVKÅ1 i Figur 2. Förvärmningen sker med hjälp av 

geotermisk värme från sju stycken borrhål. Alla sju borrhål är parallellkopplade och genererar ett 

gemensamt flöde till förvärmningsbatterierna tillhörande LB01-LB03. 

I borrhålen cirkuleras en köldbärarvätska runt med hjälp av en cirkulationspump. Från borrhålen leds 

köldbärarvätskan in i förvärmningsbatteriet, där vätskan och luften kan utbyta värme. Detta sker genom 

värmeöverföring mellan rören runt köldbärarvätskan och den förbipasserande luften. Beroende på 

temperaturen i luften och marken värms eller kyls köldbärarvätskan från borrhålen. I dagens läge är 

cirkulationspumpen igång året om. För att erhålla önskad funktion av batteriet finns en shuntgrupp samt 

en pump placerad innan respektive batteri som kan blanda och justera flödet. 

Styrningen av pumpen som leder vätskan till förvärmningsbatteriet styrs i dagens läge enligt Tabell 5. 

Vid behov av förvärmning eller förkylning öppnar en styrventil flödet till förvärmningsbatteriet. När 

förvärmning eller förkylning inte längre önskas stängs ventilen mot batteriet och öppnar istället helt mot 

borrhålssystemet.  

Tabell 5. Styrning av pump till förvärmningsbatteri som funktion av utetemperaturen. Källa: (Incoord 

Installationscoordinator AB, 2015) 

Utetemperatur Läge Funktion 

 

<+5 °C Pump slås på Förvärmning 

>+ 7 °C Pump slås av Av 

>+ 14 °C Pump slås på Förkylning 

<+12 °C Pump slås av Av 

 

Efter förvärmningsbatteriet leds den förvärmda luften in i värmeväxlaren där den möts av frånluften från 

rummen och utbyter värme. Efter värmeväxlaren mäts temperaturen på luften, och eftervärms vid behov 

för att erhålla önskad tilluftstemperatur. Eftervärmningen sker via ett eftervärmningsbatteri som är 

kopplat till det lokala fjärrvärmenätet. Frånluften från rummen passerar via en frånluftsfläkt 

värmeväxlaren och vidare ut som avluft från byggnaden.  

3.3. Avfrostning av aggregaten  

Vid kalla utetemperaturer kan frost bildas i kanalerna i värmeväxlaren. Om tillräckligt mycket frost har 

bildats behöver aggregaten avfrostas. Hur och när värmeväxlare behöver avfrostas beror på vilken 

leverantör som har tillverkat värmeväxlaren, vilken motståndskraft mot frostbildning värmeväxlaren har 

samt hur avfrostningen går till. 

De värmeväxlare som används i LB01-LB03 är tillverkade av leverantören VoltAir System AB. 

Värmeväxlarna är tillverkade av polykarbonat, vilket är ett material som gör det svårt för frosten att 

fastna på ytan. Värmeväxlarna avfrostas enligt VoltAirs avfrostningsfunktion vilken är en funktion som 

strävar efter att hålla tilluftstemperaturverkningsgraden konstant. För att kompensera för det ökade 

tryckfallet som uppkommer vid frostbildning i aggregaten ökar fläktarnas arbete. Fläktarnas drift mäts 

kontinuerligt genom en styrsignal. Vid tillräckligt hårt fläktarbete, det vill säga när tillräckligt mycket 

frost har bildats i aggregaten, startar avfrostningsfunktionen. Avfrostningen bygger på bypass av 
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tilluften. Mängden tilluft som leds förbi värmeväxlaren styrs efter inställt börvärde på tilluften. Under 

avfrostningen passerar fortfarande frånluften genom värmeväxlaren, vilken värmer och smälter frosten. 

Vid avfrostning värms tilluften i stället av eftervärmningsbatteriet. Längden på en avfrostningscykel 

beror av hur stort avfrostningsbehovet är och varierar därför från fall till fall (Ebraheem, 2017).  

3.4. Borrhålens funktion och utformning  

Det finns sju stycken vertikala borrhål á 300 meter borrade i berget. I varje borrhål finns dubbla U-rör 

vardera med diametern 32 mm. Efter respektive borrhål är en kollektorslang med diametern 40 mm 

kopplad som samlar upp vätskan från respektive borrhål. Kollektorslangarna förs sedan till en 

samlingsbrunn som samlar ihop alla borrhålsflöden. Från samlingsbrunnen är allt sammankopplat via 

två rör, ett för tilloppsflöde och ett för returflöde. Det sammanlagda flödet leds sedan till batteriet via en 

shuntgrupp där temperaturerna i respektive flöde kan blandas och justeras efter önskat behov. I batteriet 

går köldbärarvätskan in genom rör som avger värme från vätskan till rörens yta. Det går även luft rakt 

genom batteriet, som tar upp värmen från vätskan. Ut går därefter kallare vätska som åter pumpas ner i 

borrhålen. Luften som går ut från batteriet har därefter förvärmts. 

Flödet ifrån samlingsbrunnen är 4,37 l/s. Detta totalflöde är fördelat på sju borrhål med två slangar per 

borrhål vilket ger ett borrhålsflöde på 0,31 l/s per slang.  

3.5. Värmebatterier 

Till luftbehandlingsaggregaten LB01-LB03 finns två stycken förvärmningsbatterier kopplade, ett till 

LB01 och ett till LB02 + LB03. Batterierna har ett genomgående luftflöde samt ett genomgående 

vätskeflöde som värmer luften. Vätskan som cirkulerar i förvärmningsbatterierna är samma vätska som 

pumpas runt i borrhålen, dvs 28 volymprocentig bioetanolvattenlösning. I batterierna passerar 

bioetanolvattenlösningen i rör där värme överförs till den genomgående luften. I detta projekt kommer 

endast LB01:s funktion att analyseras. Förvärmningsbatteriet tillhörande LB01 är dimensionerat utifrån 

dimensionerande data vilka redovisas i Tabell 6. I Tabell 6 redovisas även den värmeeffekt som luften 

tar upp från etanolvattenlösningen vid dimensionerande data. 

Tabell 6. Dimensionerade värden för förvärmningsbatteri LB01. Källa: (Incoord Installationscoordinator AB, 2013) 

Inställning 

 

Dimensionerande värde Enhet 

Luft  

Luftflöde 2,2 m3/s 

Temperatur in -18 °C 

Temperatur ut -6 °C 

Relativ fuktighet in 95  % 

Relativ fuktighet ut 31,9 % 

Tryckfall 54 Pa 

Etanolvattenlösning  

Flödeshastighet 1,96 l/s 

Temperatur in +5 °C 

Temperatur ut +1 °C 

Erhållen värmeeffekt 31,91 kW 

 

I eftervärmningsbatteriet cirkulerar vatten uppvärmt från fjärrvärme. Eftervärmningsbatteriet 

tillhörande LB01 är dimensionerat efter dimensionerande data vilka redovisas i Tabell 7. I Tabell 7 

redovisas även den värmeeffekt som krävs för att värma luften vid dimensionerande data.  
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Tabell 7. Dimensionerande värden för eftervärmningsbatteri LB01. Källa: (Incoord Installationscoordinator AB, 2015) 

Inställning 

 

Dimensionerande värde Enhet 

Luft  

Luftflöde 2,2 m3/s 

Temperatur in +5 °C 

Temperatur ut +20 °C 

Tryckfall  20 Pa 

Vatten  

Flödeshastighet 0,27 l/s 

Temperatur in +55 °C 

Temperatur ut +19 °C 

 Värmeeffektbehov 40,4 kW 

 

3.6. Styrning värmesystem 

Byggnadens värmesystem och luftbehandlingssystemets eftervärmningsbatteri förses med fjärrvärme 

från Fortum Värme. Tilloppstemperauren, det vill säga temperaturen på fjärrvärmen in i 

eftervärmningsbatteriet, påverkar hur mycket effekt som krävs för att värma luften. Styrningen av 

tilloppstemperaturen till eftervärmningsbatteriet styrs efter utetemperaturen och visas i Figur 4. 

 

 

Figur 4. Utekompenserad kurva för tilloppstemperaturen till eftervärmningsbatteriet. X-axeln visar utetemperaturen och y-

axeln visar motsvarande önskad tilloppstemperatur. Källa: (Incoord Installationscoordinator AB, 2015). 
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4. Metod 
För att svara på projektets frågeställningar om vad förvärmningssystemet ger för resultat och 

konsekvenser är metoden uppdelad i tre delar. Den första delen av metoden är en analys av uppmätt data 

av det verkliga systemet. Syftet med analysen är att utvärdera frågeställning 1, det vill säga huruvida 

förvärmningssystemet leder till att avfrostning av aggregaten undviks.  

Metodens andra del ligger till grund för att kunna besvara frågeställning 2 och 3, det vill säga hur mycket 

energianvändningen och fjärrvärmetopparna minskas samt hur systemet optimalt ska styras. Vid 

bedömning av hur byggnadens energianvändning påverkas utvärderas endast den energi som påverkas 

av luftbehandlingssystemet. Energianvändningen innefattar därför den energi som går åt till 

uppvärmning, fläktar i luftbehandlingssystemet samt pumpar i förvärmningssystemet. Energi som går 

åt till tappvarmvatten, kyla samt elutrustning och belysning i byggnaden tas därför inte hänsyn till. För 

att kunna utvärdera hur mycket energi och fjärrvärme som besparas måste dagens system med 

förvärmning av uteluften jämföras med ett hypotetiskt motsvarande system utan förvärmning. Av denna 

anledning har en modell av respektive system byggts upp i energiberäkningsprogrammet IDA ICE 

version 4.7.1 (EQUA Simulation AB, 2018). Detta är ett program där en byggnad och dess 

förutsättningar kan byggas upp för att därefter bland annat kunna simulera energianvändningen. För att 

modellerna ska vara trovärdiga representationer av verkligheten har de validerats. Valideringen är 

baserad på uppmätta temperaturer på luft och köldbärarvätska i LB01, LB04 samt i borrhålskretsen med 

fokus på byggnadernas luftbehandlingssystem. Valideringen har skett genom jämförelse av modellernas 

resultat gentemot uppmätt data från det verkliga systemet. Iterativt har modellerna simulerats tills 

resultatet av modellerna stämmer med de uppmätta värdena. Valideringen beskrivs kortfattat i avsnitt 

4.2.4 och mer utförligt i bilaga 1.  

Då modellerna uppnått en trovärdig nivå har olika scenarier simulerats. Simulering av scenarierna har 

skett med syftet att besvara frågeställning 2 och 3 och beskrivs i metodens tredje del. För att kunna 

besvara frågeställning 2 och 3 har energianvändningen i enheten kWh/m2
Atemp, år använts. I 

simuleringarna undersöktes vidare skillnaden mellan systemet med förvärmning och systemet utan 

förvärmning. Eftersom modellerna innehåller många förenklingar resulterar inte modellen i samma 

totala energianvändning för byggnaden som byggnadens faktiska energianvändning. Det som är 

intressant är hur mycket den totala energianvändningen skiljer sig mellan de två 

luftbehandlingssystemen. För analys av hur mycket fjärrvärmeeffektbehovet skiljer sig mellan systemen 

har enheten kW använts. Jämförelsen har skett utifrån hur stor skillnaden eftervärmningsbatteriets 

maximala effektbehov är.  

4.1. Analys av uppmätt data 

För att svara på frågeställning 1, det vill säga om avfrostning av aggregaten i Töfsingdalen undviks med 

hjälp av förvärmningssystemet eller inte, har en analys av uppmätt data utförts. Analysen ligger även 

till grund för valideringen av de uppbyggda modellerna i IDA ICE. I denna del beskrivs metoden och 

tillvägagångsättet för analys och beräkningar utifrån uppmätt data.   

4.1.1. Analys av data ifrån luftbehandlingssystem LB01 

Systemet i Töfsingdalen har undersökts med hjälp av data som finns loggad och tillgänglig för LB01. 

Loggade lufttemperaturer som har funnits att tillgå är utetemperatur och temperatur efter 

förvärmningsbatteriet, temperatur på tilluften efter värmeväxlaren, på tilluften efter 

eftervärmningsbatteriet, frånluften innan aggregatet samt avluften efter aggregatet. Temperaturerna har 

analyserats för att visa på hur systemet idag fungerar. Från loggningen av temperaturerna i systemet har 

även tilluftens temperaturverkningsgrad beräknats. Utifrån temperaturerna har därefter systemets 
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avfrostningsbehov analyserats. Detta med syftet att undersöka om dagens styrning leder till att 

avfrostning undviks eller inte.  

Med vetskap om hur styrningen av förvärmningssystemet idag fungerar samt med hjälp av loggade 

temperaturer har styrningen av pumpens start och stopp analyserats. Detta har gjorts för att visa på hur 

ofta pumpen måste startas och stoppas under ett år.  

Köldbärarvätskans temperatur upp och ned från borrhålen finns loggade och har även de analyserats. 

Med hjälp av temperaturer på luft och köldbärarvätska samt med kända flöden i systemet har effekt och 

energiuttag från borrhålen beräknats enligt 

𝑃 =  𝜌 ∗ 𝑣 ∗  ∆𝑇 ∗  𝑐𝑝     Ekvation 3 

Där P är effekten [W], ρ är densiteten [kg/m3], v är flödet [l/s], ΔT är temperaturskillnaden mellan 

ingående och utgående temperaturer [°C] och cp är ämnets specifika värmeledningsförmåga [W/mK].  

Effekten har dels beräknats utifrån hur mycket värmeeffekt uteluften har tagit upp eller avgivit efter 

förvärmningsbatteriet. Detta har sedan jämförts med hur mycket effekt som totalt finns att tillgå från 

borrhålen samt hur mycket effekt som finns att tillgå från köldbärarvätskan i förvärmningsbatteriet.  

De temperaturer på köldbärarvätskan som finns loggade är temperaturer upp och ned från borrhålen vid 

samlingsbrunnen. I beräkningarna har det antagits att köldbärarvätskan har samma temperatur när den 

kommer upp från borrhålen som när den når förvärmningsbatteriet samt att temperaturen är densamma 

när den lämnar batteriet som när den går ned i borrhålen igen. Denna förenkling har gjorts trots att det 

kommer att ske värmeförluster i rören mellan samlingsbrunnen och värmebatteriet.  

För att avgöra hur mycket extra energi förvärmningssystemet drar har pumparnas effektbehov uppmätts, 

se följande avsnitt 4.1.1.1. Den extra energi som fläktarna i luftbehandlingssystemet drar på grund av 

ökat tryckfall över förvärmningsbatteriet har tagits fram genom simuleringar i IDA ICE, se avsnitt 4.3.   

4.1.1.1. Effektmätning av pumpar 

För att kunna bedöma hur stor effekt pumparna i förvärmningssystemet kräver har mätningar utförts. 

De pumpar som här avses är cirkulationspumpen som driver det totala flödet i borrhålen samt den pump 

som är placerad i shuntgruppen tillhörande LB01.  

Effekten har beräknats enligt 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗  √3 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝜑     Ekvation 4 

Där P är effekten, U är enfasspänningen, I är strömmen och cos ϕ är effektfaktorn. 

Cirkulationspumpen matas med trefasspännig, vilken har haft en konstant spänning på 3 x 400 V. 

Effektfaktorn har tidigare uppmätts till 0,94 och är den effektfaktorn som här har använts för att beräkna 

effekten. Cirkulationspumpen förser luftbehandlingssystem LB01-LB03 med luft. I detta projekt har 

enbart luftbehandlingssystem LB01 utvärderas. På grund av detta har endast en del av den uppmätta 

effekten för cirkulationspumpen tillräknats LB01. Den del av effekten som är tillräknad LB01 är baserad 

på fördelning av köldbärarvätskans flöde. Det totala flödet i borrhålen är 4,37 l/s medan flödet i 

förvärmningssystemet tillhörande LB01 är 1,96 l/s. Detta motsvarar 45 % av totalflödet i borrhålen. Den 

effekt som är tillräknad LB01 är därför 45 % av den totala effekten.  

Pumpen i shuntgruppen matas med enfasspänning, vilken har varit konstant 230 V. Effektfaktorn för 

denna pump har inte uppmätts, utan har antagits ligga i ett spann mellan 0,94–1. Effektberäkning för 

pumpen i shuntgruppen är beräknad enligt men utan faktorn √3, då denna symboliserar en 

trefasspänning. 



    

18 
 

Mätningen har i detta projekt inneburit strömmätningar för pumparna där strömmen har loggats under 

en veckas tid under december 2017. Strömmätningarna har skett med hjälp av tångamperemetrar, vilka 

kan mäta strömmen i en kabel utan att kretsen behöver brytas. Den uppmätta effekten pumparna kräver 

har använts för att validera den uppbyggda modellen av LB01 i beräkningsprogrammet IDA ICE. 

Jämförelsen mellan uppmätt och simulerad effekt redovisas i avsnitt 5.2.1.  

4.1.2. Analys av data ifrån luftbehandlingssystem LB04 

Det finns även temperaturer loggade för LB04, vilket är ett system med luftbehandlingsaggregat utan 

förvärmning. Genom att analysera dessa data har det tagits fram hur temperaturerna innan och efter 

värmeväxlaren varierar över året samt hur till-, från- och avluftstemperaturen varierar. Med information 

om temperaturerna har även värmeväxlarens temperaturverkningsgrad på tilluftssidan beräknats.   

Systemets temperaturer och temperaturverkningsgrad har undersökts för att kunna analysera hur 

avfrostningsbehovet under 2017 hat varit för ett system som inte förvärmer uteluften.  

4.2. Modellering  

Efter att den tillgängliga informationen om systemet analyserats har två modeller byggts upp i IDA ICE 

(EQUA Simulation AB, 2018). Användandet av IDA ICE har utförts med en Expertlicens i programmet. 

Det är en version av programmet som kan hantera borrhålsystem kopplade till byggnaden. Versionen 

kan däremot inte hantera flera borrhåls interna påverkan på varandra. 

Syftet med modelleringen är att skapa modeller som kan ligga till grund för att simulera olika scenarier 

för att sedan kunna besvara frågeställning 2 och 3.  

4.2.1. Avfrostningsfunktion i beräkningsprogrammet IDA ICE 

Luftbehandlingssystemet i beräkningsprogrammet IDA ICE är programmerat för att beräkna 

värmeväxlarens värmeåtervinning utifrån indata användaren anger. Indata som måste anges är 

värmeväxlarens maximala verkningsgrad på tilluftssidan och dimensionerande luftflöde för 

värmeväxlaren. För att programmet ska simulera avfrostning av aggregaten är programmet 

programmerat för en bypass-funktion av tilluften vid behov av avfrostning. Användaren av programmet 

anger en gräns för lägsta tillåtna avluftstemperatur. Vid avluftstemperaturer lägre än den angivna 

temperaturgränsen kommer programmet simulera att värmeväxlaren avfrostas.  Detta sker i programmet 

genom att verkningsgraden sänks till en nivå som resulterar i den avluftstemperatur som motsvarar den 

angivna gränsen för avluften. Gränsen för avluften påverkar modellens värmeåtervinning och kommer 

därför att ha stor betydelse för hur mycket energi som måste tillsättas i eftervärmningsbatteriet.  

I november 2015 publicerade SBUF en rapport om energiberäkningar för luftbehandlingssystem, 

Luftbehandlingssystem i energiberäkningar – En studie av produktdata och beräkningsmetoder (Flawn 

Orpana, 2015). I rapporten redovisas bland annat en undersökning om vilken påverkan 

temperaturgränsen på avluften i energiberäkningar i IDA ICE har på luftbehandlingssystemets 

energianvändning. Resultatet av rapporten visar att värmeväxlares behov av avfrostning skiljer sig 

beroende av värmeväxlarens verkningsgrad samt i vilket utomhusklimat byggnaden befinner sig. Utifrån 

de aggregat som analyserats i rapporten redovisas att för byggnader i Stockholm motsvarar avfrostning 

av aggregaten en temperaturgräns på avluften i IDA ICE mellan +2 och +3 °C (Flawn Orpana, 2015).  

4.2.2. Uppbyggnad av modell av LB01 i IDA ICE 

Modellen syftar till att efterlikna det verkliga luftbehandlingssystemet LB01 med avseende på 

luftbehandlingsaggregatet och dess påverkan på ventilationen i byggnaden. Syftet var att skapa en 

modell som beter sig som det verkliga systemet och som kan ge överförbara resultat till det specifika 

systemet i Töfsingdalen. Fokus har varit på byggnadens luftbehandlingssystem medan resten av 
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byggnaden med tillhörande indata har förenklats, se avsnitt 4.2.2.1. Uppbyggnaden av 

luftbehandlingssystemet med tillhörande förvärmning via borrhål visas i Figur 5. I modellen styrs 

inkopplingen till förvärmningsbatteriet via pumpen i shuntgruppen medan cirkulationspumpen är igång 

året om. 

Förvärmningsbatteriet och eftervärmningsbatteriet i det uppbyggda systemet har samma egenskaper och 

förutsättningar som de verkliga batterierna som tillhör LB01, se Tabell 6 och Tabell 7. Detta innebär att 

flöden och andra dimensionerande inställningar gäller för LB01 och inte hela systemet LB01-LB03. I 

övrigt är modellens luftbehandlingssystem uppbyggt och anpassat för att likna det verkliga systemet. 

Systemets primärsystem för värme är även en parameter som är anpassad utifrån faktiskt styrning i 

Töfsingdalen, se avsnitt 3.6. 

Båda modellerna är i IDA ICE inställda med klimat- och temperaturdata för en klimatfil för Stockholm. 

Uteluftens relativa fukthalt baseras i modellerna på klimatfilen medan den relativa fukthalten i frånluften 

baseras på default-inställningen i IDA ICE. Modellerna har olika mätare inkopplade för att mäta hur 

systemets temperaturer, effekter och styrning beter sig.  

 
Figur 5. Schematisk bild över luftbehandlingssystemet för modellen med förvärmning av uteluften i IDA ICE. 

4.2.2.1. Förenklingar och antaganden 

De förenklingar som har gjorts handlar om parametrar som krävs som indata i IDA ICE men som i sig 

inte direkt påverkar systemets funktion. Dessa parametrar är förenklade eftersom de inte varierar i de 

simuleringar som har utförts. Eftersom dessa parametrar har varit konstanta kan resultaten jämföras utan 

att de direkta värdena har betydelse. De parametrar som är förenklade i byggnaden beskrivs nedan.  

I IDA har en byggnadskropp byggts upp som motsvarar den tempererade area, Atemp, som LB01 förser 

med luft. För att förenkla de simuleringar som har gjorts består byggnaden i IDA ICE endast av en 

byggnadskropp, till skillnad från verkligheten. Byggnaden har däremot lika många våningsplan som i 

verkligheten. Detta har gjorts för att ta hänsyn till hur solinstrålning och luftflöden påverkas av 

höjdskillnader. Varje våningsplan är förenklad som en zon per plan. Antal fönster och dörrar och dess 
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placering är även en faktor som är förenklad. För byggnadskroppen har default-inställningar i IDA ICE 

använts för uppbyggnad och material i vägg, golv, tak samt fönster och dörrar.  

I modellen är indata gällande belysning, utrustning och antal personer förenklade. För att intervärmen i 

byggnaden ska ha samma påverkan på temperaturen i byggnaden är dessa inställningar lika i modellen 

med förvärmning som i modellen utan förvärmning. Tidsscheman för när belysning, utrustning samt 

personer i byggnaden bidrar till internvärme är framtagen enligt BEN 2 (Boverkets författningssamling 

BFS 2017:6 BEN 2).  

I modellen har default-inställningar i IDA ICE även använts för skuggning, köldbryggor och infiltration. 

Eftersom dessa egenskaper är inställda på samma sätt för modellen med förvärmning som för modellen 

utan förvärmning har detta inte antagits påverka resultaten.  

4.2.3. Uppbyggnad av modell utan förvärmning motsvarande LB01. 

En modell har även byggts upp motsvarande ett luftbehandlingssystem utan förvärmning. Denna modell 

har samma indata och är uppbyggd på samma sätt som huvudmodellen LB01, med undantag från att 

borrhålssystemet och förvärmningsbatteriet inte existerar, se Figur 6. Tryckökningen över tilluftsfläkten 

är lägre för modellen utan förvärmning än för modellen med förvärmning. Det beror på att 

förvärmningsbatteriet ger upphov till ett tryckfall som inte uppkommer i systemet utan förvärmning. 

Genom simuleringar har modellerna med och utan förvärmning jämförts med avseende på byggnadens 

energianvändning, fläktarnas energianvändning och eftervärmningsbatteriets effektbehov.  

Utgående ifrån teorin (se avsnitt 2.2.3) och uppmätta data för LB04 (se avsnitt 5.1.2) konstaterades att 

avfrostning av systemet startar när avluftstemperaturen är -5 °C. 

 
Figur 6. Schematisk bild över luftbehandlingssystemet för modellen utan förvärmning av uteluften i IDA ICE. 

4.2.4. Validering av modeller 

Modellen för luftbehandlingssystemet med förvärmning av uteluften har validerats mot uppmätta 

lufttemperaturer i systemet, temperaturer på köldbärarvätskan upp och ned från borrhålen, upptagen 
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effekt i förvärmningsbatteriet samt genom analys av styrningen av inkopplingen av 

förvärmningsbatteriet.  

Modellen av luftbehandlingssystemet med förvärmning av uteluften har även validerats mot resultat av 

simuleringar från beräkningsprogrammet EED version 4 (Buildingphysics, u.d.). EED är ett 

beräkningsprogram som används för att utifrån olika energi- och värmebehov simulera olika 

borrhålskonfigurationer. Då borrhålskonfigurationen i Töfsingdalen är känd har EED i stället använts 

för att undersöka hur temperaturen på köldbärarvätskan varierar under ett år. EED fyllde i detta projekt 

två syften. Det första syftet var att jämföra erhållen temperatur för köldbärarvätskan med resultatet av 

simuleringarna av modellen i IDA ICE. Det andra syftet var att använda förinställningar och indata ifrån 

EED som indata till modellerna i IDA ICE, se Tabell 11 i Bilaga 2.  

Modellen av LB04, det vill säga luftbehandlingssystemet utan förvärmning, är en modell av ett 

hypotetiskt system motsvarande LB01 men utan förvärmning av uteluften. Modellen är därför baserad 

på samma indata som det som ingår i modellen för luftbehandlingssystemet med förvärmning men utan 

förvärmningssystemet samt med en lägre tryckökning än vad tilluftsfläkten i systemet med förvärmning 

har, se avsnitt 4.2.3. Eftersom denna modell representerar ett hypotetiskt system består valideringen av 

en analys av verkningsgraden för tilluftstemperaturen i värmeväxlaren samt genom analys av den gräns 

på avluften som bäst motsvarar när avfrostning i det verkliga systemet startar.  

Valideringen redovisas i Bilaga 1 och Bilaga 2.  

4.3. Simuleringar  

Simuleringar av modellerna har utförts för att besvara frågeställning 2 och 3, det vill säga de 

frågeställningar som syftar till att utvärdera om energianvändningen och fjärrvärmetopparna minskas 

samt för att ta fram en optimal styrning av systemet. Simuleringarna bygger på olika scenarier framtagna 

för att besvara frågeställning 2 och 3. I den första delen av simuleringarna har scenarier tagits fram för 

att utvärdera huruvida energianvändningen och fjärrvärmetopparna minskas till följd av att uteluften 

förvärms. I den andra delen av simuleringarna har olika styrningar och utformningar av systemet 

undersökts för att finna den utformningen som resulterar i lägst el- och fjärrvärmeanvändning.  

4.3.1. Energianvändning och fjärrvärmebehov 

För att besvara frågeställning 2, det vill säga om energianvändningen och fjärrvärmetopparna minskas 

med förvärmningssystemet, har modellerna med och utan förvärmning jämförts. Undersökningen är 

uppdelad i tre avsnitt. I det första avsnittet undersöks energieffektiviteten för hur systemet ser ut idag. I 

de två sista avsnitten har undersökningen breddats för att ta hänsyn till att system kan ha olika 

värmeväxlare med olika avfrostningsfunktioner. Undersökningen är utförd för att analysera om 

förvärmning av uteluften kan vara olika energieffektiv för olika värmeväxlare samt värmeväxlare med 

olika avfrostningsfunktioner.  

4.3.1.1. Scenario 1 – Dagens system 

I det första scenariot har modellerna med och utan förvärmning av uteluften jämförts med en 

verkningsgrad på 87,4 % på värmeväxlaren. Simuleringarna har utförts med syfte att jämföra hur 

byggnadens energianvändning [kWh/m2
Atemp, år] samt det maximala fjärrvärmebehovet i 

eftervärmningsbatteriet [kW] skiljer sig mellan de två fallen. För att jämförelsen mellan modellerna med 

och utan förvärmning av uteluften ska vara jämförbar har olika gränser för avluften simulerats i IDA 

ICE. Gränsen för avluften har i modellen simulerats för temperaturerna: 
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• - 5 °C  

• - 3 °C 

• + 0 °C 

• + 2,5 °C 

Temperaturen -5 °C är den temperatur som efter analys av data från LB04 kunde uppmätas till den 

temperatur som motsvarar start av avfrostning av systemet. Eftersom avfrostningsfunktionen i 

beräkningsprogrammet IDA ICE inte fungerar på samma sätt som avfrostningsfunktionen i det verkliga 

systemet har högre temperaturgränser även simulerats. Detta har gjorts för att programmet bland annat 

inte tar hänsyn till att fläktarna arbetar med en högre tryckökning innan avfrostning startas, se avsnitt 

3.3. Ett ökat fläktarbete resulterar i en högre energianvändning. Genom att simulera att avfrostning av 

aggregaten startar vid lite högre avluftstemperaturer än vad den faktisk gör kommer detta medföra en 

högre energianvändning för luftbehandlingssystemet, och därmed kompensera för att fläktarna 

egentligen kräver mer energi än vad de gör i IDA ICE. Simuleringarna har därför skett i ett spann mellan 

-5 °C och 0 °C för att undersöka hur energieffektiviteten förändras med förändrade indata i 

simuleringarna. Simuleringarna av de olika fallen har jämförts för att därefter bestämma vilken 

avfrostningsgräns som bäst motsvarar avfrostningsfunktionen i det verkliga systemet.  

4.3.1.2. Scenario 2 – Utvärdering av påverkan av värmeväxlarens verkningsgrad 

För att utvärdera hur värmeväxlarens verkningsgrad påverkar energieffektiviteten i att förvärma 

uteluften har olika verkningsgrader simulerats. Olika värmeväxlare från olika leverantörer har olika hög 

verkningsgrad på värmeväxlaren. Dessa simuleringar har genomförts för att undersöka om 

energieffektiviteten av förvärmningssystemet är annorlunda om värmeväxlaren har en högre eller lägre 

verkningsgrad än den som använts i Töfsingdalen. I simuleringarna har huvudmodellerna använts och 

resultatet av energi- och fjärrvärmebehovet har jämförts för systemen med och utan förvärmning av 

uteluften. Temperaturgränsen på avluften är i dessa simuleringar -3 °C. De verkningsgrader som har 

undersökts är: 

• 80 % verkningsgrad på tilluftstemperaturen 

• 87,4 % verkningsgrad på tilluftstemperaturen 

• 90 % verkningsgrad på tilluftstemperaturen 

Verkningsgraden 87,4 % är den verkningsgraden som värmeväxlaren i LB01 har idag. 

Verkningsgraderna 80 och 90 % har valts för att undersöka energieffektiviteten om värmeväxlaren har 

en lägre respektive högre verkningsgrad.  

4.3.1.3. Scenario 3 – Värmeväxlare med större avfrostningsbehov än Töfsingdalen 

I det här avsnittet har olika verkningsgrader för systemet simulerats för en värmeväxlare med en 

temperaturgräns på avluften på +2,5 °C. Temperaturgränsen +2,5 °C är en gräns för avluftstemperaturen 

som ligger inom det spann som presenterades i SBUF:s undersökning (Flawn Orpana, 2015), se avsnitt 

4.2.1. En simulering med en temperaturgräns på avluften på +2,5 °C motsvarar i praktiken en simulering 

av ett system med värmeväxlare där frost bygger på oftare än värmeväxlarna i Töfsingdalen gör. För att 

undersöka hur energieffektiviteten i att förvärma uteluften då värmeväxlarens avfrostningsfunktion och 

kapacitet att motstå frostbildning är sämre än i Töfsingdalen har därför ett system med en 

temperaturgräns på avluften på +2,5 °C simulerats. Modellerna för luftbehandlingssystemen med och 

utan förvärmning har precis som i Scenario 2 jämförts för olika verkningsgrader på värmeväxlaren. 

Skillnaden i detta scenario gentemot Scenario 2 är att temperaturverkningsgraden i detta scenario är 

+2,5 °C i stället för -3 °C. De verkningsgrader som har undersökts för en temperaturgräns på avluften 

på + 2,5 °C är: 
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• 80 % verkningsgrad på tilluftstemperaturen 

• 87,4 % verkningsgrad på tilluftstemperaturen 

• 90 % verkningsgrad på tilluftstemperaturen 

Valen av verkningsgrader är desamma som i scenario 2 och har simulerats med syftet att undersöka 

energieffektiviteten med att förvärma uteluften då värmeväxlaren har ett sämre motstånd mot 

frostbildning än systemet i Töfsingdalen.  

4.3.2. Framtagning av optimal styrning av systemet 

I den här delen av metoden har fokus varit på styrningen av förvärmningssystemet. Idag styrs 

förvärmningssystemet genom en shuntgrupp, som utifrån rådande utetemperatur vid behov kopplar in 

förvärmningsbatteriet, se Tabell 5 i avsnitt 3.2. Eftersom förvärmningssystemet idag är i användning är 

det av intresse att undersöka om det finns andra alternativa styrningar av systemet som kan minimera 

energianvändningen och effekttopparna under kalla dagar. För att finna en optimal styrning och 

utformning av systemet har olika styrningsalternativ simulerats och jämförts. De olika styrningar som 

simulerats är: 

• Dagens styrning  

• HSB - styrning 

• Förvärmning utan shunt 

HSB-styrning innebär att styrningen av inkopplingen av förvärmningsbatteriet styrs på samma sätt som 

det system som HSB presenterade i deras rapport, se avsnitt 2.4. I HSB-styrningen finns ingen 

shuntgrupp. Styrningen av förvärmningssystemet sker i stället direkt via cirkulationspumpen. I 

simuleringen av HSB-styrningen är det endast själva styrningen av systemet samt bortkoppling av 

shuntpumpen som är baserad på HSB-projektet. Det innebär att förvärmningsbatteriet och övriga 

komponenter i systemet är utformade utifrån dimensionerande data för Töfsingdalen och inte utifrån 

HSB-projektet. Anledningen till detta är att resultaten av simuleringarna ska vara jämförbara med övriga 

simuleringar. I HSB:s projekt skiljer sig gränserna för styrningen av förvärmningssystemet gentemot i 

Töfsingdalen. Syftet med denna simulering är därför att undersöka om HSB:s styrning resulterar i en 

bättre energieffektivitet än dagens system i Töfsingdalen.  

Simuleringen av Förvärmning utan shunt, har samma styrning som dagens styrning av 

förvärmningssystemet i Töfsingdalen. I den här styrningen är systemets pump i shuntgruppen dock 

bortkopplad. Styrningen av förvärmningsbatteriets inkoppling sker i stället direkt via 

cirkulationspumpen. Skillnaden i denna simulering gentemot dagens styrning är endast att Förvärmning 

utan shunt inte har en shuntgrupp utan i stället styrs direkt via cirkulationspumpen. Syftet med denna 

simulering var att undersöka hur mycket energianvändningen för luftbehandlingssystemet minskar då 

man kopplar bort pumpen i shuntgruppen. Eftersom styrningen av systemet sker på samma sätt som 

styrningen av dagens system i Töfsingdalen förväntas simuleringarna resultera i samma förvärmning 

och förkylning. Resultatet bör därmed visa samma fjärrvärmetoppar medan energianvändningen för 

systemet bör minska.  

I denna utvärdering har den styrning av systemet som Skanska använde sig av i deras utvärdering, se 

avsnitt 2.4, inte utvärderats. Skanskas styrning av förvärmningen sker inte enbart utifrån 

utetemperaturen utan även utgående ifrån temperaturen på köldbärarvätskan och frånluftstemperauren i 

systemet. På grund av detta kunde inte de modeller som används i detta projekt användas för utvärdering 

av Skanskas system.  
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Efter jämförelse av resultaten av de olika styrningarna har en optimerad styrning tagits fram. 

Tillvägagångssättet har skett genom iterativa simuleringar där temperaturgränser för när förvärmningen 

ska starta och stoppa samt när förkylningen ska starta och stoppa undersökts.  Simuleringarna har skett 

framtill dess att energianvändningen och fjärrvärmtopparna minimerats.  
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5. Resultat 
Resultatet är uppdelat i tre delar. Första delen besvarar frågeställning 1, det vill säga om 

förvärmningssystemet leder till att avfrostning av aggregaten undviks eller minskar. I denna del 

redovisas därmed resultatet ifrån analysen av uppmätt data. Andra delen besvarar frågeställning 2, det 

vill säga om förvärmningssystemet leder till att byggnadens energianvändning och värmeeffektbehov i 

eftervärmningsbatteriet reduceras. Tredje delen besvarar frågeställning 3, det vill säga resultatet av 

jämförelsen mellan olika styrningar av systemet samt den optimerade modellen.  

5.1. Resultat ifrån analys av uppmätt data 

Resultatet ifrån analysen av uppmätt data är uppdelad i två delar.  Den första delen innehåller resultatet 

ifrån analysen av LB01, med syftet att undersöka om avfrostning av aggregaten har undvikits eller 

minskat under den uppmätta perioden. Den andra delen innehåller resultatet ifrån analysen av LB04 med 

syftet att undersöka om och när aggregatet har avfrostats.  

5.1.1. Analys av luftbehandlingsaggregat med förvärmning av uteluften 

Analysen av temperaturdata kopplade till luftbehandlingsaggregat LB01, det vill säga aggregatet med 

förvärmning, visar att värmeväxlaren aldrig har avfrostats under den uppmätta perioden januari 2017-

oktober 2017. Vidare visar analysen att avluftstemperaturen, vilken är den temperatur som är avgörande 

för när frost bildas i aggregaten, aldrig understigit 0 °C. Ett varaktighetsdiagram över lufttemperaturer i 

luftbehandlingssystem LB01 visas i Figur 7. Varaktighetsdiagrammet visar bland annat hur 

förvärmningsbatteriet förvärmer uteluften vid kalla utetemperaturer samt förkyler uteluften vida varma 

utetemperaturer.   

 
Figur 7. Varaktighetsdiagram för uppmätta lufttemperaturer tillhörande LB01 

I Figur 8 visas ett signaturdiagram över lufttemperaturer i LB01 med avseende på utetemperaturen. 

Diagrammet visar bland annat att då utetemperaturen är -15 °C värmer förvärmningsbatteriet luften till 

cirka -5 °C. Avluftstemperaturen är vid motsvarande temperatur cirka +3 °C.  
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Figur 8. Signaturdiagram över uppmätta temperaturer i LB01 med avseende på utetemperaturen 

Analys av temperaturverkningsgraden på tilluftsidan av värmeväxlaren visar att verkningsgraden har 

varit mellan 80–90 % under den kallast uppmätta perioden, se Figur 9. Verkningsgraden i systemet hålls 

hög trots låga utetemperaturer, vilket innebär att avfrostning under den uppmätta perioden aldrig 

inträffat. Det tillfälle då verkningsgraden närmar sig 0 % i diagrammet är vid ett tillfälle då 

utetemperaturen är cirka +17 °C. Detta beror på att värmeväxlaren i princip inte har något behov av att 

värma uteluften.  

 
Figur 9. Temperaturverkningsgrad för uppmätta temperaturer på tilluften i värmeväxlaren i LB01 under januari – mars 

2017. 

Resultatet av analysen av luftbehandlingssystemet LB01 visar att förvärmningsbatteriet fungerar samt 

att ingen avfrostning av aggregaten har skett under den utvärderade perioden.  
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5.1.2. Analys av luftbehandlingsaggregat utan förvärmning av uteluften 

Efter analys av temperaturdata kopplad till luftbehandlingssystem LB04, det vill säga aggregatet utan 

förvärmning, visas att värmeväxlaren i det aggregatet har avfrostats minst en gång under den uppmätta 

perioden. Figur 10 visar lufttemperaturer under en period då utetemperaturen har sjunkit till som mest  

-15 °C. Vid analys av avluftstemperaturen visar diagrammet att vid cirka -5 °C sjunker temperaturen 

efter värmeväxlaren drastiskt från cirka +17 till +8 °C. Temperaturen efter värmeväxlaren hålls konstant 

på 8 °C under cirka 20 timmar, varefter temperaturen återställs till 17 °C. Under samma tidsperiod ökar 

avluftstemperaturen succesivt. Detta indikerar på en avfrostning av värmeväxlaren. 

 

 
Figur 10. Uppmätta lufttemperaturer i LB04 under en period då utetemperaturen varit kall och aggregatet har avfrostats. 

Analysen av LB04 visar att avfrostning av aggregaten har skett vid ett tillfälle under den uppmätta 

perioden. Figur 11 visar en signatur över hur temperaturerna i LB04 beror av utetemperaturen. Grafen 

visar bland annat att temperaturen efter värmeväxlaren, vid några tillfällen då utetemperaturen har varit 

kall, har sjunkit från cirka +16 °C till +8 °C. Detta innebär att värmeväxlaren har gått in i en 

avfrostningscykel, varvid värmeåtervinningen minskas på grund av bypass av tilluften till 

värmeväxlaren. Grafen visar även att vid samma tillfällen har avluftstemperaturen stigit några grader. 

Avfrostningen av aggregaten leder alltså till att avluftstemperaturen under avfrostning succesivt stiger.  
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Figur 11. Signatur över uppmätta lufttemperaturer i LB04 med avseende på utetemperaturen. 

Analysen av LB04 visar att temperaturverkningsgraden vid ett tillfälle under januari-april 2017 har 

sjunkit till cirka 45 %. Detta har inträffat då utetemperaturen har varit cirka -15 °C vilket även detta 

visar på att aggregatet har avfrostats. Resultatet av analysen av LB04 visar även att denna värmeväxlare 

har en lägre dimensionerad verkningsgrad, drygt 80 %, gentemot LB01 där den dimensionerande 

verkningsgraden är cirka 90 %, se Figur 12.  

 
Figur 12. Temperaturverkningsgrad för uppmätta temperaturer på tilluften i värmeväxlaren i LB01 under januari – mars 

2017. 

Resultatet av analysen av LB04 visar att aggregatet har avfrostats minst en gång under den uppmätta 

perioden samt att avfrostning av aggregatet skett då avluftstemperaturen varit lägre än -5 °C. 

5.2. Resultat av simuleringar  

Resultatet av simuleringarna är uppdelat i tre delar. I det första avsnittet redovisas resultatet av 

utvärderingen av energieffektiviteten av dagens system. I det andra avsnittet redovisas resultatet av hur 
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värmeväxlarens verkningsgrad påverkar energieffektiviteten av förvärmningssystemet. I det tredje och 

sista avsnittet redovisas resultatet av energieffektiviteten av förvärmningssystemet vid simulering av 

modeller med en högre temperaturgräns för avluften, det vill säga motsvarande en värmeväxlare där 

avfrostningsfunktionen startar vid högre temperaturer.  

För samtliga figurer för byggnadens energianvändning redovisas den energianvändning som påverkas 

av luftbehandlingssystemet. Energianvändningen innefattar därför den energi som går åt till 

uppvärmning, fläktar i luftbehandlingssystemet samt pumpar i förvärmningssystemet. Energi som går 

åt till tappvarmvatten, kyla samt elutrustning och belysning i byggnaden har exkluderats från resultatet. 

Den redovisade effekten i resultatet är den maximala uppmätta värmeeffekten som används i 

eftervärmningsbatteriet i modellen. Detta motsvarar effektbehovet i ventilationen vid den kallast 

uppmätta utetemperaturen under simuleringsperioden.  

Energianvändningen är i resultatet av simuleringarna inte viktat med primärenergifaktorn för el, se 

avsnitt 1. Idag har el primärenergifaktorn 1,6, och kan eventuellt komma att höjas till 2,5 år 2021, se 

avsnitt 1. För att se hur de olika primärenergifaktorerna för el påverkar energieffektiviteten redovisas 

resultatet av de viktade energianvändningarna separat, se avsnitt 5.3.2.  

5.2.1. Scenario 1 - Dagens system 

Energianvändningen för modellerna jämfördes mellan luftbehandlingssystemet med förvärmning mot 

luftbehandlingssystemet utan förvärmning och en temperaturgräns på avluften på -5 °C. Det är den 

temperaturgräns på avluften som efter analys av temperaturdata av LB04, se avsnitt 5.1.2, kunde visas 

motsvara det tillfälle då avfrostning av aggregaten startas. Resultatet visar att energianvändningen för 

modellen med förvärmning är 1,2 kWh/m2
Atemp, år högre än energianvändningen för modellen utan 

förvärmning.  

Jämförelsen mellan olika temperaturgränser på avluften för modellen utan förvärmning och modellen 

med förvärmning visas i Figur 13. Resultatet visar att energianvändningen för modellen med 

förvärmning är högre oavsett val av temperaturgräns på avluften. Notera att skalan i Figur 13 är 

koncentrerad och skillnaden i energianvändning för de olika simuleringarna dock är som högst 

1,1 kWh/m2
Atemp, år.  

 
Figur 13. Byggnadens energianvändning för energi påverkad av luftbehandlingssystemet. I figuren visas energianvändningen 

för simuleringar för med och utan förvärmning. 
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Förvärmningssystemet resulterar i en extra energianvändning för de pumpar som driver 

köldbärarvätskan. Den totala energianvändningen för pumparna är 1,7 kWh/m2
Atemp, år. Resultatet av de 

effektmätningar som utförts på systemets pumpar i verkligheten stämmer väl överens med den effekt 

som pumparna i IDA ICE kräver, se Tabell 8. Förvärmningssystemet resulterar även i att fläktarna 

använder mer el, på grund av det extra tryckfall som skapas av förvärmningsbatteriet. Den extra 

energianvändningen för fläktarna i modellen med förvärmning är 0,5 kWh/m2
Atemp, år. 

Förvärmningssystemet resulterar även i att energianvändningen för uppvärmning minskar gentemot 

modellen utan förvärmning. Fördelningen av energianvändningen för respektive användningsområde 

redovisas i Figur 14 för respektive simulering.  

 

 
Figur 14. Fördelning av byggnadens energianvändning på olika användningsområden för energi påverkad av 

luftbehandlingssystemet. I figuren visas energianvändningen för simuleringar för med och utan förvärmning. 

Resultatet av strömmätningarna för pumparna i förvärmningssystemet, beräknad effekt för uppmätta 

värden samt effekt för simulerade värden visas i Tabell 8. 

Tabell 8. Effekt för pumpar i luftbehandlingssystem LB01. 

Pump Uppmätt ström 

[A] 

Beräknad effekt 

[kW] 

Beräknad effekt i IDA ICE 

[kW] 

Cirkulationspump 1,96 0,57 0,6 

Pump i shuntgrupp 0,98 0,21–0,23 0,2 

 

Förvärmning av uteluften resulterar i att den maximala effekttoppen i eftervärmningsbatteriet minskar 

gentemot effekttoppen i systemet utan förvärmning. Detta gäller oavsett vilken temperaturgräns på 

avluften som simulerats, se Figur 15. Vid jämförelse mot systemet utan förvärmning och en 

temperaturgräns på avluften på -5 °C minskas effekttoppen i eftervärmningsbatteriet med 14 kW. 

Används i stället en temperaturgräns på -3 °C eller 0 °C minskas effekttoppen med 18 respektive 27 

kW.  
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Figur 15. Toppeffekten i eftervärmningsbatteriet för systemen med och utan förvärmning av uteluften. 

Effektbehovet i eftervärmningsbatteriet under hela den simulerade perioden för modellerna med och 

utan förvärmning visas i Figur 16. Resultatet visar att det inte finns något effektbehov eller att 

effektbehovet är under 5 kW större delen av året. Resultatet visar även att effektbehovet följer samma 

mönster för de båda systemen men att systemet utan förvärmning har ett högre effektbehov.  

 
Figur 16. Värmeeffekt i eftervärmningsbatteri för modeller med och utan förvärmning av uteluften. 

Beroende på vilken temperaturgräns på avluften som simuleras varierar energieffektiviteten med 

förvärmningssystemet i modellen. Energianvändningen blir mellan 0,7–1,2 kWh/m2
Atemp, år högre för 

systemet med förvärmning än för systemet utan förvärmning. Effekttoppen i eftervärmningsbatteriet blir 

mellan 14–27 kW lägre i systemet med förvärmning mot systemet utan förvärmning. 

5.2.2. Scenario 2 – Utvärdering av påverkan av värmeväxlarens verkningsgrad 

I denna del redovisas resultatet av de simuleringar som utförts med syftet att undersöka hur 

värmeväxlarens verkningsgrad påverkar förvärmningssystemets energieffektivitet med avseende på 
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byggnadens energianvändning och maximala effektbehov i eftervärmningsbatteriet. I jämförelsen har 

resultaten jämförts för tre olika verkningsgrader: 80, 87,4 samt 90 %. I simuleringarna har en 

temperaturgräns på avluften på -3 °C använts. Utifrån analys av uppmätta temperaturer i LB04 kunde   

-5 °C uppskattas till den temperaturgräns på avluften som motsvarar det tillfälle då avfrostning av 

aggregaten startats. Vid jämförelse av hur verkningsgraden på värmeväxlaren påverkar 

energieffektiviteten av systemet har en temperaturgräns på avluften på -3 °C valts. Detta har gjorts för 

att till viss mån kompensera för den extra energi fläktarna drar innan avfrostning av aggregaten startar.  

Resultatet av jämförelsen visar att energieffektiviteten med avseende på energianvändning till stor grad 

påverkas av värmeväxlarens verkningsgrad, se Figur 17.  Vid en verkningsgrad på 80 % går det åt 0,3 

kWh/m2
Atemp, år mer för modellen med förvärmning än vad det gör för modellen utan förvärmning. När 

verkningsgraden är 87,4 alternativt 90 % går det åt 1,1 kWh/m2
Atemp, år respektive 1,5 kWh/m2

Atemp, år 

mer energi för systemen med förvärmning gentemot systemet utan förvärmning av uteluften. 

 

 
Figur 17. Jämförelse av byggnadens energianvändning för modeller med och utan förvärmning av uteluften för olika 

verkningsgrader på värmeväxlaren. I jämförelsen har en temperaturgräns på avluften på -3 grader använts. 

Resultatet visar även att förvärmningssystemet resulterar i en minskning av värmeeffektbehov i 

eftervärmningsbatteriet oavsett viken verkningsgrad på värmeväxlaren som används, se Figur 18. 

Besparingen av värmeeffekten i eftervärmningsbatteriet är mellan 13 -  20 kW, beroende på vilken 

verkningsgrad som används. Resultatet visar att det maximala effektbehovet för systemet utan 

förvärmning av uteluften är detsamma oavsett vilken verkningsgrad som används. Anledningen till detta 

är att värmeväxlaren vid detta tillfälle är förbikopplad på grund av avfrostning. Det innebär att det inte 

sker någon värmeåtervinning, vilket resulterar i att verkningsgraden är oväsentlig. Systemet med 

förvärmning av uteluften påverkas däremot av vilken verkningsgrad som används, där en högre 

verkningsgrad på värmeväxlaren resulterar i ett lägre värmeeffektbehov i eftervärmningsbatteriet.  
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Figur 18. Jämförelse av effektbehov i eftervärmningsbatteriet för modeller med och utan förvärmning av uteluften för olika 

verkningsgrader på värmeväxlaren. I jämförelsen har en temperaturgräns på avluften -3 °C använts. 

Resultatet visar att värmeväxlarens verkningsgrad påverkar hur energieffektivt det är att förvärma 

uteluften med avseende på minskning av byggnadens energianvändning och effekttopparna i 

eftervärmningsbatteriet. Vid en värmeväxlarverkningsgrad på 80 % resulterar förvärmningssystemet i 

en marginell ökning av energianvändningen för byggnaden. Vid verkningsgrader på 87,4 respektive  

90 % resulterar förvärmningssystemet i en högre energianvändning för byggnaden. Vid användning av 

värmeväxlare med lägre verkningsgrad är det därmed mindre ogynnsamt att förvärma uteluften än om 

verkningsgraden är högre. Resultatet visar även att värmeväxlarens verkningsgrad påverkar hur mycket 

besparing som kan göras i effekttopparna i eftervärmningsbatteriet. Alla undersökta verkningsgrader 

resulterar i ett minskat effektbehov i eftervärmningsbatteriet, där en högre verkningsgrad på 

värmeväxlaren resulterar i en högre effektbesparing.  

5.2.3. Scenario 3 – Utvärdering av påverkan av värmeväxlarens frostmotstånd  

I denna del jämförs energieffektiviteten med avseende på energianvändning och effekttopp i 

eftervärmningsbatteriet för modeller simulerade för att ha ett sämre motstånd mot frostbildning än 

systemet i Töfsingdalen. Modellerna är simulerade med en temperaturgräns på avluften på +2,5 °C.  

Resultatet visar att förvärmningssystemet resulterar i en lägre energianvändning för byggnaden för alla 

undersökta verkningsgrader, se Figur 19. Energibesparingen varierar mellan 0,1 – 0,3 kWh/m2
Atemp, år, 

där den största besparingen är för systemet med en värmeväxlarverkningsgrad på 80 %. 

Energieffektiviteten med förvärmning av uteluften är större för ett system med lägre verkningsgrad än 

för ett system med förvärmning då en temperaturgräns på avluften på 2,5 °C används i IDA ICE.  
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Figur 19. Jämförelse av byggnadens energianvändning för modeller med och utan förvärmning av uteluften för olika 

verkningsgrader med en temperaturgräns på avluften på +2,5 °C. 

Resultatet visade även att förvärmningssystemet resulterade i att effektbehovet i eftervärmningsbatteriet 

minskade med 24 kW, oavsett vilken verkningsgrad värmeväxlaren har, se Figur 20. Anledningen till 

detta är att det maximala effektbehovet i eftervärmningsbatteriet inträffar vid en utetemperatur varvid 

värmeväxlaren måste avfrostas i de båda fallen. Verkningsgraden på värmeväxlaren har därmed ingen 

betydelse vid detta tillfälle.  

 

Figur 20. Jämförelse av effektbehov i eftervärmningsbatteriet mellan modeller med och utan förvärmning av uteluften med en 

temperaturgräns på avluften på +2,5 °C. 

Resultatet av utvärderingen av energieffektiviteten då en temperaturgräns på avluften på +2,5 °C 

används visar att förvärmning av uteluften resulterar i en marginellt lägre energianvändning jämfört med 

systemet utan förvärmning, se Figur 19. Resultatet visar även att effekttopparna i 
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eftervärmningsbatteriet minskas med 24 kW då uteluften förvärms innan den skickas in i 

luftbehandlingssystemet i byggnaden oavsett vilken verkningsgrad värmeväxlaren har, se Figur 20. 

5.3. Resultat av optimering av systemet 

I detta avsnitt presenteras först resultatet av jämförelsen mellan olika system med olika styrningar. 

Därefter presenteras resultatet av hur det optimerade systemet ska styras samt hur resultatet av stor 

energianvändningen och det maximala värmeeffektbehovet i eftervärmningsbatteriet då blir. 

5.3.1. Jämförelse av olika styrningar  

I denna del redovisas resultatet av jämförelsen av hur olika styrningar av förvärmningssystemet påverkar 

energianvändningen och det maximala effektbehovet i eftervärmningsbatteriet. I jämförelsen redovisas 

resultatet av simuleringar av dagens system mot ett system som styrs enligt HSB:s styrning (se avsnitt 

2.4) samt mot systemet Förvärmning utan shunt (se avsnitt 4.3.2). Förvärmning utan shunt innebär att 

systemet styrs direkt via cirkulationspumpen eftersom shuntgruppen är bortkopplad. Systemet styrs efter 

samma utetemperaturer som dagens system styrs efter, se avsnitt 3.2. 

Energianvändningen för systemen redovisas i Figur 21. Vid jämförelse mellan dagens styrning och 

systemet utan shuntgrupp visar resultatet att energianvändningen för systemet utan shuntgrupp minskar 

med 0,7 kWh/m2
Atemp, år mot systemet med dagens styrning. Resultatet av jämförelsen mot systemet 

med HSB-styrning visar att HSB-styrningen genererar en minskning av energianvändning med 0,9 

kWh/m2
Atemp, år.  

 
Figur 21. Jämförelse av energianvändning för olika styrningar för en värmeväxlare med verkningsgrad 87,4 % samt en 

temperaturgräns på avluften på -3 °C. 

Det maximala effektbehovet i eftervärmningsbatteriet för de olika systemen visas i Figur 22. Resultatet 

visar att effektbehovet är detsamma för systemet med dagens styrning som systemet utan shuntgrupp 

samt för HSB-styrningen.  
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Figur 22. Jämförelse av det maximala effektbehovet i eftervärmningsbatteriet för olika styrningar. 

5.3.2. Optimering av systemet 

Efter jämförelse av resultaten i föregående avsnitt har en optimerad styrning tagits fram. Det optimerade 

systemet innebär dels att shuntgruppen i systemet kopplas bort och att styrningen av inkoppling av 

förvärmningsbatteriet i stället sker direkt via cirkulationspumpen. Det optimerade systemet innebär även 

en förändring i förvärmningssystemets styrning. Styrningen av när förvärmningsbatteriet ska vara 

inkopplat redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9. Styrning av optimerad modell 

Utetemperatur Läge Funktion 

< + 1 ˚ C Pump slås på Förvärmning 

> + 5 ˚ C Pump slås av Av 

< + 18 ˚ C Pump slås på Förkylning 

> + 14 ˚ C Pumps slås av Av 

 

Resultatet visar att energianvändningen för det optimerade systemet, utan shuntgrupp, är 28,4 

kWh/m2
Atemp, år, vilket är en minskning utifrån dagens system med 1 kWh/m2, år. Det maximala 

effektbehovet är i det optimerade systemet detsamma som i dagens system, det vill säga 7,4 kW. Styrs 

förvärmningssystemet enligt Tabell 9 men med bibehållen shuntgrupp blir energianvändningen i stället 

29,3 kWh/m2
Atemp, år. Detta innebär att energianvändningen för systemet minskar med 0,1 kWh/m2

Atemp, 

år jämfört med dagens system. Energianvändningen för byggnaden blir oavsett styrning högre för 

systemet med förvärmning än för systemet utan förvärmning. Energieffektiviteten, med avseende på 

energianvändning, av förvärmningssystemet jämfört med systemet utan förvärmning för olika 

primärenergifaktorer redovisas i Tabell 10. I systemet går fläktarna och pumparna på el, medan värmen 

i byggnaden är fjärrvärme.  
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Tabell 10. Resultat av energianvändning för optimerat system med bibehållen shuntgrupp, med olika primärenergifaktorer. 

Primärenergifaktorer 

för el 

Energianvändning 

Med förvärmning 

[kWh/m2
Atemp, år] 

Energianvändning 

Utan förvärmning 

[kWh/m2
Atemp, år] 

1,0 29,3 28,2 

1,6 37,2 34,9 

2,5 49,2 46,0 

 

  



    

38 
 

6. Diskussion  
Diskussionen är uppdelad i tre delar. Den första delen är en diskussion av resultaten som presenteras i 

avsnitt 5.1-5.3 följt av en diskussion av modellernas trovärdighet. Diskussionen avslutas med ett bredare 

perspektiv där andra aspekter av förvärmning av uteluft via geovärme diskuteras.  

6.1. Diskussion av resultat  

I denna del av diskussionen diskuteras resultaten som presenteras i avsnitt 5.1-5.3. Diskussionen av 

resultateten är uppdelat utifrån respektive resultat. 

6.1.1. Avfrostningsbehov  

Analysen av uppmätt data för luftbehandlingssystem LB01 visar att värmeväxlaren aldrig behövde 

avfrostas under den uppmätta och analyserade perioden under 2017. Att undvika avfrostning av 

värmeväxlaren är ett av de syften som finns med att förvärma uteluften till ventilationssystem. 

Förvärmningssystemet fyller av den anledningen sitt syfte. Däremot visade analysen av 

luftbehandlingssystem LB04 under den uppmätta perioden januari 2017 – oktober 2017 att detta 

aggregat endast har behövts avfrostats en gång. Eftersom analysen av LB04 inte innefattade hela året 

2017, utan endast till och med oktober, kan aggregaten ha avfrostats även under årets sista månader. 

Med tanke på att aggregatet endast avfrostades en gång mellan januari och oktober bör avfrostning av 

aggregatet maximalt skett ett fåtal gånger under oktober till december. Eftersom aggregatet utan 

förvärmning av uteluften i detta fall inte har haft ett stort avfrostningsbehov kan det diskuteras om 

problemet med frostbildning verkligen är ett stort problem för det undersökta systemet. Året 2017 kan 

däremot ha varit ett år med mildare utetemperaturer än ett normalår. I och med detta skulle ett kallare år 

resultera i ett större avfrostningsbehov. En skillnad mellan systemet LB01 och LB04 är att 

värmeväxlarna i systemen har olika verkningsgrad, se avsnitt 5.1.1- 5.1.2. Enligt tidigare studier har det 

visats att värmeväxlare med högre verkningsgrad är känsligare för frostbildning än vad värmeväxlare 

med lägre verkningsgrad är (Rafati Nasr, et al., 2013). I och med att LB01 har en högre verkningsgrad 

än vad det jämförda systemet LB04 har kanske avfrostningsbehovet för en motsvarande värmeväxlare 

till LB01 utan förvärmning hade varit större än vad det varit för LB04. Om verkningsgraden för 

värmeväxlare påverkar frostbildningen och avfrostningsbehovet, ökar förvärmningssystemets 

energieffektivitet mot vad som påvisas i denna analys.  

En anledning till att avfrostningsbehovet av aggregaten i Töfsingdalen är litet är att värmeväxlarna som 

används är designade för att minska risken för att frost fastnar på värmeväxlarens ytor. VoltAirs 

värmeväxlare, vilka är de värmeväxlare som används i LB01 och LB04, är tillverkade i polykarbonat. 

Ytan är dessutom behandlad för att minska risken för frostbildning (Ebraheem, 2017). Genom att 

använda värmeväxlare utformade för att minimera frostbildning minskar även 

avfrostningsproblematiken. Alla värmeväxlare som används i luftbehandlingssystem är dock inte 

utvecklade med låga avfrostningsbehov. Detta innebär att det låga avfrostningsbehovet som råder i 

Töfsingdalen inte generellt behöver gälla luftbehandlingssystem. Valet av värmeväxlare spelar därför 

en viktig roll för hur känslig värmeväxlaren är för kalla utetemperaturer.  

6.1.2. Energianvändning och värmeeffektbehov i eftervärmningsbatteri  

Simuleringar av modellerna i IDA ICE visar att energianvändningen för dagens system ökade med 

ungefär 1,2 kWh/m2
Atemp, år gentemot det system som simulerades utan förvärmning av uteluften. 

Resultatet skiljer sig mot vad HSB kom fram till, det vill säga att förvärmning av uteluften kan sänka en 

byggnads energianvändning med 5–8 kWh/m2
Atemp, år (Kempe & Jonson, 2015).  Resultatet från denna 

utvärdering stämmer bättre överens med resultatet ifrån Skanskas utvärdering, det vill säga att 

energianvändningen för det system som hade förvärmning av uteluften generade en högre 

energianvändning än motsvarande system utan förvärmning (Simanic, 2016).  

Att energianvändningen för systemet med förvärmning ökar gentemot systemet utan förvärmning beror 

på flera faktorer. För det första tillkommer extra pumpar, vilka kräver en extra energianvändning. 
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Dessutom genererar förvärmningsbatteriet ett extra tryckfall i systemet vilket medför att tilluftsfläkten 

måste arbeta hårdare, vilket kräver mer energi.  

Genom att förvärma uteluften vid kalla utetemperaturer minskas mängden värmeenergi som måste 

tillföras i eftervärmningsbatteriet. Resultatet visar dock att det inte finns något effektbehov i 

eftervärmningsbatteriet eller att effektbehovet är under 5 kW större delen av året, se Figur 16. En av 

anledningarna till detta är att värmeväxlaren har en verkningsgrad på 87,4 %. Detta innebär att 

värmeväxlaren återvinner en stor del av värmen från byggnaden trots att det är kallt ute. Figur 16 visar 

även att förvärmningssystemet innebär en värmeeffektsreducering i eftervärmningsbatteriet. Den 

energibesparing som sker på grund av ett minskat effektbehov i eftervärmningsbatteriet är i 

Töfsingdalen dock mindre än den extra energi som förvärmningssystemet kräver.  

Resultatet av jämförelsen av dagens system mellan modellen med förvärmning av uteluften mot 

modellen utan förvärmning för olika temperaturgränser på avluften, se avsnitt 5.2.1, visade att oavsett 

om temperaturgränsen -5 °C, -3 °C eller 0 °C användes resulterade modellen med förvärmning av 

uteluften i en högre energianvändning. Detta resultat visar att ett luftbehandlingssystem i Stockholm 

med värmeväxlare med en hög verkningsgrad och som är gjord av ett material som motstår frostbildning 

i aggregaten i princip inte har något avfrostningsbehov. Resultatet visar även i detta fall att 

energianvändningen för systemet blir högre då ett förvärmningssystem via geovärme används för att 

förvärma uteluften.  

Resultatet av simuleringarna av dagens system visar däremot på att det maximala effektbehovet i 

eftervärmningsbatteriet minskade med ungefär 18 kW för modellen med förvärmning gentemot 

modellen utan förvärmning. Detta gäller då modellerna simulerades med en temperaturgräns på avluften 

på -3 °C. Beroende på hur stort effektbehov en byggnad har som maximalt effektbehov vid årets kallaste 

dagar kan denna minskning ha betydande roll för prissättningen av fjärrvärme, se avsnitt 1.1. Detta 

resultat stämmer överens med resultatet av både HSB:s och Skanskas utvärderingar, det vill säga att det 

maximala effektbehovet för ett system som förvärmer uteluften minskar jämfört med ett motsvarande 

system utan förvärmning.  

6.1.3. Verkningsgradens påverkan på energieffektiviteten 

Då modellerna jämförts för olika verkningsgrader på värmeväxlaren resulterade alla undersökta 

verkningsgrader i att det går åt mer energi för modellerna med förvärmning än för modellerna som 

simulerats utan förvärmning och en temperaturgräns på avluften på -3 °C. Resultatet visade att 

förvärmning av uteluften då en verkningsgrad på 90 % använts gav den största ökningen i 

energianvändning för modellen med förvärmning jämfört med modellen utan förvärmning. Beroende 

på vilken verkningsgrad en värmeväxlare har blir energianvändningen för luftbehandlingssystemet 

olika. Ju sämre verkningsgrad värmeväxlaren har ju mindre blir skillnaden för byggnadens 

energianvändning när system med respektive utan förvärmning jämförs. Med en lägre verkningsgrad 

kan värmeväxlaren återvinna mindre värme och mer värme måste följaktligen tillföras i 

eftervärmningsbatteriet. När uteluften förvärms klarar värmeväxlaren av att värma uteluften till önskad 

tilluftstemperatur vid lägre utetemperaturer. Med förvärmning av uteluften minskas värmen som måste 

tillföras i eftervärmningsbatteriet. För lägre verkningsgrader på värmeväxlaren besparas därför mer 

effekt i eftervärmningsbatteriet än vad som besparas vid högre verkningsgrader på värmeväxlaren.    

Resultatet för när temperaturgränsen på avluften -3 °C användes visade även att en bättre verkningsgrad 

på värmeväxlaren leder till en mer omfattande reducering av toppeffekten i eftervärmningsbatteriet, 

förutsatt att temperaturgränsen på avluften är låg. Detta beror på att förvärmningsbatteriet hjälper till att 

förvärma uteluften vid kalla utetemperaturer och eftervärmningsbatteriet därför inte behöver tillföra lika 

mycket värme i efterhand.  
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6.1.4. Värmeväxlarens frostmotstånd 

Då modellerna simulerades med en temperaturgräns på avluften på + 2,5 °C visade resultatet att 

modellerna med förvärmning gav en lägre energianvändning än modellerna utan förvärmning. Det 

innebär att värmeväxlare med en sämre avfrostningsfunktion eller värmeväxlare där frost lättare bildas 

på värmeväxlarens ytor, kan bespara energi genom att förvärma uteluften.  

Vilken typ av värmeväxlare som används för att återvinna värme från inomhusluften påverkar hur 

mycket energi kan besparas med förvärmningsmetoden. Används en värmeväxlare med sämre 

frostmotstånd, det vill säga där frost bildas i värmeväxlaren vid högre utetemperaturer, blir 

energibesparingen för systemet högre.  

Besparingen av toppeffekten under de kallaste dagarna var densamma oavsett vilken verkningsgrad 

värmeväxlaren har då en temperaturgräns på avluften på + 2,5 °C användes.  

6.1.5. Optimering av systemet 

Optimeringen av systemet innebär att energianvändningen för byggnaden kan minska med  

1 kWh/m2
Atemp, år jämfört med dagens system. Detta gäller då shuntgruppen plockas bort samt 

inkopplingen av förvärmningsbatteriet styrs enligt Tabell 9. Denna energianvändning är dock 

fortfarande aningen högre än vad energianvändningen för byggnaden hade varit utan förvärmning av 

uteluften. Effektbesparingen för toppeffekten för den optimerade styrningen är densamma som i dagens 

system, det vill säga 18 kW.  

Om shuntgruppen plockas bort från systemet innebär det att styrningen sker direkt via 

cirkulationspumpen. En sådan styrning medför vissa konsekvenser som kan ha negativ påverkan på 

systemet. För det första är cirkulationspumpen dimensionerad för att klara en viss tryckökning. Om 

shuntgruppen kopplas bort medför det att cirkulationspumpen även måste kunna kompensera för det 

tryckfall som förvärmningsbatteriet ger upphov till. I och med att cirkulationspumpen förser två stycken 

förvärmningsbatterier är det inte säkert att pumpen klarar att pumpa köldbärarvätskan till rätt flöde om 

pumpen ska kompensera för den extra tryckökningen (Forshällen, 2018). En annan anledning till att 

shuntgruppen i detta fall bör vara kvar är att det kan skapas stora temperaturskillnader mellan 

köldbärarvätskan och utetemperaturen. Detta kan inträffa om pumpen har varit avstängd under en längre 

period och därefter startas, vilket skulle kunna hända under en månad där utetemperaturen varierar 

mellan låga och höga temperaturer. Om differensen mellan köldbärarvätskan och lufttemperaturen som 

möts i förvärmningsbatteriet är för stor finns risk för kondensbildning i batteriet, vilket kan ge upphov 

till skador (Forshällen, 2018). Genom att använda shuntgruppen kan temperaturen och flödena i stället 

styras för att undvika detta problem.  

Skulle shuntgruppen kunna plockas bort utan negativa konsekvenser skulle detta kunna sänka 

energianvändningen för byggnaden. Att plocka bort shuntgruppen skulle kunna vara möjligt för system 

där cirkulationspumpen dels klarar den extra tryckökning som förvärmningsbatteriet ger upphov till, 

men även om det inte finns risk för kondensbildnings i batteriet. I sådana fall skulle styrningen kunna 

ske via cirkulationspumpen. För att undvika stillastående vätska i borrhålssystemet skulle då antingen 

en varvtalstyrning eller en motionsstyrning kunna användas. Varvtalsstyrningen innebär att pumpen går 

ned till ett lågt varvtal för att förhindra helt stillastående vätska. Motionsstyrning innebär att pumpen 

vid stillastående läge exempelvis startas en gång i veckan. Detta för att då och då cirkulera vätskan och 

på så sätt undvika problem som kan uppstå med stillastående köldbärarvätska (Forshällen, 2018). 

Eftersom det finns osäkerheter kring ovanstående anledningar är rekommendationen därför att 

shuntgruppen bibehålls i systemet och att styrningen fortsätter att ske via shuntgruppen. Behålls 
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shuntgruppen finns fördelen med att kunna anpassa förvärmnings- och kylbehovet efter respektive 

luftbehandlingssystem kvar.  

Styrningen av systemet är anpassat för att ha ett styrintervall för inkoppling av förvärmningsbatteriet. 

Detta är gjort på grund av att ett för lågt intervall, exempelvis om styrningen av inkoppling för 

förvärmning sker via reglering efter en temperaturgräns kommer pumpen att startas och stoppas ofta 

under vissa perioder av året. Genom att ha ett intervall mellan temperaturgränsen för då pumpen startar 

och stängs av minskas antalet start och stopp av pumpen. Om pumpen skulle startas och stoppas allt för 

ofta skulle inte heller maximalt effektuttag fås. Stannar pumpen kommer det att ske en fördröjning i 

uppstarten, både med avseende på tid och temperatur på köldbärarvätskan.   

6.2. Diskussion – Modellens trovärdighet 
Efter validering av modellen av LB01 i IDA ICE mot uppmätta data visade det sig att modellen till hög 

grad följer samma mönster som det verkliga systemet gör. Valideringen av modellen mot uppmätta 

temperaturer i LB01 visar att temperaturen på luften efter förvärmningsbatteriet, luften efter 

värmeväxlaren, frånluften från byggnaden samt avluften från värmeväxlaren i modellen stämmer bra 

överens med uppmätta temperaturer. Valideringen visar dock att den uppmätta temperaturen på 

frånluftstemperauren är något lägre än vad den simulerade temperaturen på frånluften är. Figur 25 i 

Bilaga 1 visar att den uppmätta frånluftstemperaturen är omkring 1 °C lägre än frånluftstemperaturen i 

modellen. Om modellen i stället hade simulerats med ett lägre börvärde på frånluften hade modellen 

följt verkligheten bättre med avseende på frånluftstemperatur. En annan frånluftstemperatur i modellen 

borde även påverka tilluftstemperaturen i modellen, eftersom verkningsgraden på tilluftssidan anges 

som indata i IDA ICE, se Ekvation 6 i Bilaga 1. Det medför att tilluftstemperaturen bör sjunka om 

frånluftstemperaturen sjunker. Detta skulle däremot stämma sämre överens med uppmätta värden, se 

Figur 24. Resultatet visar även att den uppmätta temperaturen efter värmeväxlaren på tilluftssidan samt 

avluftstemperaturen varierar i ett stort spann för utetemperaturer mellan -5 och + 10 °C. Modellen i IDA 

ICE är en modell av verkligheten där systemets styrfunktioner är anpassade efter projekterande data för 

det verkliga systemet. Efter analys av de uppmätta temperaturerna visar resultatet även att det verkliga 

systemet inte helt följer projekteringen, se Figur 23 i Bilaga 1. Figur 23 visar hur inkopplingen av 

förvärmningsbatteriet startar redan vid cirka +2 °C för förvärmning samt vid +17 °C för förkylning. 

Detta beror delvis på grund av en feltolkning av systemets driftkort. Styrningen av när 

förvärmningsbatteriet ska vara inkopplat styrs via projekterade temperaturgränser, se Tabell 5, men även 

via en reglerfunktion. Reglerfunktionen säger att förkylning av uteluften endast ska tillåtas om det finns 

ett behov av att förkyla uteluften. Behovet bestäms vidare av den utekompenserade kurvan för 

tilluftstemperaturen GT11, se Figur 3. Förkylning av uteluften kommer därmed endast att ske när 

tilluftstemperaturen är varmare än börvärdet för tilluftsteperaturen. I modellen styrs 

förvärmningsbatteriet endast via utetemperaturen, det vill säga utan den behovsanpassade 

reglerfunktionen. Detta förklarar varför förkylningen av uteluften enligt Figur 23 startar vid högre 

temperaturer i verkligheten än vad den gör i modellen. I resultatet av hur förvärmningssystemet påverkar 

byggnadens energianvändning inkluderas dock inte energi till kyla. Skillnaden mellan hur modell och 

verklighet skiljer sig under kyl-perioden påverkar därmed inte resultatet. System i verkligheten beter sig 

inte alltid som de är projekterade att fungera vilket gör det svårt att skapa en modell som beter sig exakt 

som verkligheten. Valideringen bygger på jämförelser av modell och verklighet baserat på hur olika 

parametrar beter sig som funktion av utetemperaturen. Resultatet visar att lufttemperaturerna i systemet, 

effekten i förvärmningsbatteriet, styrningen av förvärmningsbatteriet samt temperaturerna på 

köldbärarvätskan följer samma mönster, vilket gör modellen trovärdig.  

I valideringen av modellen visas bland annat att verkningsgraden för tilluftstemperaturen i 

värmeväxlaren för varma utetemperaturer skiljer sig mot den uppmätta och beräknade verkningsgraden, 
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se Figur 27. Figuren visar att verkningsgraden i modellen är högre än den beräknade verkningsgraden 

för utetemperaturer högre än +12 °C. Detta kan förklaras som en följdorsak av det som visas i Figur 23, 

där resultat visar att styrningen i verkligheten skiljer sig mot styrningen av modellen i IDA ICE. Figur 

27 visar att värmeväxlaren i verkligheten regleras ned tidigare, det vill säga vid lägre utetemperaturer, 

än vad värmeväxlaren i modellen gör. En skillnad mellan värmeväxlarens verkningsgrad i modellen mot 

verkligheten skulle kunna påverka hur mycket värme som måste tillföras i eftervärmningsbatteriet. Figur 

27 visar dock att skillnaden mellan verkningsgraderna främst gäller för utetemperaturer över +15 °C. 

Däremot visar Figur 24 att temperaturen efter värmeväxlaren på tilluftsidan klarar att värma luften till 

önskad temperatur enligt Figur 3. På grund av detta behöver ingen värme tillföras i efterhand vid dessa 

utetemperaturer och skillnaden i värmeväxlarens verkningsgrad över utetemperaturer över +15 °C 

kommer därför inte påverka behovet av eftervärmning. Figur 23 och Figur 24 visar att temperaturen på 

luften efter förvärmningsbatteriet samt temperaturen efter värmeväxlaren på tilluftssidan generellt är 

något lägre i modellen än i verkligheten. Detta visar att modellen möjligen underskattar hur mycket 

luften i systemet förvärms.   

Resultatet av temperaturerna på köldbärarvätskan i modellen, styrningen samt effekten i 

förvärmningsbatteriet skiljer sig även något från verklighetens beteende. Även detta beror troligen på 

att styrningen av förvärmningsbatteriet i modellen inte fungerar exakt som styrningen i verkligheten. 

Skillnaderna mellan modell och verklighet skulle kunna påverka resultatet av energieffektiviteten något, 

men då modellen överlag beter sig på samma sätt som det verkliga systemet gör antas dessa skillnader 

inte medföra någon större påverkan på resultatet.  

Valideringen av den effekt som pumparna i modellen drar stämmer väl överens med den beräknade 

effekten, se Tabell 8. Vad gäller fläktarnas energianvändning i modellen med förvärmning är 

modelleringen av fläktarna baserad utifrån dimensionerande tryckökning för respektive fläkt i LB01. 

Tilluftsfläkten i modellen utan förvärmning är utformad för en total tryckökning som motsvarar den 

totala tryckökningen för tilluftsfläkten i LB01 minus det extra tryckfall som förvärmningsbatteriet 

genererar, se Tabell 6.  Detta antagande är ett teoretiskt fall och är inget uppmätt. Frånluftsfläktarna i 

modellerna med och utan förvärmning har i modellerna samma tryckökning. Den extra energi som 

tillkommer på grund av ökat fläktarbete i förvärmningssystemet är beräknad utifrån skillnaden mellan 

den energi fläktarna drar i systemen med förvärmning mot systemet utan förvärmning. 

Utifrån resultatet av valideringen mot simulering av borrhålssystemet i beräkningsprogrammet EED 

visas att temperaturerna på köldbärarvätskan utifrån simulering i EED skiljer sig något från simuleringen 

i IDA ICE samt från uppmätta värden. Resultatet visar att temperaturerna från simuleringen i IDA ICE 

stämmer bättre överens med verkligenheten än vad temperaturerna från simulering i EED gör. En 

anledning till att temperaturerna från simulering i EED skiljer sig från övriga värden är att de 

temperaturer som presenteras för EED är temperaturer på köldbärarvätskan vid ett borrhålsdjup på 150 

meter. Temperaturen på köldbärarvätskan kommer därför inte at vara densamma på 150 meters djup 

som den är vid samlingsbrunnen. Detta beror på att det kommer att ske värmeöverföring mellan fluiden 

och omkringliggande mark och material, se diskussion i Bilaga 2.  

Simuleringen i EED är även en simulering för hela borrhålssystemet där det finns sju stycken borrhål. 

Systemet i IDA ICE är en förenkling med endast ett borrhål. Modellen i IDA ICE är dock anpassad för 

att resultera i ett beteende vad gäller lufttemperaturer och värmeeffekt i förvärmningsbatteriet som 

motsvarar uppmätta värden. Trots att temperaturerna från simulering i EED skiljer sig från modellen i 

IDA ICE och från verkligheten anses dessa värden ge jämförbara resultat om hänsyn tas till 

värmeöverföring mellan fluid och mark. Beräkningsprogrammet EED har även används till grund för 

att få fram indata till IDA ICE med avseende på markförhållanden.  
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Resultatet av utvärderingen visar att systemet med förvärmning av uteluften leder till högre 

energianvändning gentemot motsvarande system utan förvärmning. Resultatet av simuleringarna och 

jämförelsen av energieffektiviteten av dagens system visade att energianvändningen ökade med 1,2 

kWh/m2
Atemp, år. Eftersom de värmeväxlare som används i luftbehandlingssystem LB01 och LB04 har 

höga verkningsgrader och bra motstånd mot att frost fastnar leder detta till att värmeväxlarna i princip 

inte har något avfrostningsbehov. Detta gäller även för systemet utan förvärmning av uteluften. 

Samtidigt som värmeväxlarna i princip aldrig behöver avfrostas tillkommer extra komponenter i 

förvärmningssystemet vilket leder till att det går åt mer energi. Eftersom aggregaten nästan aldrig 

behöver avfrostas samt att värmeväxlaren till hög grad lyckas värma tilluften till önskad temperatur är 

det rimligt att den totala energianvändningen för systemet med förvärmning ökar.  

Att effektbehovet för systemet med förvärmning av uteluften leder till att det maximala effektbehovet i 

eftervärmningsbatteriet minskar är rimligt. Vid kalla utetemperaturer lyckas inte värmeväxlaren värma 

tilluften till önskad tilluftstemperatur. Vid dessa tillfällen måste eftervärmningsbatteriet tillföra värme, 

se Figur 16. Eftersom luften förvärms vid kalla utetemperaturer i förvärmningsbatteriet är det logiskt att 

det behövs mindre värmeeffekt i eftervärmningsbatteriet vid dessa tillfällen. 

Resultatet av hur energieffektiviteten påverkas av verkningsgraden på värmeväxlarens visade att en 

högre verkningsgrad på värmeväxlaren leder till att det går åt mer energi för systemet med förvärmning 

gentemot motsvarande system utan förvärmning. Detta beror på värmeväxlaren lyckas värma luften till 

högre grad och energibesparingen i eftervärmningsbatteriet därmed minskar. Resultatet visade även att 

besparingen i eftervärmningsbatteriets maximala effektbehov ökar ju högre verkningsgraden är. Detta 

beror på att det maximala effektbehovet i eftervärmningsbatteriet inträffar då utetemperaturen är som 

kallast ute, vilket även innebär att aggregatet utan förvärmning har ett avfrostningsbehov. Uteluften i 

aggregatet utan förvärmning kommer vid avfrostning att ledas förbi värmeväxlaren vilket medför att 

den dimensionerade verkningsgraden på värmeväxlaren inte kommer att påverka hur mycket effekt som 

måste tillföras i efterhand. För systemet med förvärmning av uteluften kommer däremot 

verkningsgraden att påverka effektbehovet i eftervärmningsbatteriet. En högre verkningsgrad leder till 

att mer värme återvinns och mindre måste tillföras i efterhand. Det är därför rimligt att en högre 

verkningsgrad på värmeväxlaren leder till att den maximala effektbesparingen i eftervärmningsbatteriet 

för systemet med förvärmning av uteluften ökar. 

Resultatet av utvärderingen av hur värmeväxlarens frostmotstånd påverkar energieffektiviteten av 

förvärmningssystemet påvisar att energianvändningen för systemet minskar gentemot systemet utan 

förvärmning. Detta gäller för alla verkningsgrader på värmeväxlaren som simulerades. Eftersom 

temperaturgränsen på avluften i detta scenario var +2,5 °C i stället för -3 °C kommer aggregatet utan 

förvärmning att avfrostas oftare och vid högre utetemperaturer gentemot systemet i Töfsingdalen. Med 

ett större avfrostningsbehov är det rimligt att energibesparingen från eftervärmningsbatteriet ökar. 

Resultatet visar att luftbehandlingssystem med förvärmning är mer energieffektivt ju större 

avfrostningsbehov värmeväxlaren har. Resultatet visade även att den maximala effektbesparingen i 

eftervärmningsbatteriet är större för en värmeväxlare med sämre frostbildningsmotstånd än en 

värmeväxlare med bättre motstånd mot frostbildning. Detta resultat kan förklaras med att värmeväxlare 

måste avfrostas tidigare, det vill säga vid högre utetemperaturer, vilket då även medför att mer 

värmeeffekt kommer att behöva tillföras luften i efterhand.  

6.3. Allmän diskussion 
Det är nämnvärt att energianvändningen för systemen med och utan förvärmning inte skiljer sig mer än 

som mest 1,2 kWh/m2
Atemp, år, se avsnitt 5.1. I resultaten för optimeringen i avsnitt 5.3.2, är skillnaden 

i energianvändning för det rekommenderade systemet endast 0,1 kWh/m2
Atemp, år jämfört med dagens 

system. Olika styrningar av förvärmningssystemet innebär främst små skillnader i temperaturgränserna 
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som avgör när förvärmningssystemet ska vara aktivt. Små ändraringar i styrningen påverkar 

energianvändningen för systemets pumpar. Då skillnaden i styrningen handlar om förskjutningar av när 

förvärmning och förkylning av systemet ska startas och stoppas, påverkar dessa styrändringar endast 

vissa timmar av året. Då pumparnas totala energianvändning med dagens styrning endast är 1,7 

kWh/m2
Atemp, år är det rimligt att små ändringar i styrningen inte till större grad påverkar systemets 

energianvändning. I och med att modellen inte ger exakt överförbara resultat till verkligheten skulle 

felkällor och avvikelser i modellerna kunna påverka resultatet och dess noggrannhet. Det hade av denna 

anledning även varit bra att utföra en känslighetsanalys, för att se hur ändringar i indata kan påverka 

systemens energianvändning.  

En konsekvens som ännu inte diskuterats för den utvärderade tekniken är att inblåsningstemperaturen 

till rummen i fastigheten sommartid blir mer behaglig. Eftersom borrhålssystemet sommartid används 

för att förkyla luften genererar systemet en lägre temperatur efter värmeväxlaren på tilluftssidan, se 

skillnad mellan Figur 8 och Figur 11. Vid mycket varma sommardagar kan inblåsningstemperaturen 

med förkylning av uteluften sänkas gentemot om systemet inte hade förkylt luften. Detta är en 

komfortfaktor som kan uppfattas som positiv för brukarna av fastigheten. Genom att använda borrhålen 

för att förkyla uteluften sommartid bidrar även funktionen till att borrhålen återladdas med värme. 

Eftersom värme plockas ut från borrhålen under vinterhalvåret är det därför bra att värme återförs till 

borrhålen under sommaren. Styrningen av när borrhålen ska vara inkopplade för att förkyla uteluften 

styrs däremot inte helt efter presenterade temperaturgränser, se Tabell 5 samt diskussion i avsnitt 6.2. 

Detta innebär att förkylningen kommer att starta vid mycket högre utetemperaturer, vilket innebär att 

mindre värme kommer att återföras till borrhålen. Det är därför viktigt att det finns en tydlighet i framtida 

projekteringar för att säkerhetsställa att alla önskvärda funktioner resulterar i de konsekvenser som man 

tänkt sig.  

Denna utvärdering visar på att det inte är energieffektivt ur energianvändningssynpunkt att förvärma 

uteluften till luftbehandlingssystemet. Resultatet visar dock att den maximala effekttoppen i 

eftervärmningsbatteriet kan minskas med mellan 13–24 kW, beroende på vilken verkningsgrad samt hur 

bra värmeväxlaren är på att motstå frostbildning. En minskning av effektbehovet i 

eftervärmningsbatteriet kan påverka hur prissättningen av fjärrvärmen, se avsnitt 1.1. Fortum Värme, 

vilka levererar fjärrvärme till stora delar av Stockholm, prissätter kundens fjärrvärme efter det maximala 

fjärrvärmebehovet vid årets kallaste dagar, se avsnitt 1.1. Detta innebär att vissa fastigheter skulle kunna 

komma ned i en lägre priskategori för fjärrvärmen om uteluften förvärms via borrhål. Prisökningen beror 

dock på fastighetens totala effektbehov vid årets kallaste dager. Att minska effekttopparna vid kalla 

temperaturer kan även innebära en positiv påverkan på miljön. Eftersom många fjärrvärmebolag 

använder fossila bränslen i pannorna som toppeffekt vid kalla utetemperaturer kan en minskning av 

effekten vid dessa tillfällen bidra till att mindre fossila bränslen behöver eldas.  

Beroende på vilken primärenergifaktor för el som används blir energieffektiviteten med avseende på 

energianvändning för systemet med förvärmning olika. Utan viktade primärenergifaktorer leder 

förvärmningssystemet, trots optimerad styrning, till att energianvändningen för systemet ökar, se avsnitt 

5.3.2. Om man tar hänsyn till att olika energibärare har olika primärenergifaktorer, där el idag har 

primärenergifaktorn 1,6 blir resultatet annorlunda. Med en primärenergifaktor för el på 1,6 blir 

energianvändningen för systemet med förvärmning ungefär 2 kWh/m2
Atemp, år högre än 

energianvändningen för systemet utan förvärmning. Om man räknar med en primärenergifaktor för el 

på 2,5, vilket kan bli aktuellt år 2021 (se avsnitt 1), blir motsvarande skillnad i energianvändning 3 

kWh/m2
Atemp, år högre för systemet med förvärmning jämfört med systemet utan förvärmning. Eftersom 

el klassas som en ”mindre bra” energibärare än resterande energibärare väger energianvändningen för 

ett system som drivs av el tyngre än andra energibärare. Detta är värt att ha i åtanke vid projektering av 

att förvärma uteluft via geovärme. Ett förvärmningssystem där extra eldrivna pumpar och en ökad 
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elanvändning för systemets fläktar kommer med dagens och kommande primärenergifaktorer därför 

påverka en byggnads energianvändning negativt.  

Utvärderingen av hur energieffektivt det är att förvärma uteluft via geovärme från borrhål tar i denna 

rapport endast hänsyn till byggnadens energianvändning och maximala effektbehov i 

eftervärmningsbatteriet i drift. Energianvändning och effektbehov under resten av borrhålssystemets 

livscykel tas i denna utvärdering ingen hänsyn till. För att bedöma om det är energieffektivt at förvärma 

uteluften med geovärme från borrhål är det viktigt att hela livscykeln analyseras. Som resultatet visar 

resulterar förvärmningssystemet i Töfsingdalen att byggnadens totala energianvändning ökar medan den 

maximala effekttoppen i eftervärmningsbatteriet minskar. Detta resultat säger endast något om 

energieffektiviteten av nämnda faktorer under fastighetens drift. Förvärmning av uteluften via geovärme 

kräver dels att borrhål ska borras, vilket kräver energi för borrningen. Borrningen kräver även transporter 

och maskiner som utan förvärmningssystemet inte hade behövt användas. Förvärmningssystemet kräver 

även extra komponenter, som exempelvis pumpar, kollektorslang och förvärmningsbatteri. Alla extra 

komponenter som förvärmningssystemet kräver innebär extra materialåtgång vilka alla i sig bland annat 

kräver tillverkning, transporter och underhåll. För att avgöra om det är energieffektivt att förvärma 

uteluften via geovärme är det därför viktigt att ta hänsyn till flera faktorer för att ge en helhetsbild över 

systemets påverkan.  
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7. Slutsatser  
Från utvärderingen i denna rapport kan tre övergripande slutsatser dras. Slutsatserna är kopplade till 

projektets tre syften och frågeställningar, se avsnitt 1.3, och besvaras i tur och ordning:  

1. Dagens förvärmningssystem via geovärme från borrhål leder till att luftbehandlingssystem 

LB01 aldrig har behövt avfrostats under den uppmätta perioden under 2017. Resultatet visar att 

förvärmningssystemet med hänsyn till detta fyller sitt syfte. För värmeväxlare med en hög 

verkningsgrad samt för värmeväxlare i polykarbonat där frost har svårt att fastna är dock 

avfrostningsbehovet utan förvärmning litet. För ett luftbehandlingssystem med de värmeväxlare 

som används i Töfsingdalen är avfrostningsbehovet av aggregaten litet även för de system utan 

förvärmning av uteluften. 

 

2. Resultatet av utvärderingen visar att dagens system i Töfsingdalen där uteluften förvärms via 

geovärme från borrhål leder till att byggnadens totala energianvändning ökar med 1,2 

kWh/m2
Atemp, år. Det maximala effektbehovet i systemets eftervärmningsbatteri minskas med 

dagens förvärmningssystem med 18 kW.  

 

Resultatet av utvärderingen visar även att energieffektiviteten med avseende på 

energianvändning och maximalt effektbehov i eftervärmningsbatteriet beror på värmeväxlarens 

verkningsgrad samt värmeväxlarens avfrostningsfunktion och förmåga att motstå frostbildning. 

En högre verkningsgrad på värmeväxlaren leder till att reduceringen av toppeffekten i 

eftervärmningsbatteriet blir större. Det gäller oavsett för vilken temperaturgräns på avluften som 

simulerats i utvärderingen. Gällande energianvändning visar resultatet att då en temperaturgräns 

på -3 °C användes i simuleringarna resulterar systemet med förvärmning i en högre 

energianvändning jämfört med systemet utan förvärmning, oavsett val av verkningsgrad. 

Resultatet visar för denna temperaturgräns att en lägre verkningsgrad på värmeväxlaren 

resulterar i att det blir mindre ogynnsamt att förvärma uteluften med avseende på 

energianvändning, jämfört med om en högre verkningsgrad används. Gällande resultatet för när 

en temperaturgräns på avluften på + 2,5 °C användes påvisades att energianvändningen för 

systemet med förvärmning resulterade i en lägre energianvändning än systemet utan 

förvärmning, oavsett val av verkningsgrad. Resultatet visade att med denna temperaturgräns blir 

energibesparingen till följd av att förvärma uteluften mer energieffektiv ju lägre 

verkningsgraden är. För att besvara huruvida förvärmning av uteluften via geovärme minskar 

energianvändningen för en byggnad beror resultatet dels på vilken värmeväxlare som används 

i luftbehandlingssystemet men även i vilket uteklimat byggnaden befinner sig. Ett kallare 

uteklimat leder till ett större avfrostningsbehov och därmed även en större energieffektivitet. 

 

3. För att utnyttja förvärmningssystemet i Töfsingdalen på bästa sätt bör förvärmningssystemet 

fortsätta styras via shuntgruppen. Denna rekommendation gäller trots att resultatet av 

optimeringen av systemet visade att energianvändningen för systemet kunde minskas med cirka 

1 kWh/m2
Atemp, år mot dagens styrning, om shuntgruppen skulle kopplas bort. Om inkopplingen 

av batteriet styrs direkt via cirkulationspumpen kan styrningen medföra andra negativa 

konsekvenser. Sådana konsekvenser innefattar bland annat risk för kondensbildning i 

förvärmningsbatteriet vid stora temperaturskillnader samt osäkerhet kring om 

cirkulationspumpen klarar det extra tryckfall som skulle uppkomma till följd av att pumpen i 

shuntgruppen plockas bort. Dessa konsekvenser samt övrig påverkan på systemet diskuteras 

närmare i diskussionen, se avsnitt 6.3. För att minska byggnadens totala energianvändning något 

rekommenderas inkopplingen av förvärmningsbatteriet i stället ske enligt följande: 
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Förvärmning av uteluften startar då utetemperaturen är kallare än +1 grad och stängs av då 

utetemperaturen överstiger + 5 °C. Förkylning av uteluften startar då utetemperaturen är mer än 

+18 °C och stängs av vid utetemperaturer kallare än +14 °C. 

 

Följande styrning av förvärmningssystemet leder till att energianvändningen för byggnaden 

minskar med 0,1 kWh/m2
Atemp, år jämfört med dagens energianvändning. Den totala 

energianvändningen för byggnaden blir dock fortfarande högre än vad energianvändningen för 

byggnaden hade varit utan förvärmningssystemet. Det maximala effektbehovet i 

eftervärmningsbatteriet blir för det optimerade systemet lika stort som det är idag. Det maximala 

effektbehovet i eftervärmningsbatteriet minskar med 18 kW gentemot om 

förvärmningssystemet inte hade funnits. 
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8. Rekommendationer/fortsatt forskning 
Denna utvärdering av hur energieffektivt det är att förvärma uteluften till ventilationsaggregat via 

geovärme från borrhål behandlar energieffektivitet ur ett perspektiv. Med energieffektivitet menas i 

denna utvärdering endast hur byggnadens totala energianvändning samt hur det maximala effektbehovet 

i eftervärmningsbatteriet påverkas av förvärmningssystemet. Dessa aspekter är intressanta för att veta 

hur driften av systemet påverkar energi- och effektbehovet. Det är även av intresse för att veta om 

systemet skulle kunna styras på ett sätt som minskar energi- och effektbehovet. I denna utvärdering har 

fokus varit på det förvärmningssystem som finns i Töfsingdalen. Av denna anledning är resultatet till 

stor del inriktat på det specifika systemet. Det vore därför även intressant att undersöka mer ingående 

förvärmningssystems energieffektivitet utifrån system med olika värmeväxlare. Detta är något som 

denna utvärdering till viss del har tagit hänsyn till, men en djupare utvärdering skulle ge en bredare 

användning av resultatet. Det vore även intressant att undersöka hur uteklimatet där byggnaden befinner 

sig påverkar energieffektiviteten av systemet. 

Ytterligare en intressant aspekt är att utvärdera hur styrning av cirkulationspumpen som driver 

köldbärarvätskan påverkas av start och stopp samt hur stillastående köldbärarvätska påverkar 

effektuttaget i förvärmningsbatteriet. För att kunna koppla bort shuntgruppen i förvärmningssystemet 

och styra inkopplingen av förvärmningsbatteriet direkt via cirkulationspumpen bör även konsekvenser 

av detta undersökas närmare.  

För att bedöma om det är energieffektivt att förvärma uteluften via geovärme är det dock viktigt att ett 

bredare perspektiv analyseras. Eftersom förvärmningssystemet innebär flera processer innan driften av 

systemet har startat finns det flera faktorer som avgör om det faktiskt är energieffektivt att installera 

förvärmningssystem för att undvika avfrostning av aggregaten. För att ge en bredare bedömning av om 

förvärmning av uteluft via geovärme är en bra lösning skulle en livscykelanalys av systemet därför vara 

av intresse.  
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Bilaga 1. Validering av IDA ICE modell 
För att säkerhetsställa att den uppbyggda modellen över luftbehandlingssystem LB01 är en trovärdig 

modell av det verkliga systemet och för att kunna lita på resultatet har modellen validerats på olika sätt. 

Det är viktigt att förvärmningen av luften och styrningen av förvärmningsbatteriet i modellen fungerar 

på rätt sätt för att kunna dra slutsatser om byggnadens energianvändning och effektbehov i 

eftervärmningsbatteriet. Det är även viktigt att värmeväxlaren i systemet fungerar som den ska då detta 

påverkar hur mycket värme som återvinns samt hur mycket värme som i efterhand måste tillföras. 

Slutligen är det även viktigt att pumparna och fläktarna i modellen fungerar som de gör i verkligheten, 

för att på så sätt kunna redovisa hur mycket extra energi förvärmningssystemet kräver.  

Valideringen är uppdelad i olika avsnitt, som på olika sätt syftar till att bekräfta den uppbyggda 

modellen. Först har modellen validerats med avseende på uppmätta lufttemperaturer i 

luftbehandlingssystemet LB01. Detta har gjorts med syftet att förvärmningssystemet i modellen ska 

värma luften lika mycket som det verkliga systemet gör. Därefter har den upptagna effekten i 

förvärmningsbatteriet validerats, följt av styrningen av systemet. Temperaturen på köldbärarvätskan upp 

och ned från borrhålen i modellen har även validerats mot uppmätta värden. Slutligen har 

energianvändningen för systemets pumpar validerats. Detta har gjorts genom att jämföra den energi som 

pumparna i modellen drar mot uppmätta värden. 

Det förväntas vara en skillnad i energianvändning för fläktarna i luftbehandlingssystemet beroende på 

om systemet är kopplat till förvärmning eller ej. Energianvändningen för fläktarna i 

luftbehandlingssystemet har inte uppmätts. Skillnaden i energianvändningen för fläktarna har i stället 

tagits fram utifrån resultatet av simuleringar av modellerna. Fläktarna i modellen för LB01 med 

förvärmning har dimensionerats utifrån projekterade data. I modellen utan förvärmning har 

tilluftsfläkten dimensionerats utifrån fläkten i modellen med förvärmningssystemet med undantag från 

att fläktens totala tryckökning är lägre och SFP är annorlunda. Tryckökningen för tilluftsfläkten för 

modellen utan förvärmning är framtagen genom att subtrahera tryckfallet över förvärmningsbatteriet 

från tilluftsfläktens totala tryckökning i modellen med förvärmning. SFP är därefter beräknad utifrån 

den nya tryckökningen och fläktens verkningsgrad, vilken är antagen vara densamma som tilluftsfläkten 

i modellen med förvärmning. SFP har beräknats enligt 

𝑆𝐹𝑃𝑒 =  
∆𝑃

𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
      Ekvation 5 

Där ΔP är fläktens totala tryckökning vid dimensionerande tryck och ηtotal är fläktens totalverkningsgrad 

vid dimensionerande tryck. Den totala tryckökningen och totalverkningsgraden för fläkten är framtagna 

utifrån produktdata från VoltAirs aggregatkörning av värmeväxlaren.  

Temperaturer LB01 

Temperaturerna i luftbehandlingssystemet i modellen har jämförts med uppmätta temperaturer i LB01. 

Syftet med jämförelsen är att modellens temperaturer ska variera på samma sätt som de faktiska 

temperaturerna i systemet gör under ett år. Målet med modellen är även att förvärmningsbatteriet ska 

värma uteluften lika mycket och efter samma mönster som i verkligheten. Temperaturerna har 

analyserats med hjälp av signaturdiagram i vilka temperaturerna i systemet visas som funktion av 

utetemperaturen. I Figur 23 visas hur lufttemperaturen efter förvärmningsbatteriet varierar för olika 

utetemperaturer. Resultatet visar att förvärmningen i modellen följer samma mönster som de uppmätta 

värdena visar. Resultatet visar dock att styrningen av inkopplingen av förvärmningsbatteriet i 

verkligheten skiljer sig från den projekterade styrningen, se avsnitt 3.2. Utifrån Figur 23 visas att 

förvärmningen startar tidigare än vid + 5 °C samt startar senare än +14 °C för förkylning, vilka är de 

projekterade temperaturgränserna för styrningen.  
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Figur 23. Signaturdiagram över lufttemperaturen efter förvärmningsbatteriet som funktion av utetemperaturen. Diagrammet 

visar resultat för uppmätta värden samt för simulerade värden. 

Temperaturen efter värmeväxlaren på tilluftssidan har även jämförts. Figur 24 visar jämförelsen av 

temperaturerna efter värmeväxlaren för uppmätt data och för simulerade värden från modellen. 

Resultatet visar hur den uppmätta temperaturen ligger aningen högre än de simulerade värdena för 

utetemperaturer under 0 °C. Vid utetemperaturer över + 10 °C är de uppmätta temperaturerna aningen 

lägre än de simulerade värdena.  

 
Figur 24. Signaturdiagram över lufttemperaturen efter värmeväxlaren (tilluft) som funktion av utetemperaturen. Diagrammet 

visar resultat för uppmätta värden samt för simulerade värden. 

Temperaturen på frånluften för uppmätta värden och simulerade värden visas i Figur 25. Resultatet visar 

att de uppmätta värdena är aningen lägre än de simulerade temperaturerna samt att de uppmätta värdena 

har större spridning vid samma utetemperatur.  
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Figur 25. Signaturdiagram över frånluftstemperaturen som funktion av utetemperaturen. Diagrammet visar resultat för 

uppmätta värden samt för simulerade värden. 

Temperaturen på avluften för uppmätta värden samt simulerade värden visas i Figur 26. Resultatet visar 

att de uppmätta temperaturerna är aningen högre än de simulerade värdena samt att de uppmätta värdena 

har större spridning vid samma utetemperatur. 

 
Figur 26. Signaturdiagram över avluftstemperaturen som funktion av utetemperaturen. Diagrammet visar resultat för 

uppmätta värden samt för simulerade värden. 

Efter analys av respektive lufttemperatur i systemet har temperaturverkningsgraden för 

tilluftstemperaturen i värmeväxlaren jämförts. Temperaturverkningsgraden i modellen har loggats och 

därefter jämförts med en verkningsgrad baserad på uppmätta värden. Temperaturverkningsgraden för 

tilluften är utifrån uppmätta temperaturer samt utifrån simulerade värden beräknad enligt: 

𝜂
𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡

=  
(𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡− 𝑇𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡)

(𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡− 𝑇𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡)
     Ekvation 6 

Resultatet visar att de uppmätta värdena för temperaturverkningsgraden varierar i ett stort spann för 

utetemperaturer mellan -10 och +10 °C, se Figur 27. Medelvärdet av den uppmätta 

temperaturverkningsgraden stämmer överens med verkningsgraden baserad på de simulerade värdena. 
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Resultatet visar även att verkningsgraden är högre för modellen än för verkligheten vid utetemperaturer 

över +14 °C.  

 
Figur 27. Temperaturverkningsgrad för tilluftstemperaturen i värmeväxlaren. Diagrammet visar resultat för uppmätta 

värden samt för simulerade värden. 

Temperaturer på köldbärarvätskan  

Temperaturerna på köldbärarvätskan upp och ned från borrhålen har jämförts mellan uppmätta värden 

och de värden som modellen resulterar i. Temperaturerna på köldbärarvätskan upp och ned från 

borrhålen har loggats mellan januari 2017 till oktober 2017 medan simuleringsperioden för modellen är 

ett år, januari 2017 till december 2017. Jämförelsen visas i Figur 28, där temperaturerna för 

köldbärarvätskan upp och ned från borrhålen visas som funktion av utetemperaturen. Resultatet visar att 

temperaturerna för uppmätta och simulerade värden följer samma trend. 

 

 
Figur 28. Temperaturer på köldbärarvätskan upp och ned från borrhålen för uppmätta värden samt värden simulerade från 

IDA ICE 
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Effekt i förvärmningsbatteriet 

Effektuttaget i förvärmningsbatteriet har validerats genom att jämföra den värmeeffekt som fås i 

förvärmningsbatteriet i IDA ICE mot beräknad upptagen värmeeffekt i förvärmningsbatteriet i LB01. 

Den verkliga effekten som förvärmningsbatteriet har tagit upp är beräknad utifrån projekterade 

luftflöden och uppmätta temperaturer innan och efter förvärmningsbatteriet, se Ekvation 3 i avsnitt 4.1.1. 

Effekten som förvärmningsbatteriet i modellen i IDA ICE genererat är den värmeeffekt som luften har 

tagit upp från förvärmningsbatteriet i IDA ICE. Resultatet av jämförelsen visas i ett signaturdiagram, 

Figur 29, där värmeeffekten visas som funktion av utetemperaturen. 

 
Figur 29. Signaturdiagram över värmeeffekten i förvärmningsbatteriet som funktion av utetemperaturen. Diagrammet visar 

beräknade värden utifrån uppmätta värden samt värden från simulering av modellen i IDA ICE. 

Styrning 

Styrningen av systemet i IDA ICE har jämförts med den projekterade styrningen, se Tabell 5. Styrningen 

av inkopplingen av förvärmningsbatteriet har i modellen loggats för förvärmning samt för förkylning. 

Figur 30 och Figur 31 visar styrfunktionen av förvärmningsbatteriet i modellen som funktion av 

utetemperauren. Resultatet av modellen visar att styrfunktionen av förvärmningsbatteriet fungerar som 

den ska. I diagrammet motsvarar PÅ att batteriet är inkopplat för förvärmning respektive förkylning. 

Resultatet visar att intervallet mellan +2 °C och +7 °C är batteriet både inkopplat och urkopplat, se Figur 

30. Detta beror på det styrintervall som finns i styrningen, se Tabell 5. Resultatet av styrningen av 

batteriet som kylfunktion visar att i intervallet mellan +12 °C och +14 °C kan batteriet antingen vara 

inkopplat eller urkopplat, se Figur 31. Även detta beror på att styrfunktionen har ett intervall för när 

batteriet kopplas in och från.  
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Figur 30. Styrfunktion av förvärmningsbatteriets förvärmningsfunktion som funktion av utetemperaturen 

 

 
Figur 31. Styrfunktion av förvärmningsbatteriets kylfunktion som funktion av utetemperaturen 

Figur 32 visar vidare styrningen av förvärmningsbatteriets förvärmnings- och förkylningsfunktion 

tillsammans med simulerad utetemperatur.  
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Figur 32. Styrning av förvärmningsbatteriets drift mot simulerad utetemperatur. På sekundäraxeln motsvarar PÅ att 

förvärmning av uteluften är aktiv för förvärmning eller förkylning medan AV motsvarar att batteriet inte är inkopplat. 

Modellen i IDA ICE har även simulerats med en klimatfil för Haparanda. Detta gjordes för att undersöka 

hur systemet svarar och beter sig i ett kallare klimat än i Stockholm. Hypotesen var att 

förvärmningsbatteriet kommer att ge mer effekt samt att förvärmningsbatteriet oftare är igång. Resultatet 

av simuleringen visade att förvärmningsbatteriet gav högre effekt, var inkopplat större delen av 

vinterhalvåret samt genererade färre start och stopp av pumpen än simuleringen med en klimatfil för 

Stockholm.  
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Bilaga 2. Validering av IDA modell mot beräkningsprogrammet EED  
Den uppbyggda modellen över systemet med förvärmning har även validerats mot en simulering i 

beräkningsprogrammet EED. EED har i detta sammanhang använts för att simulera köldbärarvätskans 

temperaturer under ett år. I EED har det borrhålssystem som finns i Töfsingdalen byggts upp med 

avseende på geografiskt läge, markegenskaper, utformning av borrhål, borrhåls- och 

köldbäraregenskaper samt effekt- och energilastprofil för Töfsingdalen. Uppbyggandet av systemet 

innebär i detta fall att systemet har byggts upp för sju stycken borrhål efter rådande borrhålskoordinater. 

Som indata till programmet har projekterad data används samt de borrhålskonfigurationer som råder. I 

EED kan användaren välja förutsättningar för systemet, som exempelvis geografiskt läge, berggrund, 

vilken typ av kollektorslang som används samt vilken köldbärarvätska. Utifrån de förutsättningar 

användaren anger, ger EED en beskrivning av bland annat värmeledning- och 

värmekapacitetsegenskaper för varje parameter. Genom att ange de förutsättningar som är kända har 

värmegenskaperna för systemet resulterats för respektive parameter och därefter jämförts med den 

indata som har angetts till beräkningsprogrammet IDA ICE. Resultatet av indata för EED som vidare 

använts som indata i IDA ICE visas i Tabell 11.  

Tabell 11. Indata från beräkningsprogrammet EED som vidare används som indata i IDA ICE 

Parameter  Värde Enhet 

Markegenskaper   

Värmeledningsförmåga 2,5 W/ (m·K) 

Värmekapacitet 2,1 MJ/ (m3 ·K) 

Årsmedeltemperatur 6,6 °C 

Borrhålsegenskaper   

U-rör diameter 110 mm 

U-rör tjocklek 2 mm 

U-rör värmeledningsförmåga 0,42 W/(m·K) 

Fyllnad (vatten) värmeledningsförmåga 0,6 W/ (m·K) 

 

Simuleringen av borrhålssystemet i EED resulterade i temperaturer på köldbärarvätskan under det 

simulerade året. Simuleringen resulterar inte i en motsvarande utetemperatur, utan endast hur 

temperaturen på köldbärarvätskan varierar under simuleringsperioden. Resultatet från simuleringen har 

därför endast använts för att jämföra den maximala samt lägsta temperaturerna på köldbärarvätskan upp 

och ned från borrhålen. Detta har gjorts eftersom temperaturerna från simuleringen i EED inte kan 

jämföras utifrån hur köldbärarvätskans temperatur beror av utetemperaturen. Resultatet av den högsta 

och lägsta temperaturen på köldbärarvätskan visas i Tabell 12 tillsammans med motsvarande resultat 

från simulering i IDA ICE samt uppmätta temperaturer. 
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Tabell 12. Temperaturer på köldbärarvätskan upp och ned från borrhålen för simulerade värden i EED, IDA ICE samt 

uppmätta värden. 

Temperatur på köldbärarvätskan Upp från borrhål 

[ °C ] 

Ned till borrhål 

[ °C ] 

Lägsta temperatur, EED 4,6 1,8 

Lägsta temperatur, IDA ICE 3,6 0,2 

Lägsta temperatur, uppmätt 3,9 1,0 

Högsta temperatur, EED 14,3 17,1 

Högsta temperatur, IDA ICE 12,9 14,9 

Högsta temperatur, uppmätt 13,2 16,4 

 

De presenterade temperaturerna för EED-beräkningen är temperaturer på köldbärarvätskan inuti 

kollektorslangen på vid ett djup på hälften av det totala borrhålsdjupet. Den redovisade temperaturen 

kommer alltså inte vara samma temperatur som köldbärarvätskan har när den kommer upp ur 

samlingsbrunnen. Då det är kallt ute kommer temperaturen upp från borrhålen att sjunka aningen på väg 

upp till samlingsbrunnen, medan temperaturen ned till borrhålen kommer att ta upp lite värme från 

marken på väg ned i borrhålet. Då utetemperaturen är varm kommer i stället temperaturen upp från 

borrhålen stiga på väg till samlingsbrunnen medan temperaturen ned till borrhålen hinner sjunka genom 

marken. Detta kommer att ske eftersom temperaturen i marken vid 150 meter kommer att vara varmare 

än utetemperaturen då utetemperaturen är som kallast. När utetemperaturen är som varmast kommer 

marken vid 150 meters djup att vara kallare än utetemperaturen.  
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