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Abstract

Utilizing waste heat from the district cooling return

Amanda Hasth, Amelia Modée

The Earth’s climate is getting warmer. Combustion of carbon dioxide is one of the
main causes and results in increased levels of greenhouse gases that Earth’s
vegetation is unable to carry, which ends up outside Earth’s natural cycle. In order
to achieve an ecological sustainability, Sweden and EU has set climate and energy
targets for 2020 and 2030, to encourage energy efficiency, energy savings and
development of new and renewable energy sources. Akademiska Hus, is one of
Sweden's largest property companies and their goal is to reduce the amount of
purchased energy by 50% until 2025.

This study was made in cooperation with Akademiska Hus and aims to investigate
the possibilities of utilising waste heat from the district cooling return for Ulls Hus
by implementing a heat exchanger which preheats the supply air in the ventilation
system for the building. The goal is to examine if the solution is realizable and
profitable, and to create a basis for future implementation of heat recovery in
several of Akademiska Hus's properties.

Calculations regarding power and energy demands are carried out for the current
ventilation system without preheating and with an implemented preheating. Seven
different test scenarios were investigated to determine when the conditions are
favorable for preheating. The payback method is applied to investigate if the
implementation is economically profitable.

The results show that the purchased energy can be decreased by 1332 kWh for
Ulls Hus by preheating the air during the investigated period between 15th October
2018 and 14th April 2019. Preheating decreases the number of power peaks higher
than 25 kW in the ventilation system from 160 to 5 peaks. The reduction in energy
and power demand is not considered economically profitable with a payback time
of 309 years.

Optimizing the operation strategy for the ventilation system to eliminate the power
demand that occurs during the daily start of the system can decrease the
purchased energy without preheating by 1 486 kWh, which correspond to 66%.
With preheating the reduction can be additional 816 kWh to the results of
preheating. This, as a suggestion, can be done by commissioning the heat
exchanger before the rest of the ventilation system starts.

The results for the four of the seven test scenarios that including lower
temperature efficiency and 24-hour operation, alone or combined with each other
and with a regulated supply air, show a larger reduction of purchased energy and
that an implementation can be considered economically profitable with shorter pay
back times. The four scenarios show a reduction with 62 630 kWh to 122 160 kWh
and a pay back time half as short as the technical life expectancy which is considered 
economically profitable.
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Sammanfattning 
Klimatet på Jorden blir allt varmare. Förbränning av fossila bränslen är en av huvudorsakerna 
och leder till ökade halter växthusgaser som Jordens växtlighet ej hinner ta upp, utan hamnar 
utanför det naturliga kretsloppet. För att uppnå en ekologisk hållbarhet har både Sverige och 
EU satt upp energi- och klimatmål för 2020 och 2030, som ska främja energieffektivitet, 
energibesparingar och utveckling av nya och förnybara energikällor. Akademiska Hus som är 
ett av Sveriges största fastighetsbolag anser sig själva ha ett stort ansvar att långsiktigt bidra 
till utvecklingen av ett hållbart samhälle, där ett av deras energimål är en halverad mängd 
inköpt energi till 2025. 

Detta examensarbete har genomförts tillsammans med Akademiska Hus och syftar till 
att undersöka möjligheterna att tillvarata spillvärme från fjärrkylereturen för Ulls Hus. I studien 
undersöks möjligheten att implementera en värmeväxlare som förvärmer tilluften i 
ventilationssystemet med hjälp av värme från fjärrkylereturen. Målsättningen är att ta reda på 
om lösningen är realiserbar och lönsam, samt att skapa ett underlag för framtida 
implementering av värmeåtervinning i fler av Akademiska Hus fastigheter. 
 Beräkningar för effekt- och värmeenergibehov tillämpas för det rådande systemet utan 
förvärmning samt med förvärmning. Med anledning att undersöka i vilken grad effekt- och 
energibehovet minskar för eftervärmning av tilluften. Sju olika testscenarier undersöks för att 
få fram gynnsamma förhållanden för förvärmning och kunna ge rekommendationer till 
Akademiska Hus. För att beräkna återbetalningstiden för implementeringen tillämpas payback-
metoden och för att få ytterligare information för en implementering används platsbesök och 
företagsinformation som metod. 
 Resultatet visar att inköpt energi skulle minska med 1 332 kWh om förvärmning 
implementeras i Ulls Hus under den studerade perioden 15 oktober 2018 till 14 april 2019. 
Förvärmning av tilluften minskar antalet effekttoppar över 25 kW i ventilationssystemet från 
160 stycken till 5 stycken. Antalet tidssteg med ett eftervärmningsbehov elimineras även med 
1 257 stycken, men med en återbetalningstid på 309 år anses inte implementeringen tillräckligt 
ekonomiskt lönsam. Om Akademiska Hus istället ser över sin driftsättning av 
ventilationssystemet för att eliminera de effektbehov som uppstår under systemets dagliga 
igångsättning, kan en minskning av den inköpta energin för eftervärmning uppnås till 1 486 
kWh för ventilationssystemet utan förvärmning, vilket motsvarar en minskning på 66%. Med 
förvärmning kan en reducering av den inköpta energin bli 816 kWh utöver den reducering 
förvärmningen medför.  Detta kan exempelvis göras genom att driftsätta den roterande 
värmeväxlaren innan resterande ventilationssystem startas. De slutsatser som kan dras är att en 
implementering i Ulls Hus inte anses lönsam och Akademiska Hus avråds därför en realisering 
men bör istället se över driftsättningen av luftbehandlingsaggregaten där de kan uppnå en 
minskning med 1486 kWh av den inköpta energin. 

Resultatet för fyra av de sju testscenarierna som innefattar de enskilda faktorerna; lägre 
temperaturverkningsgrad och dygnet-runt drift eller dessa i kombination med varandra och 
reglerad tilluftstemperatur, visar en större minskning av inköpt energi och att en 
implementering kan anses ekonomisk lönsam med lägre återbetalningstider jämfört mot 
resultatet för Ulls Hus utan och med förvärmning. De fyra testscenarierna resulterar i en 
energiminskning mellan 62 630 kWh och 122 160 kWh vid implementerad förvärmning, vilket 



 

leder till en återbetalningstid som är hälften så lång som implementeringens tekniska livslängd. 
I och med detta är det ekonomiskt lönsamt att implementera förvärmning i byggnader med 
samma förhållanden som i de fyra scenarierna.  
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1   Inledning 
Klimatet på Jorden blir allt varmare. FN:s klimatpanel IPCC har fastställt att den accelererande 
temperaturökning grundar sig i den mänskliga aktiviteten.1 Förbränning av fossila bränslen är 
en av huvudorsakerna och leder till ökade halter växthusgaser som Jordens växtlighet ej hinner 
ta upp, utan hamnar utanför det naturliga kretsloppet. Koldioxidutsläpp står för 60% av 
växthusgaserna och cirka 80% av världens energiförbrukning kommer från fossila bränslen.2  

För att uppnå en ekologisk hållbarhet har både Sverige och EU satt upp energi- och 
klimatmål för 2020 och 2030, som ska främja energieffektivitet, energibesparingar och 
utveckling av nya och förnybara energikällor.3 De energikrav som ställs av Boverkets 
byggregler på byggnader grundar sig i EU:s direktiv om energiprestanda. Boverket har 
föreslagit skärpta kravnivåer och justerade primärenergifaktorer för olika energislag i BBR som 
kommer att träda i kraft under år 2020.4 

Akademiska Hus som är ett av Sveriges största fastighetsbolag anser sig själva ha ett 
stort ansvar att långsiktigt bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle, där minimering av 
enskilda byggnaders klimatpåverkan är lika viktigt som att säkra ett gott samspel mellan 
sociala, ekonomiska och ekologiska värden på ett helt campusområde.5 Akademiska Hus har 
ett energimål där mängden inköpt energi ska minskas med 50% till år 2025. För att möjliggöra 
detta undersöks energieffektiviserande åtgärder för beståndet. Hela Campus Ultuna ägs av 
Akademiska Hus där ett flertal byggnader har ett kylbehov. Fjärrkylereturen från kylsystemet 
för dessa byggnader tas för närvarande inte vara på utan går tillbaka ut till Vattenfalls 
fjärrkylenät.  
 Rapporten består av en inledande del, där problemformulering, mål och syfte, 
frågeställningar och avgränsningar framgår. Därefter ges övergripande fakta om Akademiska 
Hus, Campus Ultuna, fjärrvärme och fjärrkyla i avsnittet bakgrund. Mer djupgående fakta 
erhålls i avsnittet teori om vald referensbyggnad och dess ventilationssystem samt olika 
tekniksystem. I avsnittet metod presenteras de metoder som används i undersökningen. Under 
resultat presenteras resultatet av förvärmning och de olika testscenarierna som sedan diskuteras 
under avsnittet diskussion/slutsats. 

1.1 Problemformulering 
Akademiska Hus undersöker för närvarande vilka byggnader och lösningar på Campus Ultuna 
som är intressanta för att ta tillvara på spillvärme från fjärrkylereturen och Ulls Hus är en av 
de byggnader som önskas undersökas. Att ta vara på fjärrkylereturen i denna byggnad skulle 
kunna leda till en minskning av den inköpta energi och ett steg närmare energimålet, vilket 
skulle generera ökad lönsamhet för Akademiska Hus men samtidigt ett mer hållbart campus.  

 
1 Naturvårdsverket. Fakta om klimat. 
2 WWF, Världsnaturfonden. Mänsklig påverkan. 
3 Energimyndigheten. Sveriges energi- och klimatmål. 
4 Boverket. Boverkets regelarbete inom energiområdet. 
5 Akademiska Hus. Vår syn på hållbarhet.  
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att tillvarata spillvärme från 
fjärrkylereturen genom förvärmning av tilluften för Akademiska Hus fastighet Ulls Hus samt 
att ta reda på vilka förutsättningar som krävs i en byggnad för att förvärmning ska anses lönsam.   
Målet är att ta reda på om det är realiserbart och lönsamt med en implementering som tar vara 
på spillvärme från fjärrkylereturen i Ulls Hus eller i andra fastigheter. Rapporten ska även gå 
att använda som underlag för framtida implementering av värmeåtervinning i fler av 
Akademiska Hus fastigheter.  

1.3 Frågeställning 
I detta examensarbete behandlas följande frågeställningar:  
 

● Hur stor energieffektivisering kan uppnås vid implementering av värmeväxlare i syfte 
att förvärma tilluften med spillvärme från fjärrkylereturen? 
 

● När uppstår ett eftervärmningsbehov i en byggnad? Finns det några särskilda 
förutsättningar eller samband som resulterar i ett eftervärmningsbehov? 
 

● Kan förvärmning av tilluften leda till minskade effekttoppar och hur stor blir 
minskningen? 
 

● Vilka förutsättningar krävs i en byggnad för att en implementering ska anses ekonomisk 
lönsam? 

1.4 Avgränsning 
Arbetet begränsas endast till en referensbyggnad för undersökningen, Ulls hus. Dessutom 
omfattar rapporten ett begränsat tidsintervall, 2018-10-15 till 2019-04-14, med anledning att 
Ulls Hus i dagsläget inte har ett uppvärmningsbehov under sommaren. Effekt- och 
energiberäkningar utförs enligt en förenklad metod med formler i programmet Microsoft Excel, 
formlerna beskrivs utförligt i senare del av rapporten. 

2   Bakgrund 
Detta avsnitt behandlar relevant bakgrundsfakta för arbetet för att ge en översiktlig kunskap 
och förståelse inom ämnet. Områden som behandlas är Akademiska Hus, Campus Ultuna, 
allmänt om fjärrvärme och fjärrkyla samt fjärrvärmenätet i Uppsala. 

2.1 Akademiska Hus 
Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 86 
miljarder kronor och ett fastighetsbestånd på 3,3 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta. 
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Bolaget är statligt ägt och verksamheten bedrivs på marknadsmässiga villkor där den största 
hyresvärden är universitet och högskolor i Sverige.6  

Deras huvudsakliga uppdrag är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor. Akademiska hus ska utveckla universitets- och högskoleområden långsiktigt 
hållbart.7 

Akademiska Hus har en hög ambition vad gäller klimatmål och anser sig vara i framkant 
av klimatutvecklingen. Ett av deras klimatmål är en klimatneutral fastighetsdrift år 2025. Det 
innebär ett arbete med aktiva energiåtgärder både för befintliga byggnader och nybyggnationer, 
investeringar i energibesparande teknik och lösningar för förnybar energi samt inköpsstrategier 
för energi som strävar mot en fossilfri leverans.8 

2.2 Campus Ultuna 
Campus Ultuna är ett universitetsområde beläget strax söder om Uppsala, se figur 2.1. SLU, 
Sveriges lantbruksuniversitet har sedan dess bildning 1975 varit stationerade på platsen.9 På 
Campus Ultuna fortgår undervisning och forskning10, vilket medför olika förutsättningar och 
komplexa system för diverse byggnader och rum för att tillgodose alla behov och krav. 
Exempel på sådana system med varierande komplexitet är värme-, kyl- och ventilationssystem, 
vilka även behandlas i denna rapport. Akademiska Hus är förvaltare för fastigheterna på 
Campus Ultuna.  
 De senaste åren har Campus Ultuna genomgått större förändringar med syftet att 
utvecklas till ett skönare, grönare och vackrare campus med mer liv. Visionen är gemensamt 
upprättad av Akademiska Hus och SLU år 2008 och har resulterat i uppkomsten av nya 
byggnader, torg och grönområden. I och med detta till- och ombyggnadsprogram har 
universitetet fått ett mer samlat campus med bättre möjligheter för samverkan mellan 
ämnesområdena.11 En av de tillkomna byggnaderna i och med denna förändring är 
referensbyggnad för denna rapport.  

 
6 Akademiska Hus. Årsredovisning 2018 
7 Akademiska Hus. Vår verksamhet. 
8 Akademiska Hus. Nollvision för vårt klimatavtryck. 
9 Akademiska Hus. Ultuna/Green Innovation Park. 
10 SLU. SLU Uppsala.  
11 Akademiska Hus. Vision för Campus Ultuna.  
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Figur 2.1. Campus Ultunas stationering sett till Uppsala.12 

2.3 Fjärrvärme 
Fjärrvärme är den ledande uppvärmningsformen för lokaler och flerbostadshus i Sverige. 
Värmen produceras i centrala anläggningar i form av värmeverk eller kraftvärmeverk, där 
kraftvärmeverket även producerar el utöver värme. Den producerade värmen transporteras 
sedan ut i nedgrävda kulvertrör som är sammankopplade till ett gemensamt nät som förser varje 
fastighet med värme. För att möjliggöra uppvärmning för en fastighet av fjärrvärme krävs en 
installerad fjärrvärmecentral. 

Fjärrvärmenätet i Uppsala ägs av Vattenfall och täcker nästan hela Uppsala med ett 
cirka 50 mil långt nät, se figur 2.2. Nätet står för uppvärmningen för över 90% av alla bostäder 
i Uppsala. Totalt levererades 1569 GWh energi till Uppsala under 2017, främst fjärrvärme men 
även el, processånga och fjärrkyla, se figur 2.3. Den huvudsakliga energikällan för produktion 
av fjärrvärme i Uppsala är genom förbränning av avfall. Den näst största källan som står för en 
femtedel av den tillförda energin 2017 i Uppsala bestod av torv, se figur 2.3, vilket enligt 
Naturvårdsverket anses vara ett fossilt bränsle. Det är Uppsalas värmebehov som styr 
fjärrvärmeproduktionen, som skiljer sig stort under sommaren och vintern. 
Avfallsförbränningen värmer Uppsala under hela året men under vintern kompletteras 
värmeproduktionen med övriga pannor för att tillgodose det efterfrågade värmebehovet, där 
bland annat torv används som bränsle.13 

Vattenfall har tydliga målsättningar gällande miljö. Till år 2020 ska de ha halverat deras 
utsläpp och till 2030 bli helt koldioxidneutrala. För att möjliggöra detta har Vattenfall beslutat 
om en utfasning av fossila bränslen för att kunna erbjuda en fossilfri uppvärmning för boende 

 
12 Uppsala kommun. Kommunkarta.  
13 Vattenfall. Miljöredovisning Uppsala 2017 
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i Uppsala samt för att nå målsättningen för 2020. Fossil Olja har ersatts med bio-olja, torv byts 
ut till träpellets samt kommer ett nytt värmeverk tas i bruk 2021-”Carpe Futurum”.14  

 

 
Figur 2.2. Utbredning av fjärrvärmenätet i Uppsala.15 

 

 
 Figur 2.3. Bränsle- och energifördelningen för Vattenfall Uppsala 2017.16  

2.4 Fjärrkyla 
Fjärrkyla fungerar på samma sätt som fjärrvärme, men att kyla istället produceras i den centrala 
anläggningen och transporteras ut i kulvertrör avsett för kyla. Det finns olika metoder att 
framställa fjärrkyla på och i Ultuna används absorptionskyla.17 
 Kylan produceras i en absorptionskylmaskin som är värmedriven där absorption 
betyder att apparatens funktion baseras på ett mediapar där det ena köldmediet kan lösas i det 
andra, och därmed frigörs värmeenergi. Absorptionskylmaskinen fungerar nästintill som en 
kompressionsmaskin, förutom att istället för en kompressor som ökar lågtryck till högtryck 
drivs maskinen av värme med en högre temperatur än den temperaturnivå maskinen själv lyfter 
värme till samt att trycket höjs i en vätskepump. Den tillförda värmen driver en generator som 

 
14 Vattenfall. Vi värmer Uppsala. 
15 Ibid 
16 Vattenfall. Miljöredovisning Uppsala 2017.  
17 Vattenfall. Vi värmer Uppsala.  
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leder mediet med svag koncentration i gasfas till en kondensor, som överför ångan till 
vätskeform, som i sin tur avger värme. Därefter leds den genom en strypventil till förångaren 
som istället avger kyla, i det här fallet för nedkylning av fjärrkylevattnet, och förångar mediet 
i vätskefas till gasfas. Slutligen leds mediet i gasfas mot en absorbent där mediet absorberar 
mediet med högre koncentration och kyls ner av absorbatorn, som exempelvis kyls externt av 
ett kyltorn, och cykeln är sluten.18 

I byggnaden ansluts primärvattnet, fjärrkylvattnet, med en värmeväxlare som överför 
kylan till det sekundära systemet, byggnadens kylsystem. Inkommande primärvatten har 
vanligen en framledningstemperatur kring +6°C och en returtemperatur på 16+°C.19 

Fjärrkylereturen i Ulls Hus har en returtemperatur mellan 14.8℃ till 20.8℃ för den 
studerade tidsperioden, med en medeltemperatur på 18. 1℃. Värmen från denna retur leds för 
närvarande tillbaka till Uppsalas fjärrkylenät utan någon värmeåtervinning. 

3   Teori 
Avsnittet behandlar mer djupgående information som är väsentlig för arbetets frågeställning. I 
avsnittet tas information upp om den valda referensbyggnaden samt dess ventilationssystem. 
Olika tekniksystem förklaras efter funktion. 

3.1 Referensbyggnad - Ulls Hus 
Ulls Hus är en av de universitetsbyggnader som Akademiska Hus äger och förvaltar på Campus 
Ultuna med SLU som hyresgäst. Byggnaden färdigställdes 2015 och är ett resultat av det om- 
och tillbyggnadsprogram som ägt rum på området. Ulls Hus är beläget centralt på Campus 
Ultuna och omfattar bland annat huvudentré och reception, universitetets administration och 
ledning. Detta medför en stor variation på de utrymmen och rum som är belagda i byggnaden, 
alltifrån stora vistelseytor och undervisningssalar till mindre kontor. 

För att möjliggöra uppförandet av Ulls Hus har en del av en tidigare bebyggelse behövts 
rivits. Den bevarade delen, “Östra längan”, har moderniserats och byggts ihop med den nya 
huskroppen. Ulls Hus huvudéntrebyggnad, “Kuben”, se figur 3.1, är kubformad med sex 
våningar. Östra längans utseende är näst intill orörd från sitt ursprung, ombyggnationen 
medförde framför allt förändringar invändigt men även en ny takbeläggning; sedum.20 
 Ulls Hus relevanta tekniksystem för denna rapport är; Värme- och kylsystem samt 
ventilationssystem. I byggnaden finns en samverkan mellan dessa, den tekniska beskrivningen 
av systemen finns under avsnitt 3.2 Teknik. Här ges endast en översiktlig förståelse för de olika 
systemen och de energieffektiva lösningar som implementerats vid uppförandet av Ulls Hus.  

Vid byggnationen har ett energifokus funnits med krav på energieffektivitet och 
hushållning av energi, samtidigt som ett gott inomhusklimat säkerställts.21 Eftersom Ulls Hus 
innefattar datorsalar och andra stora salar och ytor där många människor vistas och avger 

 
18 Frederiksen & Werner. Fjärrvärme och fjärrkyla. s. 224. 
19 Dahlblom & Warfvinge. Projektering av VVS-installationer. s. 3:16. 
20 Akademiska Hus. Ombyggnad av Östra längans Södra del, campus Ultuna. 
21 Akademiska Hus & SLU. Vision för Campus Ultuna.  
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värmeenergi krävs det en viss kylning av lokalerna för att goda rumsklimat ska uppnås. För att 
minimera kylbehovet av byggnaden har bland annat automatiska markiser installerats för de 
fönster som utsätts för sol. Solavskärmningen styrs av soleffektgivare som mäter sollasten 
inomhus, detta betyder att markiserna kan stanna uppe även om det är soligt ute. Byggnadens 
ventilationssystem, ett FTX-system, är driftstyrt efter de timmar hyresgästerna förväntas bruka 
byggnaden, vilket är 06:00-18:00 vardagar. Övrig tid kan ventilationssystemet driftsättas 
genom utplacerade timers i byggnaden, dessa omfattar däremot endast ventilationen på det 
aktuella våningsplanet. Möjligheten till driftsättning och eventuell användning av funktionen 
under studerat intervall har inte inkluderats i denna rapport.  

Byggnaden har ett vattenburet värmesystem med radiatorer och golvvärme. Det är 
endast vindfången i de stora entréerna som har golvvärme, anledningen till det är att 
golvvärmen förutom att värma även ska torka upp golven. Kylning av byggnaden sker genom 
det vattenburna kylsystemet med kylbafflar samt genom undertempererad tilluft. Regleringen 
av både värme- och kylsystemet sker centralt i byggnaden, men med viss justeringsmöjlighet i 
lokalerna via rumsregulatorer. Många av lokalerna är implementerade med närvarostyrning för 
värme-/kylsystemen, vilket innebär att rummen tillåts ha ett större temperaturspann när de inte 
används. Vädringsfönster är försedda med en reglering som bryter värme-/kylsystemet när 
fönstret öppnas i syfte att minimera energiåtgången. I mötesrum och undervisningssalar 
accepteras förutom ett större temperaturspann även ett lägre luftflöde vid frånvaro, där systemet 
annars styrs med hänsyn till temperatur och koldioxidhalt.22  

Ulls Hus har ett totalt energibehov för fjärrvärme på 1 450 290 kWh per år och har ett 
lågt värmebehov under månaderna juni till augusti, se figur 3.2 som visar perioden juni 2018 
till maj 2019. Under sommarmånaderna existerar endast ett värmebehov för uppvärmning av 
varmvatten, vilket betyder att byggnaden i övrigt inte värms upp under perioden. 

 
 

 
Figur 3.1. Ulls Hus huskroppar - översiktsvy.23 

 
 

 
22 Akademiska Hus. Ulls Hus.  
23 Ibid 
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Figur 3.2. Mängd inköpt värme- respektive kylenergi för Ulls Hus.24 

3.2 Teknik  
Följande underrubriker redogör för relevanta tekniska installationer, för att ge ökad förståelse 
för uppbyggnad, funktion och samverkan. 

3.2.1 Värmeväxlare 
För att nyttja värmeenergin i fjärrkylereturen behöver en värmeväxlare installeras. Principen 
för en värmeväxlare är att värmeenergi överförs från ett flöde till ett annat. De båda flödena 
leds åtskilda in i värmeväxlaren där ett värmeutbyte sker enligt termodynamikens andra 
huvudsats, att värmeenergi transporteras från det flöde med högst temperatur till det flöde med 
lägre. Värmeväxlarens förmåga att överföra värme redovisas genom 
temperaturverkningsgraden, vilket är en apparatkonstant. Temperaturverkningsgraden beror 
bland annat på värmeväxlarens ytstorlek, flödets temperaturer och hastighet. Viktigt är att inte 
förväxla mot energiverkningsgraden som mäter andelen av det årliga värmebehovet som kan 
täckas med FTX-systemet. 

Roterande värmeväxlare, plattvärmeväxlare och vätskekopplat batteri är exempel på tre 
typer av värmeväxlare. En roterande värmeväxlares uppbyggnad består av ett roterande hjul 
med korrugerad metallprofil lindad i flera varv, vilket resulterar i flertalet små luftkanaler kring 
rotorn. När den sedan roterar kring sin hjulaxel värmer frånluften upp rotorn som sedan vid 
ytterligare rotation avger värmen till uteluften som blir förvärmd tilluft, se figur 3.3. Hjulet 
roteras med hjälp av en motor och rem. Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad kan justeras 
genom ändrat varvtal. En ökad temperaturverkningsgrad fås genom att installera en 
värmeväxlare som är dimensionerad för ett större luftflöde än det rådande. En nackdel med 
roterande värmeväxlare är att flödena inte hålls helt åtskilda, det finns risk för kontaminering, 
överföring av föroreningar, mellan de två flödena.25 Däremot medför den roterande 
värmeväxlaren ett lågt tryckfall i jämförelse med andra värmeväxlare, vilket resulterar i lägre 

 
24 Akademiska Hus. Energiportalen. 
25 Ibid, s. 2:54 
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effekt- och energibehov av ventilationsfläktar som behöver kompensera tryckfallet. Ju lägre 
tryckfall desto lägre fläktarbete.26 Den tekniska medellivslängden för en värmeväxlare antas 
vara 20 år.27 
 

 
       Figur 3.3. Principlösning för en roterande värmeväxlare. 

 
För värmeöverföring i en plattvärmeväxlare används tunna metallplattor med hög 
värmeledningsförmåga. Plattorna utformar spalter där flödena strömmar helt åtskilda i 
varannan spalt. Till- och frånluftsflödet kan strömma antingen motströms, se figur 3.4, eller 
korsströms, se figur 3.5. Den varma frånluften värmer plåten vilket i sin tur förvärmer tilluften, 
genom att den kalla uteluften plockar upp värmen successivt. Plattvärmeväxlare har en lägre 
temperaturverkningsgrad än roterande värmeväxlare. Temperaturverkningsgraden kan höjas 
genom att seriekoppla plattvärmeväxlare, detta resulterar dock i ett ökat tryckfall och därmed 
ökat fläktarbete.28 Plattvärmeväxlare har normalt en verkningsgrad mellan 60–90%, där 
motströmsvärmeväxlare står för högst värden.29 
 
 

  Frånluft        Avluft 

Tilluft Uteluft 
     

Figur 3.4. Motströmsvärmeväxlare av Daniel Ryde (CC BY-SA 3.0).30 Text har lagts till i 
figuren i syfte att tydliggöra flödena.  

 

 
26 Energi- & klimatrådgivningen. Värmeåtervinning ur frånluften. 
27 H.Hedin AB. Teknisk medellivslängd.  
28 Dahlblom & Warfvinge. Projektering av VVS-installationer. s. 2:56 
29 Energi- & klimatrådgivningen. Värmeåtervinning ur frånluften. 
30 Ryde. Motflödes värmeväxlare. 
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Uteluft 
     

 
        Frånluft                                                                                                                                                          Avluft 

 
 
 

                                  Tilluft 
Figur 3.5. Korsströmsväxlare av Daniel Ryde (CC BY-SA 3.0).31 Text har lagts till i figuren i 
syfte att tydliggöra flödena.  

 
Vätskekopplad värmeväxlare, även kallat batterivärmeväxlare, består av två luftbatterier som 
är sammankopplade med en vätskekrets. Det ena batteriet är placerat i tilluftskanalen och det 
andra i frånluftskanalen. Mellan de två batterierna cirkulerar vatten med hjälp av en pump, som 
överför värme från frånluftskanalen till tilluftskanalen. Fördelen med detta system är att varken 
fukt, lukt eller partiklar kan överföras mellan kanalerna och att batterierna inte behöver placeras 
i samma fläktrum. Temperaturverkningsgraden är låg, cirka 50%, då värme överförs via 
vatten.32 

3.2.3 FTX, Från- och tilluftssystem 
I Ulls Hus är ett från- och tilluftssystem, FTX, implementerat, vilket innebär att 
ventilationssystemet har värmeåtervinning mellan från- och tilluft. Detta sker genom en 
roterande värmeväxlare, se punkt B i figur 3.6. Ventilationssystemet är uppbyggt med två 
parallella luftbehandlingsaggregat, LB101-TF/FF101 och LB101-TF/FF102, placerade i 
undercentralen, dessa är förgrenade från samma uteluftskanal för att sedan sammansluts igen 
till en tilluftskanal som går in i byggnaden. Likaså går en frånluftskanal in i undercentralen för 
att förgrenas till de två aggregaten, se figur 3.6. Avluften från de båda aggregaten samlas upp 
och blåser ut från byggnaden.  

I figur 3.6 redovisas FTX-systemets uppbyggnad. Genom uteluftsintag tas uteluft in till 
undercentralen och filtreras, se punkt A, därefter ökar luftens temperatur genom värmeväxling. 
Hur stor temperaturökningen är beror på en rad faktorer; uteluftstemperatur, värmeväxlarens 
temperaturverkningsgrad och frånluftstemperatur. Ju kallare det är ute desto större är 
temperaturgradienten och möjligheten till värmeåtervinning, värmeväxlingen kan vara 
tillräcklig för att värma luften till rätt tilluftstemperatur. Men när värmeåtervinningen inte är 
tillräcklig, krävs det eftervärmning av tilluften, se punkt C i figuren. Detta görs med hjälp av 
fjärrvärme.  

Hur luftbehandlingsaggregatets parametrar förhåller sig under det studerade intervallet 
2018-10-15 till 2019-04-14 redovisas i två separata figurer; figurerna 3.7a och 3.7b. 
Parametrarna har delats upp för att tydliggöra temperaturvariationer i det studerade intervallet. 
I figur 3.7a redovisas frånluftstemperaturen, 𝑇", temperaturen på luften efter återvinning,𝑇#, 
och uteluftstemperaturen, 𝑇$. I figur 3.7b redovisas 𝑇# och 𝑇$ åter igen men i korrelation med 

 
31 Ryde. Korsflödes värmeväxlare. 
32 Dahlblom & Warfvinge. Projektering av VVS-installationer. s. 2:57-2:58. 
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tilluftstemperaturen, 𝑇%. De temperaturdata som figurerna grundas på är hämtad från Building 
Operation, se avsnitt 4.4 Data- Building Operation. Datan utgöras av tidpunkter med fem 
minuter basis under systemets drifttid, det vill säga vardagar från kl. 06:00 till kl. 18:00. Dessa 
tidsperioder binds samman i figuren och presenteras med datum för att möjliggöra redovisning 
av variationer under hela mätperioden. 

Datan från Building Operation redovisar att Ulls Hus roterande värmeväxlare har en 
genomsnittlig temperaturverkningsgrad på 60,8%, med en kraftig variation från 0 till 93,8%. 
Byggnadens genomsnittliga luftflöde är på 3,8 m3/s, med en variation från 0,7 m3/s till 10 m3/s. 
Tilluftstemperaturen varierar även den under studerat intervall med den lägst uppmätta 
temperaturen på 13,8°C till den högsta på 26,5°C, medianvärdet ligger på 17,1 °C. De lägsta 
uppmätta temperaturerna uppkommer vid driftstart under dagar med låga 
utomhustemperaturer. Det beror på att ventilationssystemets roterande värmeväxlare inte har 
kommit upp i tillräckligt hög temperaturverkningsgrad och därmed inte återvinner lika stor 
andel värme från frånluften, vilket leder till en kallare tilluftstemperatur. Frånluften är relativt 
konstant med sin variation på endast 2,5°C, snittemperaturen ligger på 22,1°C. 
Ventilationssystemet är dimensionerat för att en viss rumstemperatur ska uppnås, vilket medför 
att ventilationssystemet har en relativt stabil till- och frånluftstemperatur.  Tilluftstemperaturen 
som går in i byggnaden ligger några grader under den tänkta rumstemperaturen på grund av att 
andra värmekällor, exempelvis solinstrålning och kroppsvärme, påverkar sluttemperaturen i 
rummet. Värmeväxlarens återvinning regleras främst av temperaturverkningsgraden som 
regleras beroende på utetemperaturen. Värmeväxlarens förmåga att återvinna värme 
bestämmer sedan temperaturen efter återvinning i systemet, 𝑇#. Behov av eftervärmning 
uppstår vid de tidpunkter där lufttemperaturen efter återvinningen, grön, är lägre än 
tilluftstemperaturen, röd.  

 
 

 
Figur 3.6. Ett förenklat kopplingsschema över ventilationssystemet i undercentralen. Modellen bygger 
på det kopplingsschemat Akademiska Hus använder sig av från Building Operation WorkStation. 
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 Figur 3.7a. Roterande värmeväxlarens parametrar Tf , Te och Tu  vid rådande förhållande.  

 
     

 
Figur 3.7b. Roterande värmeväxlarens parametrar Tt , Te och Tu vid rådande förhållande.  
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4   Metod 
I följande avsnitt presenteras de metoder som använts för att samla underlag för arbetet: 
litteraturstudie, företagsinformation, platsbesök samt beräkningar. 

4.1 Litteraturstudie 
För att samla fakta för att tillgodose den förståelse och kunskap som krävs inom ämnet har 
litteraturstudier använts som metod. Metoden har fortlöpt under hela arbetets gång och gett 
både översiktlig och fördjupande information. De underlag som främst används för arbetet 
kommer från organisations- och företagssidor samt böcker. 

4.2 Företagsinformation 
Data för Ulls Hus energianvändning och fjärrkylereturens temperatur har hämtats från 
Akademiska Hus interna mätvärdesdatabas, Energiportalen. Energiportalen redovisar bland 
annat Ulls Hus värme- och kylbehov samt temperaturen för fjärrkylereturen i byggnaden. Datan 
används i beräkningar för förvärmning av tilluften. Den genomsnittliga temperaturen på 
kylreturen är 18°C men har en variation från 14,9°C till 20,8°C. Fjärrkylereturens temperatur 
är angiven med ett timintervall. För att stämma in på resterande data som har ett intervall på 
fem minuter har fjärrkylereturens temperatur antagits vara konstant under hela timmen vid 
beräkningar.   

Akademiska Hus har bistått med underlag för denna rapport i form av prislista för 
fjärrvärme, ritningar och möten. Fjärrvärmepriset har uppgetts till 0,698 kr/kWh. Information 
som uppkommit vid samtal finns inte nedskrivet och är därför inte möjligt att ta del av som 
läsare. 

4.3 Platsbesök 
Platsbesök har valts som metod för att ge en djupare förståelse om fjärrvärme- och 
fjärrkylesystemet på Campus Ultuna samt system för vald referensbyggnad, Ulls Hus. Anders 
Ingvarsson, drifttekniker inom styr- och reglerteknik för Akademiska Hus, närvarar under 
besöket. Områden som behandlas under platsbesöket är; referensbyggnadens 
ventilationssystem och värme- och kylsystem, samt förutsättningar för en implementering av 
undersökt teknisk lösning för omhändertagande av spillvärme från fjärrkylereturen i vald 
referensbyggnad Ulls Hus. 

4.4 Data - Building Operation 
Som underlag för beräkningar har data hämtats från Schneider Electric’s program Building 
Operation. Building Operation kan användas till bland annat övervakning, styrning och 
hantering av energi och inomhusklimat. Syftet med programmet är att underlätta för 
fastighetsskötseln genom att information för valda systeminstallationer alltid finns åtkomlig 
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och lättillgänglig.33 Akademiska Hus använder programmet för sina luftbehandlingsaggregat i 
Ulls Hus. Programmet visar aggregaten och deras givare i realtid, där framgår luftflöde, 
lufttemperatur, drifttid samt händelser och eventuella avvikelser. Data mäts och sparat även för 
att finnas tillgänglig för framtida bruk, vilket används för denna rapport. Temperaturdata från 
fem olika givare har hämtats från programmet. De aktuella givarna mäter; ingående temperatur 
i roterande värmeväxlaren, 𝑇&, temperatur efter värmeåtervinning, 𝑇#, tilluftstemperatur, 𝑇%, 
avluftstemperatur, 𝑇', och frånluftstemperatur, 𝑇", se figur 4.1 för givarnas placering. 
Temperaturgivarna sitter på luftkanalerna in och ut från vardera aggregat. Det framgår tydligt 
av figuren att givarna inte mäter någon gemensam temperatur för aggregaten, en viss 
individuell temperaturvariation mellan aggregaten kan därför förekomma. Underlaget rörande 
ventilationssystemet är begränsat till ett av aggregaten, LB101-TF/FF101, dock kan inte det 
andra aggregatet, LB101-TF/FF102, ignoreras då de är parallellkopplade och anslutna till 
samma uteluftsintag och tilluftskanal. Detta medför att de två aggregatens indata och resultat 
av utförda beräkningar antas vara identiska, energibehovet dupliceras med anledning av det. 
Uteluften transporteras en sträcka inomhus innan den når givaren för 𝑇&, detta leder till en viss 
temperaturökning. Med anledning av det finns en avvikelse mellan den redovisade 
temperaturen, som i denna rapport benämns ingående temperatur och den faktiska 
uteluftstemperaturen vid samma tidpunkt. 

Datan innehåller även mätningar för luftflöde, 𝑞, och den roterande värmeväxlarens 
verkningsgrad, 𝜂. All data har ett mätintervall på var femte minut för hela tidsperioden 2018-
10-15 till 2019-04-14. Eftersom ventilationssystemets drift är reglerad bearbetas de tillgängliga 
datan. All data utanför drifttiden plockas bort.  

 

 
Figur 4.1. Ett förenklat kopplingsschema över ventilationssystemet i undercentralen med utmarkerade    
givare. Modellen bygger på det kopplingsschemat Akademiska Hus använder sig av från Building 
Operation WorkStation. 

 
33 Schneider Electric. StruxureWare Building Operation. 
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4.5 Beräkningar 
Beräkningarna är genomförda med formler som är en förenklad metod i Microsoft Excel. 
Denna rapport omfattar endast effekt- och energiberäkningar angående tillförd värmeenergi för 
luftbehandlingsaggregaten, det vill säga att inga direkta byggnadsberoende faktorer berörs i 
beräkningarna.  
 Effekt- och energiberäkningar genomför först för systemet utan förvärmning och sedan 
med förvärmning. I figur 4.2 redogörs för hur den tekniska lösningen för förvärmning ser ut i 
praktiken, en värmeväxlare implementeras genom en bypass-lösning på uteluftsintaget, detta 
möjliggör att förvärmning kan regleras och driftsättas till när det rådande systemet har ett 
eftervärmningsbehov. Detta görs för att systemet inte har ett tillräckligt stort behov som 
tillfredsställer en konstant uppvärmning.  

Vid beräkningar utan förvärmning är 𝑇& densamma som uteluftstemperaturen, 𝑇$. En 
implementering av förvärmning medför en temperaturökning på den roterande värmeväxlarens 
ingående temperatur, 𝑇&, samt att 𝑇$ är plattvärmeväxlarens ingående temperatur istället för den 
roterande värmeväxlarens, se figur 4.2. En ökad ingående temperatur i den roterande 
värmeväxlaren medför nya förhållanden för ventilationssystemet och förutsättningar för 
värmeväxling. Energiberäkningarna vid implementerad förvärmning medför därför vissa nya 
uträkningar. Värdena för parametrarna i uträkningarna baseras däremot på värdena från 
Building Operation i så stor mån som möjligt. Dessa parametrar är; 𝑇$, 𝑇%, 𝑇', 𝑇"och 
temperaturverkningsgraderna för den roterande värmeväxlaren. Vid de olika testscenarierna 
förändras parametrarnas värden utifrån vad som undersöks, detta beskrivs under rubrik 4.5.4 
Testscenarion.  
 

 
Figur 4.2. Implementerad plattvärmeväxlare med bypass-lösning i syfte att förvärma tilluften vid behov. 
Modellen bygger på det kopplingsschemat Akademiska Hus använder sig av från Building Operation 
WorkStation. 
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4.5.1 Uppvärmningsbehov - utan förvärmning 
För att identifiera omfattningen av ventilationssystemets eftervärmningsbehov av tilluften 
beräknas först systemets effektbehov, P, enligt  
 

𝑃 = 𝜌 ⋅ 𝑐/ ⋅ 𝑞 ⋅ (𝑇% − 𝑇#)   (W)     (1) 
 
där 𝜌 är luftens densitet med ett värde på 1,2	𝑘𝑔/𝑚;, 𝑐/betecknar luftens specifika 
värmekapacitet med ett värde på 1000	𝐽/𝑘𝑔°𝐶, 𝑞är luftflödet i 𝑚;/𝑠, 𝑇%är tilluftstemperatur 
och 𝑇#  betecknar temperaturen på tilluften då den passerat värmeåtervinningsaggregatet men 
innan den passerat eftervärmaren. Denna beräkning upprepas för alla tidpunkter.  

Samtidigt som effekten beräknas noteras hur många timmar av drifttiden under angivet 
intervall som systemet har ett eftervärmningsbehov, detta görs genom att studera effekten. Är 
P positiv innebär det att tidssteget har ett eftervärmningsbehov medan en negativ effekt medför 
det motsatta.  

Den framräknade effekten motsvarar effekten för ett intervall på fem minuter, vilket 
motsvarar en tolftedels timme. Vid beräkning av energi multipliceras effekt med tid, i detta fall 
innebär det att effektvärdet för vardera tidssteg multipliceras med 1/12 enligt 

 
𝐸 = 𝑃 ⋅ B

BC
 (kWh)        (2) 

 
detta upprepas för varje tidssteg som har en positiv effekt. Ventilationssystemets totala 
energibehov beräknas genom att summeras alla tidpunkter och sist duplicera resultatet.  

4.5.2 Uppvärmningsbehov - med förvärmning 
För att kunna beräkna effekt- och energibehovet av eftervärmning vid implementerad 
plattvärmeväxlare för förvärmning behövs den roterande värmeväxlarens ingående temperatur, 
𝑇&, beräknas vid varje tidssteg. Denna ges av 
 

𝑇& = 𝜂(𝑇D − 𝑇$) + 𝑇$  (°C)      (3) 
 
där plattvärmeväxlaren temperaturverkningsgrad, 𝜂,  antas vara 60%. Valet grundar sig i teori 
från avsnitt 3.2.3 Värmeväxlare i rapporten samt med syftet att inte presentera ett resultat som 
framställs som mer fördelaktigt än en nåbar verklighet. 𝑇Där fjärrkylereturens temperatur och  
𝑇$  är uteluftstemperaturen.  

Därefter beräknas effektbehovet för eftervärmning vid respektive tidssteg enligt  
 

𝑃 = 𝜌 ⋅ 𝑐/ ⋅ 𝑞 ⋅ (𝑇% − (𝜂 ⋅ (𝑇" − 𝑇&) + 𝑇&)) (W)     (4) 
 

där 𝑇"  är frånluftstemperaturen. Den framräknad effekten motsvarar effekten för ett intervall 
på fem minuter, det går 12 sådana intervaller på en timme.  

Energibehovet för vardera tidssteg beräknas enligt ekvation (2). Beräkningen upprepas 
för varje tidssteg som har en positiv effekt. Ventilationssystemets totala energibehov med 
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implementerad förvärmning beräknas genom att summeras alla tidpunkter och sist duplicera 
resultatet. Därefter studeras och jämförs de olika resultaten för att komma fram till om en 
implementering av värmeåtervinning av fjärrkylereturen är realiserbar och lönsam.  

4.5.3 Kostnad 
För att beräkna besparingskostnaden för mängden inköpt energi multipliceras den minskade 
mängden energi i kWh med priset per kWh för fjärrvärme. 

Återbetalningstid eller pay-back är en kalkylmetod för att beräkna hur lång tid det tar 
tills en investering betalar för sig. Det innebär att de årliga inbetalningsöverskotten summeras 
tills dess att den summan är lika stor som grundinvesteringskostnaden. Metoden är enkel att 
tillämpa men tar inte hänsyn till åren efter investeringen är återbetald eller någon ränta, men 
lämpar sig väl för en uppskattning av en energibesparingsinvestering där framtida 
förutsättningar är svårbedömda. 

Återbetalningstiden, T, ges av  
 
𝑇 = F

'
   (år)         (5) 

 
och är kvoten av grundinvesteringskostnaden, G och inbetalningsöverskottet per år, a, 

och ges i år. I detta fall anses inbetalningsöverskottet, a, vara densamma som den 
besparingskostnad för mängden minskad inköpt energi. Inbetalningsöverskottet, a, antas ha 
lika värde varje år vilket ej överensstämmer med verkligheten då energibesparingen med 
största sannolikhet skiljer sig mellan åren men ger fortfarande ett godtyckligt resultat.  

4.5.4 Testscenarion 
För att få fram gynnsamma förhållanden för förvärmning undersöks och utvärderas sju olika 
scenarier, dessa förklaras mer ingående nedan samt sammanfattas i tabell 4.1.  
 Det exceldokument med data från Building Operation som legat till grund för 
beräkningar utgör även underlag för denna undersökning. Vardera scenario medför däremot att 
parametrarna i dokumentet manuellt ändras, hur dessa förändras beskrivs senare i avsnittet. 
Med de nya parametrarna beräknas sedan effekt- och energibehovet först utan förvärmning och 
sedan med förvärmning, det vill säga i stort sätt på samma vis som förklaras i avsnitten 4.4.1 
och 4.4.2. Beräkningsgång som avviker från avsnitten beskrivs under aktuellt scenario. När 
effekt- och energibehovet är uträknat jämförs resultatet för systemet utan förvärmning mot 
resultatet med förvärmning, för att redovisa minskad inköpt energi samt beräknas 
återbetalningstiden för implementering av förvärmning i vardera scenario.  
 
● Scenario 1 - Reglerad tilluftstemperatur  
Ulls Hus nuvarande tilluftstemperatur har en huvudsaklig variation mellan 16 - 25°C med en 
snittlig temperatur på ~17°C. Vid det första scenariot antas tilluftstemperaturen, 𝑇%, vara 
striktare reglerad. Den bestäms vara konstant under hela intervallet och sätts till en temperatur 
på 19 °C vid beräkningar.  
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Ett eftervärmningsbehov uppstår, som tidigare nämnt, när 𝑇#<𝑇%, vilket betyder att ju 
högre vald tilluftstemperatur desto större eftervärmningsbehov och varmare inomhusklimat. Vi 
antar att den förändrade tilluftstemperaturen inte medför regleringar av andra kyl- och 
värmesystem.  Det är inte bra ur energisynpunkt att ha ett varmare inomhusklimat än 
nödvändigt men detta görs i syftet att påvisa när en implementering av förvärmning kan vara 
lönsam. Högre temperaturer kan även resultera i att brukarna upplever obehag. Detta med 
anledning av att varm luft stiger som i sin tur medför att luftomblandningen i rummen kan bli 
lidande. Med anledning av det är en viss undertempererad luft att föredra. Däremot är en högre 
tilluftstemperatur än 19°C normalt i många av Akademiska Hus byggnader, där det exempelvis 
finns laborationssalar och renrum. För att motverka de konsekvenser som kan uppstå av höga 
temperaturer kan luftflöde ökas för att få en tillräcklig omblandning. 
 
● Scenario 2 - Högt luftflöde 
Här undersöks hur effekt- och energibehovet förändras om Ulls Hus skulle ha ett ökat luftflöde. 
Vid beräkning sätts 𝑞 till 7 m3/s för alla tidssteg.  
 
● Scenario 3 - Reglerad tilluftstemperatur + ökat luftflöde  
Vid det tredje scenariot kombineras scenario 1 och 2.  
 
● Scenario 4 - Vätskekopplad batteriåtervinning istället för roterande värmeväxlare i 

aggregatet 
Om ett vätskekopplat batteri för värmeåtervinning ersätter den roterande värmeväxlaren i 
ventilationssystemet skulle temperaturverkningsgraden minska. Akademiska Hus äger flertalet 
byggnader där värmeväxlaren har en temperaturverkningsgrad runt 50%, dessa byggnader är 
vanligtvis utrustade med laborationssalar eller med ett äldre ventilationsaggregat. I byggnader 
med laborationssalar är just vätskekopplade batterier vanligt förekommande med anledning att 
flödena måste hållas helt åtskilda för kontaminationsrisken.   

Vid beräkning av effekt- och energibehovet för detta scenario antas värmeväxlaren ha 
en konstant verkningsgrad på 50%. Effektbehovet beräknas utan förvärmning enligt ekvation 
(4), där 𝑇& ersätts av 𝑇$. Därefter beräknas först energibehovet för vardera tidssteg enligt 
ekvation (2), för att sedan summera alla positiva värden till det totala energibehovet. När 
scenariot sedan får implementerad förvärmning är beräkningsgången densamma som i avsnitt 
4.4.2. Energibehovet med och utan förvärmning jämförs för att se den minskade inköpta 
energin.  
 
● Scenario 5 - Reglerad tilluftstemperatur + vätskekopplad batteriåtervinning istället för 

roterande värmeväxlare i aggregatet 
Det tredje scenariot är en kombination av scenario 1 och 4. Beräkning av effekt- och 
energibehovet beräknas i enlighet med beskrivningen i scenario 4, där den enda skillnaden är 
att tilluftstemperaturen i detta scenario är reglerad till att vara konstant på 19°C.   
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● Scenario 6 - Aggregatet har ingen styrd drifttid + vätskekopplad batteriåtervinning istället 
för roterande värmeväxlare i aggregatet 

Drifttiden för aggregaten förändras till att vara driftsatta dygnet runt i kombination med en 
temperaturverkningsgrad på 50%. Detta medför framför allt att fler tidssteg kommer beräknas, 
utöver det sker beräkningarna enligt beskrivningen i scenario 4. 
 
● Scenario 7 - Aggregatet har ingen styrd drifttid + vätskekopplad batteriåtervinning istället 

för roterande värmeväxlare i aggregatet + reglerad tilluftstemperatur  
I detta scenario kombineras scenario 1 och 6. Det medför endast att 𝑇% är 19°C vid beräkningar 
i jämförelse med scenario 6. 
 
Vid undersökning av scenario 6 och 7 krävs en ny bearbetning av datan från Building 
Operation. Först anpassas datan till det undersökta intervallet 2018-10-15 till 2019-04-14, av 
de 50 001 rader återstår 44 368 stycken. För parametrarna 𝑇$, 𝑇%och 𝑇" finns mätdata för hela 
dygnen, alla dessa behålls. Eftersom ventilationssystemet i dagsläget inte är i drift under nätter 
och helger går luftflödet kraftigt ner under dessa intervall. Dessutom är flödet idag lågt vid 
driftstart, dessa driftstarter upphör vid dygnet-runt-drift. Vid undersökning av scenario 6 och 7 
antas därför ventilationssystemet ha ett reglerat konstant luftflöde på 4 m3/s, vilket är strax över 
det genomsnittliga flödet för det befintliga ventilationssystemet. Vid effekt- och 
energiberäkningar av implementerad förvärmning i dessa scenarier antas temperaturen på 
kylreturen vara snittemperaruren, 18°C, mellan kl. 19-05 på vardagar och dygnet runt på helger. 
 
Tabell 4.1. De olika scenarion som effekt- och energibehovet beräknas för, med utgångspunkt i datan för Ulls 
Hus.  

Scenario Förändring 

1 Reglerad tilluftstemperatur 

2 Ökat luftflöde 

3 Reglerad tilluftstemperatur + ökat luftflöde 

4 Vätskekopplad batteriåtervinning istället för roterande värmeväxlare i 
aggregatet 

5 Reglerad tilluftstemperatur + vätskekopplad batteriåtervinning istället för 
roterande värmeväxlare i aggregatet  

6 Aggregatet har ingen styrd drifttid + vätskekopplad batteriåtervinning istället 
för roterande värmeväxlare i aggregatet  

7 Aggregatet har ingen styrd drifttid + vätskekopplad batteriåtervinning istället 
för roterande värmeväxlare i aggregatet + reglerad tilluftstemperatur  
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5   Resultat 
I följande avsnitt redovisas resultat av de beräkningar som genomförts samt förutsättningarna 
och kostnaderna för en eventuell implementering av förvärmning i Ulls Hus. 

5.1 Utan förvärmning 

De två luftbehandlingsaggregaten är i drift samtidigt där vardera aggregat har 159 h där ett 
eftervärmningsbehov finns. Totalt är det 159 av 1494 timmar i drift som har ett 
eftervärmningsbehov av fjärrvärme under den studerade tidsperioden för de två 
luftbehandlingsaggregaten, se tabell 5.1. Det utgör cirka 11% av den driftsatta tiden. I samma 
tabell redovisas även ventilationssystemets totala energibehov för eftervärmning.  
 
Tabell 5.1. Ventilationssystemets drifttimmar och dess behov av eftervärmning redovisat i antal timmar och 
energi. 

 
Luftbehandlingsaggregat 

 
Drifttimmar  

[h] 

Eftervärmning 

Timmar  
[h] 

Energi  
[kWh] 

LB101-TF/FF 101 1494 159 1126 

LB101-TF/FF 102 1494 159 1126 

                                Totalt:  2 252 

 
I figur 5.1 redovisas ett av aggregatens variation av effektbehov för eftervärmning i relation till 
drifttiden. Antalet tidssteg med ett eftervärmningsbehov är 1 905 stycken, dessa redovisas i 
figur 5.1 uppdelade i effektintervall. Effektbehovet har en relativt stor variation från 0 till 60,8 
kW, med ett medianvärde på 3,5 kW. Detta innebär att mer än hälften, 62,3%, av alla punkter 
ligger under 5 kW. 363 tidssteg har ett eftervärmningsbehov mellan 5 och 10 kW, vilket 
motsvarar 19 % av alla tidssteg. Antalet tidssteg i diagrammet som har en effekt mellan 10 och 
25 kW är 195 stycken. 

Vid analys av datan för ventilationssystemet utan förvärmning framgår det att 39,5 
timmar av de 159 timmar med ett eftervärmningsbehov, det vill säga nästintill 25% utgörs av 
aggregatets första 20 minuter efter daglig igångsättning. 39,5 timmar motsvarar 474 tidssteg, 
av dessa har 152 stycken ett effektbehov mellan 25 kW och 52,6 kW. I figur 5.1 finns det totalt 
160 tidssteg med ett effektbehov över 25 kW, vilket innebär att 95% av effekttopparna som 
uppstår under intervallet påträffas vid daglig driftstart. Under dessa 39,5 timmar är den 
roterande värmeväxlarens temperaturverkningsgrad normalt runt 16%, vilket kan anses lågt i 
jämföras med dess kapacitet på uppemot 90%. Till följd av den låga 
temperaturverkningsgraden sker inte en tillräcklig värmeväxling och temperaturen efter 
återvinning, 𝑇#, blir så pass låg att ett eftervärmningsbehov uppstår vid dessa tidpunkter. Den 
låga värmeåtervinningen vid uppstart i kombination med minusgrader utomhus resulterar i ett 
högt effektbehov, med anledning av att lufttemperaturen kvarstår negativ även efter 
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värmeväxlaren. Tidpunkten med ett effektbehov på 52, kW är ett exempel på detta. Under 
driftstart är luftflödet under 2 m3/s, vilket motsvarar ungefär hälften så stort luftflöde som 
genomsnittet. Detta medför att effektbehovet hålls nere för de tidpunkter som har ett 
eftervärmningsbehov.  

 

 
Figur 5.1. Variationen på eftervärmningens effektbehov under studerat intervall- utan förvärmning. 
 

Vid tidpunkter under dagen uppstår även ett eftervärmningsbehov. Analysering av dessa 
tidpunkter har resulterat i att flödets variation är en avgörande faktor i storleken av 
effektbehovet. Somliga tidssteg har alla parametrar identiska, förutom en viss skillnad i flödet, 
tidssteget med högre flöde resulterar i ett ökat effektbehov. I figur 5.2 redovisas detta för tre 
sådan tidssteg. Effekttoppen på 60,8 kW är ett sådant fall där ett högt flöde, 9,7 m³/s, ligger till 
grund för utfallet. Det uppstår även sporadiskt under ventilationssystemets drift att 
tilluftstemperaturen uppnår temperaturer uppemot 25°C, detta medför att eftervärmning krävs 
även fast verkningsgraden är hög och systemet har en god värmeåtervinning.  
 Att eliminera de effektbehov som uppstår under luftbehandlingsaggregatens dagliga 
igångsättning skulle medföra en reducering av den inköpta energin med 743 kWh/aggregat. 
Energibehovet skulle totalt sett minska med 1 486 kWh, vilket motsvarar ca 66% av det 
energibehov ventilationssystemet har utan förvärmning.  
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Figur 5.2. Effektbehovet i relation till luftflödet för tre intilliggande tidssteg, där det framgår att 
luftflödets storlek har en avgörande betydelse för storleken på effektbehovet när tidsstegens övriga 
parametrar är identiska.  

5.2 Förvärmning genom plattvärmeväxlare 
Vid platsbesöket i referensbyggnad Ulls Hus framgick det att undercentralen i den nordvästra 
delen med luftbehandlingsaggregaten LB101-TF/FF101 och LB101- TF/FF102 har de 
förutsättningar som krävs för att omhänderta värme från fjärrkylereturen. Undercentralen har 
tillräckligt med utrymme vid det gemensamma uteluftsintaget för att förvärma tilluften. Även 
fjärrkylereturens kanaler för Ulls Hus är placerade i samma undercentral som de undersökta 
luftbehandlingsaggregaten. Detta är gynnsamt för en enkel implementering med låg kostnad. 
 Ingående temperaturer i ventilationssystemet med förvärmning redovisas i figur 5.3 
med parametrarna 𝑇$, 𝑇& och 𝑇D. Där 𝑇$ är uteluftstemperaturen som går in i plattvärmeväxlaren 
för värmeåtervinning, 𝑇& den förvärmda ingående temperaturen i systemet och 𝑇D temperaturen 
för fjärrkylereturen för den studerade perioden. Den vågräta axeln redogör för systemets 
tidsperiod, 2018-10-15 till 2019-04-14, dock utgörs den endast av systemets drifttider kl. 06 - 
18 vardagar. Helger och andra dagar utan verksamhet redovisas inte. Figuren visar en 
betydande temperaturökning för den förvärmda ingående luften, 𝑇&, i den roterande 
värmeväxlaren jämfört med uteluftstemperaturen, 𝑇$, som annars hade gått in i den roterande 
värmeväxlaren. 
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Figur 5.3. Plattvärmeväxlarens parametrar vid implementerad förvärmning. 

 
En förvärmning av tilluften skulle leda till ett minskat eftervärmningsbehov från 159 h till 54 
h, se tabell 5.2. Detta resulterar i en minskning på 65,9%. En förvärmning skulle minska 
eftervärmningsbehovet från 2252 kWh till 920 kWh, se tabell 5.2, vilket skulle reducera den 
inköpta energin med 1332 kWh för den studerade perioden. Detta ger en procentuell minskning 
på 50% av mängden inköpt energi för luftbehandlingsaggregaten. Byggnadens totala årliga 
energibehov för fjärrvärme minskar från 1 450 293 kWh till 1 448 962 kWh.  
 
Tabell 5.2. Effekt- och energibehov vid förvärmning. 

 
 
Luftbehandlingsaggregat 

Förvärmningsbehov Eftervärmningsbehov 

Tid 
[h] 

Tid 
[h] 

Energi  
[kWh] 

LB101-TF/FF 101 159 54 460 

LB101-TF/FF 102 159 54 460 

                               Totalt: 920 

 
I figur 5.3 redovisas ett av aggregatens effektbehov för eftervärmning när förvärmning 
implementerats. Antalet tidssteg med ett eftervärmningsbehov är 649 stycken, dessa redovisas 
i figur 5.3 uppdelade i effektintervall. I jämförelse med ventilationssystemet utan förvärmning 
har antalet tidssteg med ett eftervärmningsbehov minskat med 1 256 stycken. Effekten har en 
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variation mellan 0 kW och 30,2 kW. Medianvärdet för effektbehovet är 8,4 kW, vilket är ett 
högre median i jämförelse med systemet utan förvärmning. Anledning till det högre 
medianvärdet som uppstått är att 1 144 tidssteg i intervallet 0 till 10 kW har reducerats. De 
kvarstående tidsstegen i intervallet 0 till 10 kW utgör 37% av alla tidssteg med ett effektbehov. 
Det framgår även i figur 5.4 att 238 tidssteg har ett eftervärmningsbehov mellan 10 och 25 kW, 
vilket är fler i jämförelse med systemet utan förvärmning. En jämförelse mellan figur 5.1 och 
5.4 visar tydligt att antalet tidssteg med högre effektbehov än 25 kW har blivit färre, en 
förvärmning medför att endast 5 tidssteg har ett effektbehov på över 25 kW. Detta betyder att 
155 tidssteg som utan förvärmning hade ett effektbehov på över 25 kW har genom förvärmning 
ett effektbehov fått ett reducerat effektbehov och därav hamnat i intervallerna med lägre 
effektbehov. 
 Genom att analysera datan för ventilationssystemet med förvärmning framgår det att 
antalet timmar av eftervärmning vid aggregatets uppstart utgörs av ca. 38 timmar, vilket 
motsvarar 70,4% av det totala antalet timmar med ett eftervärmningsbehov. Dessa timmar 
motsvarar 457 tidssteg och av dessa utgör 2 stycken ett effektbehov över 25 kW. Detta innebär 
att ventilationssystemets driftstart svarar för 40% av de högsta effekttopparna. Effekttopparna 
har reducerats så maximalt det går genom förvärmning. De två högsta effekttoppar grundar sig 
i att den roterande värmeväxlarens temperaturverkningsgrad är runt 16%. Till följd av den låga 
temperaturverkningsgraden sker inte en tillräcklig värmeväxling och temperaturen efter 
återvinning, 𝑇#, blir så pass låg att ett eftervärmningsbehov uppstår vid dessa tidpunkter. De 
kvarvarande tre tidsstegen med ett effektbehov på över 25 kW, uppstår när tilluftstemperaturen 
är ca. 24°C, vilket är 7°C över genomsnittet. Vid dessa tidpunkter har den roterande 
värmeväxlaren en verkningsgrad på 50%. Till följd av den högre verkningsgraden blir 𝑇# ca. 
17 °C, men på grund av den höga tilluften är det inte tillräckligt.  
 Att eliminera de effektbehov som uppstår under luftbehandlingsaggregatens dagliga 
igångsättning skulle medföra en reducering av den inköpta energin med 408 kWh/aggregat. 
Energibehovet skulle totalt sett minska med 816 kWh. Det innebär att det kvarvarande 
energibehovet för eftervärmning vid implementerad förvärmning endast utgöras av 104 kWh. 
Eftersom effektbehovet under dessa tidssteg inte elimineras med hjälp av förvärmning krävs 
det att andra åtgärder vidtas för att en sådan energiminskning ska kunna ske. Detta kan 
exempelvis göras genom att driftsätta den roterande värmeväxlaren innan resterande 
ventilationssystem startas.  
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Figur 5.4. Effektbehov för eftervärmning under studerat intervall - med förvärmning. 

5.3 Kostnad 
Kostnaden för en implementering av en värmeväxlare för att förvärma tilluften i de två 
luftbehandlingsaggregaten LB101-TF/FF 101 och LB101-TF/FF 102 i undercentralen i den 
nordvästra delen av Ulls Hus uppskattas grovt av Akademiska Hus själva till cirka 250 000 
kr/aggregat34, se tabell 5.3. 
 
Tabell 5.3. Implementeringskostnad för förvärmningslösning. 

Beskrivning Kostnad 

Styr- och reglersystem 50 000 kr 

Värmeväxlare för ventilationssystemet 30 000 kr 

Kanaldragningar 70 000 kr 

Rördragningar 25 000 kr 

Kylväxlare för fjärrkylereturen 30 000 kr 

Byggherrekostnader, 20% 40 000 kr 

Totalt per aggregat 245 000 kr 

 
Tabell 5.4 visar kostnadsbesparingen för den studerade perioden med förvärmning, vilket är 
792 kr. Återbetalningstiden beräknas till 309 år, detta anges i tabell 5.5. 
 

 
34 Jung, Jonas; Energiingenjör vid Akademiska Hus. Möte 2019-05-14. 
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Tabell 5.4. Kostnadbesparing av den minskad mängd inköpt energi för den studerade perioden. 

Implementering Energibesparing  
[kWh] 

Fjärrvärmepris 
[kr/kWh] 

Kostnadsbesparing 
[kr] 

Förvärmning 1 132 0,698 792 

 
Tabell 5.5. Återbetalningstid för implementeringen. 

Implementering Investeringskostnad 
[kr] 

Inbetalningsöverskott 
[kr] 

Återbetalningstid 
[år] 

Förvärmning 245 000  792 309 
 

5.4 Testscenarion 
För de olika scenarion som har undersökts har värmeenergibehovet för eftervärmning och 
återbetalningstid beräknats. Resultaten presenteras nedan.   
 
Scenario 1 - Reglerad tilluftstemperatur 
Med en reglerad tilluftstemperatur för ventilationssystemet ges ett eftervärmningsbehov på 16 
650 kWh för de båda luftbehandlingsaggregaten. När en förvärmning implementeras i systemet 
minskar eftervärmningsbehovet med 5 870 kWh. Det ger en återbetalningstid på 59,8 år. 
 
Scenario 2 - Ökat luftflöde 
Ett ökat luftflöde leder till ett eftervärmningsbehov på 7 360 kWh för de två 
luftbehandlingsaggregaten. Med en implementerad förvärmning minskar 
eftervärmningsbehovet med 2 790 kWh. Det ger en återbetalningstid på 125,7 år. 
 
Scenario 3 - Reglerad tilluftstemperatur + ökat luftflöde 
Med ett ökat luftflöde kombinerat med en reglerad tilluftstemperatur beräknas energibehovet 
för eftervärmning för de båda luftbehandlingsaggregaten till 32 970 kWh. Med förvärmning av 
tilluften minskar eftervärmningsbehovet med 11 290 kWh. Detta genererar en återbetalningstid 
på 31,1 år. 
 
Scenario 4 - Vätskekopplad batteriåtervinning istället för roterande värmeväxlare i aggregatet 
När ventilationssystemet har en vätskekopplad batteriåtervinning erhålls ett 
eftervärmningsbehov på 72 390 kWh för de båda aggregaten. Värmeenergibehovet för 
eftervärmning minskar med 62 630 kWh när en värmeväxlare för förvärmning implementeras 
i systemet. Återbetalningstiden för implementeringen blir då cirka 5,6 år. 
 
Scenario 5 - Reglerad tilluftstemperatur + Vätskekopplad batteriåtervinning istället för 
roterande värmeväxlare i aggregatet 
När de båda aggregaten har en vätskekopplad batteriåtervinning istället för den roterande 
värmeväxlaren och tilluftstemperaturen är konstant beräknas energibehovet för eftervärmning 
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till 96 150 kWh. Eftervärmningsbehovet sjunker med 66 190 kWh när förvärmning genom 
plattvärmeväxlare implementeras. Återbetalningstiden för installationen blir då 5,3 år. 
 
Scenario 6 - Aggregatet har ingen styrd drifttid + Vätskekopplad batteriåtervinning istället för 
roterande värmeväxlare i aggregatet 
Med en drift dygnet runt och ett vätskekopplat batteri för värmeåtervinning erhålls 
värmeenergibehovet för eftervärmning till 248 940 kWh. Vid implementerad förvärmning 
minskar energibehovet med 120 180 kWh. Det resulterar i en återbetalningstid på 2,9 år.  
 
Scenario 7 - Aggregatet har ingen styrd drifttid + plattvärmeväxlare istället för roterande 
värmeväxlare i aggregatet + reglerad tilluftstemperatur  
När ventilationssystemet är driftsatt dygnet runt, ett vätskekopplat batteri för värmeåtervinning 
samt en reglerad konstant tilluftstemperatur krävs ett värmeenergibehov för eftervärmning på 
224 410 kWh. När förvärmning implementeras i systemet erhålls en minskning på 122 160 
kWh. Återbetalningstiden för implementeringen blir då 2,9 år. 
 
I tabell 5.6 redovisas den minskade inköpta värmeenergi för scenario 1 till 7, det vill säga 
skillnaden mellan om scenariot inte har eller har implementerad förvärmning. Samt redovisas 
implementeringens återbetalningstid för de olika scenarierna.   
  
Tabell 5.6. Minskad inköpt energi och återbetalningstid efter beräkningar av scenario 1 till 7. 

Scenario Förändring Minskad inköpt 
energi = 𝛥𝐸[kWh] 

Återbetalnings-
tid 
[år] 

1 Reglerad tilluftstemperatur 5 870 (35,2%) 59,8 

2 Ökat luftflöde 2 790 (38%) 125,7 

3 Reglerad tilluftstemperatur + ökat 
luftflöde 

11 290 (34,2%) 31,1 

4 Vätskekopplad batteriåtervinning istället 
för roterande värmeväxlare i aggregatet 

62 630 (86,5%) 5,6 

5 Reglerad tilluftstemperatur + 
vätskekopplad batteriåtervinning istället 
för roterande värmeväxlare i aggregatet 

66 190 (68,8%) 
 

5,3 

6 Aggregatet har ingen styrd drifttid + 
vätskekopplad batteriåtervinning istället 
för roterande värmeväxlare i aggregatet 

120 180 (48,3%) 2,9 

7 Aggregatet har ingen styrd drifttid + 
vätskekopplad batteriåtervinning istället 
för roterande värmeväxlare i aggregatet 
+ reglerad tilluftstemperatur  

122 160 (54,4%) 2,9 
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6   Diskussion och slutsats 
I avsnittet diskuteras resultatet av arbetet ur perspektiv som mängd minskad inköpt energi, 
minskning av effekttoppar och återbetalningstid. De sju olika testscenarierna diskuteras utifrån 
besparad mängd inköpt energi och återbetalningstid. 

6.1 Med eller utan förvärmning  
Ulls hus är en relativ ny byggnad utrustad med luftbehandlingssystem med roterande 
värmeväxlare med en hög temperaturverkningsgrad med ett medelvärde på 60,8% med högsta 
uppmätta värde för perioden på 93,8% som återvinner en stor andel värme från frånluften. Vid 
analys av byggnadens två luftbehandlingsaggregat framgick det att en liten andel, 159 av 2 988 
timmar, av den driftsatta tiden kräver ett eftervärmningsbehov och att en stor del, 25%, av 
denna utgörs vid uppstart av systemet. Vid analys av data för effektbehov framgick det att en 
implementerad förvärmning reducerar antalet effekttoppar över 25 kW från 160 stycken 
tidssteg till 5 stycken, men att de effekttoppar som kvarstår beror på att systemet har en låg 
temperaturverkningsgrad vid uppstart. Det kan därför anses värt att undersöka andra lösningar 
som kan minska eftervärmningsbehovet vid uppstart, som exempelvis driftsättning av systemet 
med en lägre bestämd tilluftstemperatur ett tag innan byggnaden tas i dagligt bruk, för att starta 
värmeåtervinningen.  

Beräkningar som har tillämpats påvisar att en förvärmning av tilluften i 
ventilationssystemet genererar ett minskat eftervärmningsbehov från 2 252 kWh till 920 kWh 
vilken medför en minskad mängd inköpt energi med 1 332 kWh i form av fjärrvärme. 
Procentuellt minskar eftervärmningsbehovet med cirka 60%, vilket kan betraktas som 
fördelaktigt men i jämförelse mot Ulls Hus totala värmebehov på 1 450 252 kWh är andelen 
oerhört liten, mindre än 1%. Viktigt att notera är att byggnadens totala värmebehov även berör 
uppvärmning av varmvatten samt att mängden ej överensstämmer med den studerade 
tidsperioden, utan visar för ett år.  

En implementering av förvärmning minskar mängden inköpt energi med 1 332 kWh 
vilket resulterar i en återbetalningstid på 309 år. För att en implementering ska anses vara 
lönsam att investera i krävs det en återbetalningstid som är kortare än den tekniska livslängden. 
Den låga energibesparingen och långa återbetalningstiden medför att förvärmning av 
ventilationsluften med värme från kylreturen inte kan betraktas som ekonomiskt lönsamt för 
Ulls Hus.  

Resultatet av en driftsättning där den roterande värmeväxlaren sätts igång innan 
resterande ventilationssystems startas påvisar en hög procentuell minskning av den inköpta 
energin, 66% utan förvärmning och och en minskning med 36% med implementerad 
förvärmning. Jämförs denna typ av driftsättning mot endast en implementerad förvärmning för 
Ulls Hus som gav en minskning på 60%, ges ett bättre resultat för driftsättningen med sex 
procentenheter samt att lösningen kan antas ha en lägre kostnad än en implementering av 
förvärmning. 

 Därför avråds Akademiska Hus en implementering av denna lösning i Ulls Hus men 
uppmanas att driftsätta ventilationssystemet så att värmeåtervinningen får en ökad 
temperaturverkningsgrad vid uppstart. 
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6.2 Testscenarion 
Resultatet utifrån scenario 1 visar att en reglerad och styrd tilluftstemperatur inte motiverar en 
implementering av förvärmning av tilluften. Återbetalningstiden har sjunkit kraftigt vid 
jämförelse mot Ulls Hus utgångsvärden, men 60 år är en lång återbetalningstid och under denna 
tid kommer värmeväxlaren behöva bytas tre gånger.  
 Den minskade inköpta energin vid scenario 2 är 2 790 kWh, vilken är ungefär hälften 
så stort som minskningen vid scenario 1. Den låga besparingen medför en lång 
återbetalningstid, vilket medför att ett ökat luftflöde som enda förändrade parametern inte 
motiverar en implementering av förvärmning.  
 När scenario 1 och 2 kombineras tillsammans med förvärmning fås en energiminskning 
som motsvarar en återbetalningstid på 31,1 år, det är en kraftig minskning jämfört med scenario 
2. Den avgörande faktorn för minskningen är den reglerande tilluftstemperaturen. Däremot 
anses inte att ett beslut för en implementering bör grundas på endast dessa två faktorer, reglerad 
tilluftstemperatur och ökat luftflöde. 
 Scenario 4 beräknas ny temperatur efter återvinning för systemet utan förvärmning. 
Under detta scenario har verkningsgraden satts som konstant, vilket inte är ett troligt utfall i 
verkligheten om jämförelse görs med Ulls Hus utgångsdata. Utfallet av beräkningarna medför 
en minskning på 62 630 kWh, om detta sätts i samband med Ulls Hus ursprungliga totala 
värmeenergibehov av fjärrvärme motsvarar det 4,3 %. Som nämnt tidigare är det vanligt att 
äldre ventilationssystem har en temperaturverkningsgrad kring 50%. Vid implementering av 
förvärmning i byggnader med sådant förhållande, inte specifikt Ulls Hus i detta fall, kan det 
vara av vikt att återbetalningstiden inte är för lång gentemot den tekniska lösningens livslängd 
eller i förhållande till ventilationssystemets livslängd och byggnadens tänkta livslängd. En 
implementering är som sagt lönsam vid lägre temperaturverkningsgrad, ska byggnadens 
ventilationssystem bytas ut och få en effektiv värmeåtervinning blir då implementeringen av 
förvärmning inte lönsam längre om livslängden för byggnaden eller dess ventilationssystem är 
kortare än återbetalningstiden. En återbetalningstid på 5,6 år anser vi motiverar att en 
implementering är lönsam. Detta medför att typ av värmeväxlare och dess verkningsgrad går 
att studera som isolerad faktor vid beslutsfattande. 
 En jämförelse mellan resultaten för scenario 4 och 5 visar på att den tillkommande 
temperaturregleringen av tilluften medför ett ökat eftervämningsbehov utan implementerad 
förvärmning på 23 760 kWh. Studeras istället uppnådd energiminskning vid implementerad 
förvärmning av tilluften för de båda scenarierna framkommer en differens på 3 560 kWh. 
Denna ökning av 𝛥𝐸 för scenario 5 kan anses vara av marginell betydelse, eftersom det medför 
en förkortning på återbetalningstiden med endast 3,6 månader. Summa summarum innebär det 
att den reglerade tilluftstemperaturen som inkluderas i enlighet med scenario 5, medför ett ökat 
effektbehov för ventilationssystemet utan förvärmning och har en knapp inverkan på en 
energiminskning vid implementerad förvärmning. Den faktorn som har en avgörande roll för 
den energiminskning som uppnås vid implementerad förvärmning enligt scenario 5 är alltså 
den lägre verkningsgraden som det vätskekopplade batteriet medför.  
 Scenario 6 är likvärdig med scenario 4 förutom att ventilationssystemet är driftsatt 
dygnet runt. Den tillkomna faktorn tredubblar, och lite mer därtill, energibehovet jämfört med 
scenario 4. Den minskade inköpta energin är dubbelt så stor för scenario 6 jämfört med 4, och 
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resulterar i en återbetalningstid på 2,9 år. Byggnader med dessa förutsättningar har en god 
lönsamhet i att implementera förvärmning av tilluften.  
 Resultatet av scenario 7 visar på en ökad minskning av inköpt energi vid implementerad 
förvärmning i jämförelse med scenario 6. Ökningen är dock endast 1 980 kWh och därför så 
pass liten att den inte ger utslag på återbetalningstiden vid avrundning till en decimal. Om 
energibehovet utan implementerad förvärmning för scenario 7 jämförs med scenario 6, påvisas 
en minskning med 24 530 kWh. Denna differens beror av den tillkomna regleringen av 
tilluftstemperaturen i scenario 7. Anledningen till att energibehovet innan implementerad 
förvärmning minskas är att tilluftstemperaturen innan regleringen var uppemot 23°C, det 
innebär att tilluftstemperaturen vid reglering blir lägre och till följd av det behövs inte 
eftervärmning genom fjärrvärme utnyttjas i samma omfattning. Detta minskade energibehov 
sticker ut om jämförelse görs mot tidigare scenarion där den reglerade tilluftstemperaturen 
istället medfört ett ökat energibehov. Däremot påvisar den tillkomna faktorn, reglering av 
tilluftstemperaturen, precis som vid tidigare scenarion en marginell betydelse för minskningen 
av energibehovet vid implementerad förvärmning. 

Resultatet av beräkningarna för alla olika testscenarion påvisar en mycket större mängd 
minskad inköpt energi, från 5 870 kWh för scenario 1 till 122 160 kWh för scenario 7, än vid 
referensbyggnad Ulls Hus minskning med 1 132 kWh. Hur stor energieffektivisering som kan 
uppnås med förvärmning av tilluften har en stor variation, där den procentuella minskningen 
för scenarierna är mellan 34,2% till 86,5%. Det ger ett svårbedömt svar på exakt hur stor 
energieffektivisering som kan uppnås med förvärmning av tilluften, då den procentuella 
minskningen för scenarierna varierar mellan 34,2% till 86,5%. Det är därför av vikt att studera 
den minskade inköpta energin för att besluta om en implementering av förvärmning är lönsam. 
Ju större den minskade inköpta energin är desto kortare blir återbetalningstiden, eftersom 
kostnadsbesparingen per år blir betydligt större. Återbetalningstiden för de fyra sista 
testscenarion är kortare än hälften av den tekniska medellivslängden för implementeringen. Det 
går dock inte att enbart studera återbetalningstiden. Byggnadens och ventilationssystemets 
kvarvarande livslängd bör beaktas, med syftet att utnyttja implementeringen under så stor del 
som möjligt av dess tekniska livslängd.  

Slutsatsen blir att den reglerande tilluftstemperaturen har en avgörande betydelse på 
effektbehovet, men inte lika stor inverkan på systemets energiminskning. 
Ventilationssystemets drifttid är värd att studera, ju längre drifttid systemet har desto större 
energibehov och desto större potential för en effektivisering. Scenarierna 4 till 7 har en 
gemensam faktor, en lägre temperaturverkningsgrad. Utifrån diskussionen och resultaten går 
det att fastslå att scenarier med en lägre temperaturverkningsgrad har en potential till en hög 
procentuell besparing av mängden inköpt energi vid implementerad förvärmning, mellan 
48,3% till 86,5%. Utifrån de undersökta scenarierna anser vi att temperaturverkningsgraden 
ensam kan studeras för att avgöra huruvida en implementering av förvärmning är lönsam och 
realiserbar för en byggnad. Därför kan en investering anses lönsam i en byggnad med 
likvärdiga förhållanden som scenario 4 till 7.  
 En rekommendation till Akademiska Hus är att de bör se över vilka fastigheter som har 
lika förutsättningar som någon av de fyra sista scenarierna. Eftersom resultaten från scenarierna 
4 till 7 visar en sådan stor energibesparingspotential kan det vara värt att implementera 
förvärmning av tilluften i Akademiska Hus bestånd som stämmer överens med dessa fyra 
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scenarion för att förverkliga energimålsättningen. Detta kommer inte bara leda till en minskad 
inköpt energi som i Ulls Hus, utan en betydligt större sådan och med en ekonomisk lönsamhet 
där investeringen har återbetalat sig själv inom den tekniska livslängden.  
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