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Förord 
Detta  arbete  har  utförts  inom  Effsys  2,  Effektivare  kyl‐  och  värmepumpssystem.  Enligt 
programbeskrivningen är ”EFFSYS 2 är ett fyraårigt tillämpat forsknings‐ och utvecklingsprogram för 
kyl‐ och värmepumpteknik som drivs under perioden 1 juli 2006–30 juni 2010. Programmets budget 
uppgår till totalt 70 miljoner kronor, varav Energimyndigheten bidrar med 28 miljoner kronor. EFFSYS 
2 samfinansieras av berörd industri och Energimyndigheten vars andel är högst 40 procent.  
 
Programmet är en fortsättning på de tidigare kollektivforskningsprogrammen eff‐Sys, Klimat 21 och 
Alternativa  köldmedier.  Programmets  syfte  är  att  ta  fram  effektivare  värmepumps‐  och  kylteknik, 
som när den  tillämpas  i det svenska energisystemet minskar användningen av el och annan energi 
och reducerar effekttopparna i kraftsystemet. Programmets fokus är på effektivare system för värme 
och  kyla  baserade  på  värmepumpande  tekniker  samt  hur  dessa  system  kan  samverka  med  de 
omgivande  systemen,  t.ex.  byggnaden  och  i  förlängningen  det  svenska  kraftsystemet  och 
energisystemet  i  stort.  Inom  programmet  kan  forskning  och  utveckling  bedrivas  på  enskilda 
komponenter, men bara om detta är motiverat ur ett systemperspektiv. 
 
Programmets vision är att kylning och uppvärmning med värmepumpande 
tekniker ska ingå som en naturlig och viktig del i ett framtida mer resurseffektivt 
energisystem.” (Effsys 2, 2010) 
 
I  denna  rapport  presenteras  projekt  P22  ”Modell  för  identifiering  av  lämplig  effektivisering  av 
energitekniska system med värmepumpar i befintligt byggnadsbestånd – När/Var/Hur? ”  
 
Detta  projekt  har  finansierats  av  statens  energimyndighet,  Bravida,  DynaMate  AB,  Humlegården 
Fastigheter  och  Stockholms  Stad  Fastighetskontoret.  Ett  särskilt  tack  riktas  till  handledarna  Dr. 
Joachim  Claesson  och  Professor  Björn  Palm  samt  industrirepresentanterna  Valid Hatami  och  Lars 
Einarsson  (DynaMate  AB),  Clas  Boudrie  och  Per  Rosén  (Humlegården  Fastigheter)  och  Sandra 
Holmström, Gunnar Kempe och  Stefan Törnqvist  (Stockholms  Stad  Fastighetskontoret),  Lars Pröjtz 
(NFO Drives AB) för deras arbete i projektet. Ett stort tack utdelas även till mina goda vänner Manish 
Ranjan och Hatef Madani som med sin entusiasm och stora kunskap bidragit med värdefulla insatser i 
projektet, Tack! 
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Sammanfattning 
 
Byggnader är komplexa energisystem. Ofta förekommer flera olika energisystem som ska samordnas 
för att  förse byggnaden med  lämpligt klimat. Allteftersom byggnaden åldras  förändras byggnadens 
användning men även byggnadens energisystem, tyvärr ofta till det sämre. 
 
Målet med projektet var att utveckla en generell simuleringsmodell som beskriver hur de  ingående 
energisystemen interagerar och påverkar befintliga byggnaders energiprestanda. Detta för att på ett 
korrekt  sätt  kunna  utvärdera  hur  värmepumpar  kan  användas  på  bästa  sätt  för  att  effektivisera 
byggnaders energiprestanda. Modellerna som byggt upp  inom projektet kan med god noggrannhet 
förutsäga  både  hur  energianvändningen  ser  ut  över  ett  år,  även  funktionen  hos  de  enskilda 
energisystemen kan simuleras med trovärdigt resultat. 
 
En möjlighet  att  reducera  den  köpta  andelen  varmvattenenergi  kan  tänkas  vara  att  ersätta  den 
befintliga energikällan med en värmepump dedikerad  för  tappvarmvatten. För att utvärdera detta 
har  simuleringar har utförts med modellen  som beskriver  flerbostadshuset på  Larsbergsvägen  27, 
dessa visar att andelen köpt energi till varmvatten reduceras med 62 %.  
 
Inom projektet har omfattande studier utförts på vätskekopplade värmeåtervinningssystem då det 
har upptäckts att dessa system ofta har lägre återvinningsgrad än vad man kan förvänta sig. Studien 
identifierade  ett  antal  viktiga  nyckelparametrar  på  vätskesidan  som  påverkar  återvinningsgraden, 
studien  visar  även  att  förändringen  hos  värmeväxlarnas  UA‐värde  är  försumbar  vilket  förenklar 
simuleringar av dessa system. 
 
När  information har  inskaffats om vilka parametrar som bör beaktas  för att effektivisera befintliga 
vätskeburna värmeåtervinningssystem så har vidare studier genomförts för att utvärdera om det är 
möjligt att förbättra återvinningen genom att eftermontera en värmepump till denna typ av system. 
Simuleringarna pekar på att det finns möjlighet att öka återvunnen energi ur frånluften på ett system 
som  är  placerat  i  Stockholm  från  47  %  till  66  %  vilket  är  en  avsevärd  förbättring  av  systemets 
prestanda. Värmepumpens täckningsgrad skulle i detta fall vara ca 80 %. 
 
Ventilationsaggregat  med  värmeåtervinning  återvinner  normalt  mellan  50‐70  %  av  värmen  i 
frånluften.  Genom  att  installera  en  extra  värmeväxlare  i  avluften  efter  det  befintliga  värme‐
återvinningsbatteriet och således återvinna mer energi ur luften, med hjälp av en värmepump, innan 
den  lämnar  byggnaden  kan  byggnadens  energiprestanda  förbättras.  Genom  att  eftermontera  ett 
värmeåtervinningsbatteri i avluften och återvinna energi med hjälp av en värmepump till returen på 
värmesystemet kan återvinningsgraden förbättras med 13 %‐enheter enligt simulering med TRNSYS. 
Simuleringen är utfört med  förutsättning  att  styrning  av  värmepumpen utförs  så att påfrysning ej 
sker på återvinningsvärmeväxlaren.     
 
Andelen värmeenergi som finns  i avloppsvattnet är ansenlig vilket har initierat tanken att det borde 
vara möjligt  att  återvinna en del  av  värmen med hjälp  av en  värmepump.  Simulering  visar  att en 
anläggning med  värmeåtervinning  från  avloppsvattnet  kan ha  en  värmeåtervinningsgrad på  49 %. 
Simuleringarna  indikerar att det finns förutsättningar för en systemlösning av denna typ. Eventuella 
driftmässiga problem med en verklig anläggning av denna typ står åter att utreda. 
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Abstract 
 
Buildings  are  complex  energy  systems.  In  a  building  there  are  several  different  energy  systems 
working together to deliver an acceptable  indoor climate. When the building gets older the energy 
systems deteriorates and the energy performance decreases. 
 
The aim of  the project was  to develop a computer model  that describes how  the different energy 
systems  interact and  influence  the energy performance  in order  to be able  to evaluate how heat 
pumps can be used to  increase the energy performance of a building.   The models that have been 
created within the project can with good accuracy predict the yearly energy use  for a building and 
evaluate the function of the subsystems.  
 
One possibility  to decrease  the amount of purchased hot water energy  is  to  retrofit a heat pump 
which is dedicated to produce hot water. Modeling shows that the amount of purchased energy can 
be reduced by 62 % in one case. 
 
Within  the project  investigations on  run  around  coil heat  recovery  systems have been performed 
because it was found that these systems often have a low heat recovery rate. The investigations are 
able to identify a number of performance critical parameters and also show that a constant UA‐value 
can be utilized when modeling these types of systems.  
 
When  information regarding the performance critical parameters has been  identified  investigations 
were carried out to evaluate the possibility to retrofit a heat pump to recover more energy in such a 
system. Modeling  shows  that  there  is  a possibility  to  improve  the  performance  in  such  a  system 
located  in Stockholm from a heat recovery rate of 47 % to a recovery rate of 66 % which  is a good 
increase in system performance. 
 
Air handing units usually have a heat  recovery  rate between 50‐70 % of  the heat available  in  the 
exhaust air and by installing an extra heat exchanger in the exhaust air and recover more energy with 
the aid of a heat pump  the building energy performance  can be  increased. Modeling point  shows 
that  by  recovering  heat  from  the  exhaust  air with  a  heat  pump  to  the  radiator  system  the  heat 
recovery rate can be increased by 13 % points. 
 
The amount of energy in the building soar system is considerable which have lead to the idea that it 
could be possible to install a waste heat recovery system connected to a heat pump for this kind of 
buildings. Modeling shows  that a system  like  this can have a  recovery  rate of 49 % over one year. 
Modeling  therefore  points  to  the  conclusion  that  it  can  be  possible  to  build  a  system  like  this, 
however if there are some technical issues regarding this kind of system is yet to be evaluated  
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1. Introduktion 
 
Energianvändningen  inom  bebyggelsesektorn  står  för  ca  1/3  av  Sveriges  totala  slutliga  energi‐
användning och förorsakar ca 15 % av det totala svenska koldioxidutsläppet1.  
 
De flesta byggnader vi kommer att ha om 20 år är redan byggda. Kyotoavtalet och den nya lagen om 
byggnaders  energiprestanda  innebär  att  omfattande  förbättringar  behövs  av  många  befintliga 
byggnaders  energisystem.  Det  är  därför  av  yttersta  vikt  att  identifiera  varje möjlighet  till  energi‐
effektivisering i det befintliga byggnadsbeståndet. 
 
Även om byggnadsfysiken i gamla byggnader är tämligen väl utredd, finns luckor i kunskap kring hur 
värmepumpar  kan  användas  för  att  effektivt  tillföra  energi  till  de  befintliga  energiförsörjnings‐
systemen  och  hur  detta  påverkar  dels  den  komplexa  byggnadens  energiprestanda  och  dels  hur 
utförda  åtgärder  påverkar  energianvändningen.  Focus  flyttas  på  så  sätt  från  byggnadsfysiken  till 
byggnadens  energisystem.  Tidigare  forskning  har  lett  till  att  ny  teknik  införts  i  nya  byggnader 
avseende  energieffektiva  tekniska  system och  klimatskal. Användning  av  värmepumpar  i befintligt 
byggnadsbestånd  av  komplexa  byggnader  och  dess  energisystem  har  inte  i  samma  utsträckning 
fokuserats på inom forskningen. 
 
Ökande energipriser och politiska beslut ökar  incitamentet  för  fastighetsägare att  faktiskt reducera 
sin energianvändning. Vidare är det så kallade miljonprogrammet  i starkt behov av renovering dels 
rent klimatskalsmässigt, men även ur ett energitekniskt perspektiv. Vilka vägar kan då väljas för att 
förbättra  en  byggnads  energiprestanda?  Återvinning  av  energi  från  t.ex.  avlopp  eller  frånluft  i 
kombination med  solpaneler kan vara en väg. Eftersom dynamiken  i en byggnads energisystem är 
komplex  kan det  vara  svårt att utvärdera  värdet  av en  åtgärd  sett utifrån byggnadens perspektiv, 
både  energitekniskt  och  ekonomiskt.  Utan  denna  insyn  i  åtgärdens  påverkan  på  byggnadens 
prestanda finns risken att åtgärder väljs utifrån delsystemens prestanda, d.v.s. suboptimering. För att 
undvika  suboptimering  behövs  detaljerad  kunskap  kring  hur  värmepumpar  samverkar med  övriga 
energisystem i komplexa byggnader sett ur byggnadens perspektiv. 
 
Ett  lämpligt sätt att utvärdera ändringar  i energisystemen sett ut byggnadsperspektiv är att  i detalj 
modellera hela byggnaden tillsammans med dess olika energisystem. Det är då möjligt att utvärdera 
ändringar av energisystemen och undvika suboptimeringar. 

   

                                                            
1 Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Energianvändning i Bebyggelsen, 2002 
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2. Bakgrund och motiv 
 
Energisystemen i en byggnad ska uppfylla olika syften för de olika inblandade aktörerna. Vid system‐
design är huvudmålet att skapa ett väl fungerande system som uppfyller aktörerna syften med bäst 
möjliga  verkningsgrad.  De  olika  inblandade  kan  inkludera;  byggnadsanvändarna,  byggnadssägare, 
energileverantören  och  driftorganisationen.  Aktörerna  har  olika mål med  sina  verksamheter men 
vissa av målen delas också. Ökad energiprestanda hos ett delsystem kan leda till vinster för samtliga 
aktörer;  t.ex.  reducerade  kostnader  för  ägare  och  användare,  förbättrat  inomhusklimat  för 
användare, nöjdare kunder för ägare, reducerad producerad marginalenergi för energileverantören, 
minskat underhåll  för driftorganisationen och reducerad miljöpåverkan. Det är viktigt att belysa att 
det finns gemensamma nämnare hos alla aktörer i ett sociotekniskt system. 
 
Med  fokus  på  att  förbättra  byggnaders  energiprestanda  behöver  ny  kunskap  formaliseras  och 
förmedlas.  Idag  finns  några  få  vedertagna  metoder  för  att  följa  upp  och  kategorisera 
energianvändning  i  bebyggd miljö. Metoder  för  att  identifiera  potential  för  värmepumpar  i  fler‐
bostadshus,  t.ex.  frånluftvärmepump,  samt  att  utvärdera  hur  energi‐  och  kostnadseffektiva  dessa 
åtgärder  kan  hjälpa  fastighetsägare  att  ta  riktiga  beslut  för  att  effektivisera  byggnadens  energi‐
prestanda. 
 
De metoder  och  datamodeller  som  finns  idag  är  i  huvudsak  anpassade  för  nya  byggnader,  vilket 
innebär  ett  problem  eftersom  systemens  energiprestandaegenskaper  förändras  med  tiden.  När 
systemparametrar förändras minskar befintliga modellers validitet. Av denna anledning bör modeller 
för äldre system vara flexibla med avseende på variationen i systemutformning.  
 
Flera programvaror  finns  för att simulera energiflöden  i olika system. Vissa av dessa är dedikerade 
program  för  beräkning  av  byggnader, men  är  inte  flexibla  gällande  utformning  av  energisystem. 
Andra är mer generella och erbjuder då större  frihet  i att konstruera och modellera olika scenarier 
men kräver i gengäld mer av användaren och har därför inte erhållit någon vidare spridning. 
 
Projektet avsåg att skapa virtuella energisystemmodeller i komplexa byggnader där energiprestanda 
med värmepumpar kartläggs. Resultaten från simuleringar jämförs med detaljerade fältmätningar på 
ett brett spektrum av byggnader och genomförda förändringar  i energisystemen. Utifrån jämförelse 
mellan simulering och mätningar kan de upprättade modellerna valideras. Validerade modeller kan 
sedan  i  ett  vidare  perspektiv  användas  för  verifiering  av  alternativa  åtgärder  i  de  olika 
energisystemen i byggnader. 
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3. Syfte och mål 
 
Målet med projektet var att utveckla en generell simuleringsmodell som beskriver hur de  ingående 
energisystemen interagerar och påverkar befintliga byggnaders energiprestanda. Detta för att på ett 
korrekt  sätt  kunna  utvärdera  hur  värmepumpar  kan  användas  på  bästa  sätt  för  att  effektivisera 
byggnaders energiprestanda. 
 
Ambitionen med simuleringsmodellen var att  få djupare  förståelse  för hur  förändringar  i befintliga 
byggnaders  energisystem  påverkar  hela  byggnadens  energiprestanda.  Utifrån  den  djupare 
förståelsen  är  tanken  att  enkla modeller  för  att  identifiera  vilka  åtgärder  som  är  ekonomiska och 
praktiskt genomförbara skall vara möjlig att ta fram.  
 
Dessa enkla modellers huvudsyfte är att ge fastighetsägare i Sverige en större möjlighet att reducera 
energianvändningen med hjälp av värmepumpar i sina byggnader genom att implementera den i sin 
befintliga driftorganisation. 
 
Kortfattat i punktform kan projektets mål sammanfattas enligt: 

•  Utformning  och  framtagning  av  en  generell  simuleringsmodell  för  energisystem  i  befintliga 
byggnader som kan påvisa hur specifika byggnaders energiprestanda kan förbättras med hjälp 
av värmepumpar. 

• Ta fram ett systematiskt angreppssätt för att  identifiera viktiga möjligheter till att effektivisera 
energianvändningen i befintlig bebyggelse med hjälp av värmepumpar. 

•  Producera  en  generell  metod  för  att  hitta  lämpliga  åtgärder,  systemlösningar  och 
komponentval. 

 
För att få ett mer ”generellt” resultat  i detta projekt har studier omfattat olika typer av byggnader. 
Modeller som har utvecklas är kapabla att behandla och utvärdera förändringar i dessa olika typer av 
byggnader. Den samlade kunskapsmassan från projektet skall utformas så att den kan förmedlas till 
samhället, minska befintlig byggnadsbestånds energianvändning och därmed dess miljöpåverkan. 
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4. Forskare och näringslivsrepresentanter 
 
Forskningsarbetet har genomförts av: 
 

• Kungliga Tekniska Högskolan | Energiteknik | Avd. för Tillämpad Termodynamik och Kylteknik 
| Brinellvägen 68, 100 44 Stockholm. 
Jörgen Wallin: tel. 08‐790 86 53 | e‐post: jorgen.wallin@energy.kth.se 

 
Arbetet  har  utförts  i  samarbetet  med  en  projektgrupp  bestående  av  följande  företag  och 
organisationer: 
 

• Bravida | Mikrofonvägen 28 | 126 81 Stockholm | 08‐695 20 00 | info@bravida.se 
Mario Decarlini: tel. 08‐695 22 54 | e‐post: mario.decarlini@bravida.se 
 

• DynaMate AB | 151 87 Södertälje | 08‐553 830 00 | info@dynamate.se 
Valid Hatami: tel. 070‐768 03 36 | e‐post: valid.hatami@dynamate.se 
 

• Humlegården  Fastigheter  |  Birger  Jarlsgatan  25  |  102  44  Stockholm  |  08‐678  92  00  | 
info@humlegarden.se 
Clas Boudrie: tel. 08‐678 92 59 | e‐post: clas.boudrie@humlegarden.se 
 

• Stockholms Stad Fastighetskontoret | Hantverkargatan 2 | 104 20 Stockholm | 08‐508 270 
00 | fsk@fsk.stockholm.se 
Sandra Holmström: tel. 08‐508 270 39 | e‐post: sandra.holmstrom@fsk.stockholm.se 

 
Förutom  de  företag  och  personer  som  formellt  har  bidragit  och medverkat  i  projektet  har  dessa 
bidragit i projektet med kunskap och/eller materiel: 
 

• DynaMate Industrial Services AB | Jägerhorns väg 8 | 141 75 Kungens Kurva | 08 522 933 00 
| info@dynamate‐is.se 
Lars Einarsson: tel. 070‐239 51 61 |e‐post: lars.einarsson@dynamate‐is.se  
 

• Nfo Drives AB | Box 35 |376 23 Svängsta | 0454 370 29 | info@nfodrives.se 
Lars Pöjtz: tel. 0454‐370 30 | lars.projtz@nfodrives.se 
 

• Swedish Meteorological & Hydrological Institute (SMHI) | 601 76 Norrköping | 011‐495 80 00 
| smhi@smhi.se 
Thomas Carlund: Tel. 011‐495 82 29 | e‐post: thomas.carlund@smhi.se 
 

• Manish Ranjan | Provincialeweg 38A | 5503HG Veldhoven | Netherlands | 0031 40 255 4044 
| manish.rjn@hotmail.com 
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5. Projektets genomförande 
 
Projektet omfattar studier på byggnaders energisystem genom  långtidsmätningar, beräkningar och 
simuleringar  enligt  den  struktur  som  tidigare  presenterats.  För  simuleringarna  har  erkända 
simuleringsverktyg  som  TRNSYS  och  DesignBuilder  används.    Följande  aktiviteter  har  genomförts 
inom projektet P22 ”Effektiviseringsmodell av energitekniska system i befintligt byggnadsbestånd”. 
 

5.1 Undersökning av kunskapsläget 
Litteratursökning  har  utförts  i  ett  antal  olika  databaser  och  för  projektet  intressanta  artiklar  har 
samlats  in. Artiklarna är hoplagda till en digital skrift där sökning av  information är möjlig. Förutom 
att informationen som insamlats har varit värdefull i projektets utförande så är skriften tänkt som en 
informationsdatabas  där  projektintressenterna  i  framtiden  kan  söka  och  hitta  svar  på  frågor  som 
uppkommer.  Utöver  detta  har  intervjuer  har  utförts  med  erfarna  personer  i  de  olika 
driftorganisationerna för att inhämta specifik information om respektive byggnad i projektet. Denna 
information har varit värdefull och tidssparande.  
 

5.2 Fallstudie i utvalda byggnader 
Bland aktörerna som deltakig i projektet finns tillgång till stor variation av byggnader, inklusive ålder 
och användning.  I projektet har respektive aktörer valt ut ett antal  intressanta byggnader som kan 
förväntas  vara  representativ  för  byggnadstypen,  därefter  valdes  en  byggnad  per  aktör  ut  av 
projektgruppen. Fokus låg på att studera byggnader där intressanta åtgärder kan tänkas utföras samt 
att  byggnaden  är  av  en  typ  som  gör  att  identifierade  åtgärder  kan  spridas  till  flertalet  andra 
byggnader. De olika byggnaderna som utvaldes var; 
 

• Larsbergsvägen 27 och 48 – Flerbostadshus 
• Scania Byggnad 210 – Industribyggnad 
• Dykaren 10 – Kontorsbyggnad 
• Kvarnberget 6 ‐ Multifunktionsbyggnad 

 
Dessa byggnader har sedan utrustats med fast mätutrustning så att modeller kunnat valideras, men 
även så att resultat av framtida förändringar av energisystemen kan utvärderas.  
 
De  specifika  byggnaderna  är  inventerade  och  energisystemen  kartlagda  för  att  ge  information  till 
simuleringsmodellerna  som byggts. Energibesparingspotentialen  i dessa byggnader har uppskattats 
från kartläggningarna och inventeringarna.  
 

5.3 Teoretisk systemanalys och modellering 
Utvärdering av de energitekniska systemen har utförts på  flera olika sätt och modellnivåer.  I detta 
projekt  har  vi  i  detalj  studerat  energisystemets  beteende  med  byggnadens  som  randvillkor. 
Detaljstudier av energisystem betyder i detta fall implementering av systemets undersystem (ner till 
komponentnivå). Inledningsvis identifierades lämpliga modelleringsverktyg beroende på modellnivå. 
Valet  föll på TRNSYS  för de mer detaljerade modellerna och DesignBuilder  för mindre detaljerade 
modeller.  TRNSYS  valdes  eftersom  det  ger  stor  frihet  att  bygga  och  implementera  energisystem  i 
modellerna. DesignBuilder valdes då det erbjuder ett enkelt användargränssnitt och möjligheten att 
snabbt bygga och simulera byggnader på en enkel nivå.  
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5.4 Komponentanalys ur funktionssynvinkel 
Med hjälp av systemanalys och diskussioner med deltagande företag har vi försökt få en bild av de 
krav  som  kan  förväntas  på  komponenterna  i  byggnadernas  energisystem.  Utifrån  detta  har  de 
ingående  komponenternas  funktion  om  är  kritiska  för  energisystemets  prestanda  identifieras  och 
dessa  komponenter har  implementerats  i modellerna. De deltagande  företagens erfarenheter och 
synpunkter har kontrollerats mot resultatet från analyserna.  

5.5 Komponent och systemprestanda 
Genom  att  studera  och  mäta  på  energisystemen  och  dess  ingående  komponenter  i  de  utvalda 
byggnaderna har de teoretiska modellerna kunnat valideras. Valideringarna har utgått från inhämtad 
mätdata för byggnaderna och dessa energisystem. Mätdata har jämförts med motsvarande byggnad 
och energisystem implementerat i simuleringsverktyg. På så sätt har möjlighet funnits att justera och 
modifiera  de  teoretiska  modellerna  så  att  funktionen  matchar  funktionen  hos  de  uppmätta 
systemen. Detta har varit en del av att tillfullo erhålla insikten och kunskapen om hur komponenter 
och system samverkar även  i ett större perspektiv. De finjusterade modellerna som är resultat från 
denna  del  av  projektet  har  sedan  används  för  vidare  analys  av  modifieringar  av  energisystem. 
Resultat från validering av modellerna finns senare i rapporten under 6.4 Validering av modeller. 
 

5.6 Analyser av effektiviseringspotential 
Utifrån mätning,  kartläggning  och  simuleringar  har  funktion  och  energiprestanda  analyserats  för 
byggnaderna.  De  validerade  modellerna  har  används  till  att  undersöka  vilken  påverkan  olika 
förändringar  i energisystemet har  i ett större perspektiv, avseende energianvändning och  funktion. 
En given  förändring av systemet  innebär en kostnadspost, men även en  förhoppning kring ett mer 
funktionsdugligt energisystem med  lägre driftskostnader till samma eller bättre  inneklimat. Modell‐
erna har möjliggjort att  faktiskt värdera kostnader  för en åtgärd mot minskad energianvändning.  I 
framtiden kan även systemets hela  livslängd  inkluderas så att åtgärdens totala kostnad bestämmas, 
från vagga till grav. 
 

5.7 Skapa enkel modell för energieffektivisering 
De omfattande detaljmodeller som använts  för simuleringar är av naturen alltför komplicerade att 
användas  till  vardags.  Av  denna  anledning  är  tanken  är  tanken  att mer  anpassade modeller  för 
vardaglig  användning  skall  utvecklas.  Dessa  ”enklare”  modeller  kan  ses  som  frågeformulär  eller 
”check‐listor” där ett antal frågor om byggnaden och dess energisystem ställs. Svaren på dessa frågor 
bildar  underlaget  för  att  identifiera  troligen  lämpliga  åtgärder  med  avseende  på  förväntad 
energibesparing  och  kostnadsbesparing.  Modellen  avser  alltså  att  utifrån  frågor,  svar  och  en 
uppsättning  regler  göra  den  ovan  nämnda  bedömningen.  Enligt  överenskommelse  med 
projektgruppen  utarbetas  denna  efter  projekttiden. Detta  arbete  presenteras  senare  i  en  särskild 
institutionsrapport.  Denna  förenklade  modell  kan  även  ses  som  en  grundplåt  för  ett  eventuellt 
framtida ”expertsystem”. 
 

5.8 Information 
Inom  projektet  har  ett  teknikseminarium  arrangerats  där  möjligheter  för  olika  intressenter  har 
presenterats. Under seminariet genomfördes även ”runda bords”‐samtal där det diskuterades hur de 
olika intressenterna ser på energieffektivisering och vilka möjligheter de ser i sin verksamhet. Vidare 
diskuterades olika hur ett eventuellt operativt verktyg kan utformas  för att  fungera. För aktörerna 
har ett stort antal presentationer genomfört vid projektmöten. Projektet har även presenterats vid 
två Effsys 2‐dagar. 
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Eftersom  projektets  resultat har  föga  inverkan om  inte  dess  resultat  kan  kommuniceras  ut  till  en 
bredare  krets  än  de  i  projektet  aktiva  aktörer. Det  har  därför  varit  av  yttersta  vikt  att  resultaten 
sprids på bästa sätt, vilket har gjorts såhär långt i projektet genom presentation av fyra vetenskapliga 
artiklar  på  internationella  konferenser.  Vidare  är  två  vetenskapliga  artiklar  för  spridning  genom 
publicering i relevanta tidskrifter planerade, dessa kommer dock att slutföras efter projektets slut. 

   



15 

6. Resultat 
 
Projekt  P22  ”Modell  för  identifiering  av  lämplig  effektivisering  av  energitekniska  system  med 
värmepumpar i befintligt byggnadsbestånd – När/Var/Hur? ” har skapat en digital sökbar skrift med 
baserad  på  vetenskapliga  artiklar  som  kan  användas  som  informationsdatabas  gällande  energi‐
användning  i  byggnader.  Projektet  har  även  genererat  en  stor mängd mätdata  relaterade  till  de 
ingående  byggnadernas  olika  energisystem,  dessa  data  har  använts  för  att  bygga  och  validera 
simuleringsmodeller som  i sin tur använts för att utvärdera åtgärders påverkan på energiprestanda. 
Resultat  från utvärderingar och analyser presenteras mer  ingående under  relevant  rubrik  senare  i 
denna  rapport.  Inom projektet har även arbete med utveckling av  två  innovationer utförts, en ny 
metod  för  att mäta direkt och diffus  solstrålning  samt  en metod  för  att  snabbt utvärdera  värme‐
genomgångskoefficienten  (u‐värdet)  för  de  olika  delarna  på  byggnadens  klimatskal.  Inledande 
resultat för dessa innovationer presenteras i denna rapport, vidare undersökningar kommer fortsätta 
utanför ramen av detta projekt. Fyra vetenskapliga konferensartiklar har utarbetats och presenterats 
på två konferenser, två som huvudförfattare och två som andreförfattare. Vid arbetet med artiklarna 
har samarbete genomförts med projekt P5 i Effsys 2, artiklarna presenteras senare i denna rapport. 

6.1 Kunskapsläget 
Det  finns  gott  om  vetenskapliga  artiklar  som beskriver  hur  enskilda  system  fungera  och  hur man 
effektivisera  dessa.  Det  finns  även  gott  om  litteratur  som  beskriver  simuleringsmodeller  för 
utvärdering av byggnaders energiprestanda. Ett antal av dessa som har bedömts vara intressanta för 
detta  projekt  finns  samlade  i  den  tidigare  nämnda  sökbara  digitala  skriften.  När  det  gäller 
undersökningar  hur  enskilda  system  påverkar  hela  byggnaden  så  är  det  inte  lika  väl  beskrivet  i 
litteraturen. En referenslista med de ingående artiklarna presenteras i appendix A. 

6.2 Mätningar 
Byggnaderna  som  har  ingått  i  projektet  har  instrumenterats  och  givare  anslutits  till 
driftövervakningssystem där  loggning sker kontinuerligt. Utöver dessa kontinuerligt  loggade värden 
har momentana mätningar  utförts  på  vissa  av  systemen.  De mätpunkter  som  övervakas  och  har 
uppmätts momentant presenteras i tabellerna nedan; 
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Larsbergsvägen 27, 48 ‐ Flerbostadshus 

 

Tabell 1 ‐ Mätpunkter Larsbergsvägen 27, 48 

 

 

 

 

 

 

Värmesystem Typ av mätning Mätvärdesinsamling
Mätning:
Fjärrvärmeeffekt Timvärdes logg Logg via DUC
Fjärrvärme primärtemperaturer Timvärdes logg Logg via DUC
Fjärrvärmeflöde Timvärdes logg Logg via DUC
Fjärrvärmeenergi Timvärdes logg Logg via DUC
Varmvattenmätare (felaktigt inkopplad) Timvärdes logg Logg via DUC
Elenergi till frånluftvärmepumpar Timvärdes logg Logg via DUC
Radiatorsystem framledningstemperatur Timvärdes logg Logg via DUC
Radiatorsystem returledningstemperatur Timvärdes logg Logg via DUC
Varmvattentemperatur Timvärdes logg Logg via DUC
Kallvattentemperatur Timvärdes logg Logg via DUC
Värmepump kondensoreffekt 10 minuters logg Veckomätning
Värmepump värmebärarflöde 10 minuters logg Veckomätning
Värmepump värmebärartemperatur fram 10 minuters logg Veckomätning
Värmepump värmebärartemperatur retur 10 minuters logg Veckomätning

Ventilation
Mätning:
Avlufttemperatur   Timvärde logg Logg via DUC
Frånlufttemperatur Timvärde logg Logg via DUC
Luftflöde Spårgas Momentant

Elsystem
Mätning: 
Energimätning av fastighetsel  Timvärde logg Logg via DUC

Klimatskärm
Mätning: 
Utomhustemperatur Timvärde logg Logg via DUC
Relativa luftfuktighet Timvärde logg Logg via DUC
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Byggnad 210, Scania ‐ Industribyggnad 

 
Tabell 2 ‐ Mätpunkter By. 210, Scania 

 

Värmesystem Typ av mätning Mätvärdesinsamling
Mätning:
Fjärrvärmeeffekt 70°C systemet Timvärdes logg Logg via DUC
Fjärrvärme primärtemperaturer 70°C systemet Timvärdes logg Logg via DUC
Fjärrvärmeflöde 70°C systemet Timvärdes logg Logg via DUC
Fjärrvärmeenergi 70°C systemet Timvärdes logg Logg via DUC
Fjärrvärmeeffekt 110°C systemet Timvärdes logg Logg via DUC
Fjärrvärme primärtemperaturer 110°C systemet Timvärdes logg Logg via DUC
Fjärrvärmeflöde 110°C systemet Timvärdes logg Logg via DUC
Fjärrvärmeenergi 110°C systemet Timvärdes logg Logg via DUC
Värmeeffekt Powerwash Timvärdes logg Logg via DUC
Värme primärtemperaturer Powerwash Timvärdes logg Logg via DUC
Värmeflöde Powerwash Timvärdes logg Logg via DUC
Värmeenergi Powerwash Timvärdes logg Logg via DUC

Kyla
Mätning:
El till kylmaskiner Timvärde logg Logg via DUC
Kyla till växellådsmåleri Timvärde logg Logg via DUC
Köldbärarflöde Momentant Momentant
Kölbärartemperatur fram Momentant Momentant
Kölbärartemperatur retur Momentant Momentant

Elsystem
Mätning: 
Energimätning av totalel Timvärde logg Logg via DUC
Energimätning av el till kylmaskiner Timvärde logg Logg via DUC

Klimatskärm
Mätning: 
Utomhustemperatur Timvärde logg Logg via DUC
Relativa luftfuktighet Timvärde logg Logg via DUC
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Dykaren 10 ‐ Kontorsbyggnad 

 

Tabell 3 – Mätpunkter Dykaren 10 

 
 
 
 

Värmesystem Typ av mätning Mätvärdesinsamling
Mätning:
Fjärrvärmeenergi Timvärde logg Logg via driftdator
Energimätning VS vent totalt Timvärde logg Logg via driftdator
Energimätning VS rad totalt Timvärde logg Logg via driftdator
Energimätning varmvatten totalt Timvärde logg Logg via driftdator
Energimätning VS vent till nya huset Timvärde logg Logg via driftdator
Energimätning VS rad till nya huset Timvärde logg Logg via driftdator
Energimätning VS markväme Timvärde logg Logg via driftdator
Fjärrvärme primärtemperaturer Timvärdes logg Logg via driftdator
Fjärrvärmeflöde Timvärdes logg Logg via driftdator
VS vent temperaturer Timvärdes logg Logg via driftdator
VS vent flöde Timvärdes logg Logg via driftdator
VS rad temperaturer Timvärdes logg Logg via driftdator
VS rad flöde Timvärdes logg Logg via driftdator
VS mark temperaturer Timvärdes logg Logg via driftdator
VS mark flöde Timvärdes logg Logg via driftdator

Ventilation
Mätning:
Temperatur tilluft LB 01‐06 Timvärdes logg Logg via driftdator
Temperatur frånluft LB 01‐06 Timvärdes logg Logg via driftdator
Temperatur avluft LB 01‐06 Timvärdes logg Logg via driftdator
Drifttid LB‐01‐06 Timvärdes logg Logg via driftdator
Luftflöde LB01‐LB06 Spårgas Manuell insamling
Effektivitesmätning värmeåtervinning LB01‐06 Spårgas Manuell insamling

Kyla
Mätning:  
Energimätning av fjärrkyla Timvärde logg Logg via driftdator

Elsystem
Mätning: 
Energimätning av fastighetsel  Timvärde logg Logg via driftdator
Energimätning av ventilationens elanvändning. Timvärde logg Logg via driftdator

Klimatskärm
Mätning: 
Utomhustemperatur Timvärde logg Logg via driftdator
Relativa luftfuktighet Timvärde logg Logg via driftdator
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Kvarnberget 6 ‐ Multifunktionsbyggnad 

 
Tabell 4 – Mätpunkter Kvarnberget 6 

 

 

6.3 Simuleringsmodeller 
Modeller  av  byggnaderna med  dess  ingående  energisystem  har  byggts  upp  i  TRNSYS  för  att  ge 
möjlighet  till  utvärdering  av  energiprestanda  vid  förändringar  i  driftförutsättningar  eller  system‐
uppbyggnad. För enklare simuleringar har DesignBuilder använts. Syftet att använda simulering  för 
att utvärdera energisystemen  är att det ger möjlighet att med  viss noggrannhet  få en bild  av hur 
byggnadens energiprestanda påverkas av förändringar  i något av de underliggande systemen på ett 
snabbt och kostnadseffektivt sätt, eftersom man kan undersöka en stor mängd förändringar utan att 
bli belastad av investeringskostnader och projekttider.  

Valet  av  simuleringsverktygen  motiveras  när  det  gäller  TRNSYS  genom  att  det  är  ett  flexibelt 
simuleringsverktyg  som  tillåter användaren att  själv bygga modeller av energisystem utifrån  redan 
kompletta  och  validerade moduler. Modulerna  kan  sättas  ihop  så  att  de  virtuella  systemen  har 
samma uppbyggnad som de verkliga systemen. De uppbyggda virtuella undersystemen ansluts sedan 
till  byggnaden  för  att  skapa  helheten.  För  enklare  simuleringar  där  man  endast  är  ute  efter 

Värmesystem Typ av mätning Mätvärdesinsamling
Mätning:
Fjärrvärmeenergi Timvärde logg Logg via driftdator
Energimätning VS vent totalt Timvärde logg Logg via driftdator
Energimätning VS rad totalt Timvärde logg Logg via driftdator
Energimätning varmvatten totalt Timvärde logg Logg via driftdator
Fjärrvärme primärtemperaturer Timvärdes logg Logg via driftdator
Fjärrvärmeflöde Timvärdes logg Logg via driftdator
VS vent temperaturer Timvärdes logg Logg via driftdator
VS vent flöde Timvärdes logg Logg via driftdator
VS rad temperaturer Timvärdes logg Logg via driftdator
VS rad flöde Timvärdes logg Logg via driftdator

Ventilation
Mätning:
Temperatur tilluft LB samtliga Timvärdes logg Logg via driftdator
Temperatur frånluft LB samtliga Timvärdes logg Logg via driftdator
Temperatur avluft LB samtliga Timvärdes logg Logg via driftdator
Luftflöde LB samtliga Spårgas Manuell insamling
Effektivitesmätning värmeåtervinning LB samtliga Spårgas Manuell insamling

Kyla
Mätning:  
Elenergimätning på kylkompressorer Timvärde logg Logg via driftdator
Energimätning på KB1 Timvärde logg Logg via driftdator
Energimätning på KB2 Timvärde logg Logg via driftdator
Temperaturer på KB Timvärde logg Logg via driftdator
Flöde på KB Timvärde logg Logg via driftdator

Elsystem
Mätning: 
Energimätning av fastighetsel  Timvärde logg Via energileverantör
Energimätning av ventilationens elanvändning. Timvärde logg Logg via driftdator

Klimatskärm
Mätning: 
Utomhustemperatur Timvärde logg Logg via driftdator
Relativa luftfuktighet Timvärde logg Logg via driftdator



övergripande resultat från modellerna, t.ex. årlig energianvändning för byggnaden, så är ett enklare 
simuleringsverktyg  att  föredra.  I  detta  projekt  föll  valet  på DesignBuilder  eftersom  det  kräver  en 
relativt kort startsträcka och ett enkelt grafiskt användargränssnitt.  

6.3.1 Kvalitativ modell  
Motivationen  till  den  kvalitativa  modellen  är  att  identifiera  de  olika  ingående  huvuddelarna  i 
byggnadens  energisystem  för  att  senare  kunna  bygga  dessa  detaljerat  i  den  slutgiltiga 
simuleringsmodellen.  Efter att den kvalitativa modellen är skapad med den verkliga byggnaden som 
förebild  kan den  kvantitativa modellen  av byggnadens  energisystem  skapas.  Figur  1  visar hur den 
kvalitativa modellen av byggnaden är uppbyggd med energisystem och klimat.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2 Kvantitativ modell  
Efter  att  de  olika  kvalitativa  ”svarta  lådorna”  har  identifierats  kan  det  detaljerade modellerna  av 
byggnadens energisystem skapas. De detaljerade modellerna är nödvändiga  för att modellerna ska 
bli flexibla så att olika konfiguration och ändringar skall kunna provas. Olika undermodeller skapas för 
de  olika  delsystemen  och  ansluts  sedan  till  varandra  för  att  bilda  byggnadens  energisystem. 
Uppbyggnaden av de olika undermodellerna beskrivs i efterföljande underrubriker. 
 

6.3.2.1 Byggnadsmodellen   
I TRNSYS har Type   56a används för att simulera en flerzons byggnad. Type 56a är validerad genom 
experimentella  analyser  och  är  väl  erkänd.  Byggnaden  byggs  upp  i  TRNBuild  vilket  är 
byggnadsgränssnittet  i TRNSYS där byggnadens  klimatskal, olika  termiska  zoner, och  interna  laster 
definieras.  Indata  till  byggnadsmodellen  är  en  blandning  av  information  som  insamlats  från 
byggnadsägare, energimyndighetens utredningar och byggnadsbesiktning.  
 
Exempel på information som matas in i byggnadsmodellen; 

• Byggnadens geometri  

Figur 1 ‐ Kvalitativ modell av byggnaden energisystem
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• Klimatskalets uppbyggnad och egenskaper 
• Interna laster i form av personer, belysning, utrustning och solstrålning 
• Antal termiska zoner 
• Ventilationsflöden och effekt (tas som indata från ventilationsmodell) 
• Ofrivillig ventilation (infiltration) 
• Tillförd värmeeffekt till zon (tas som indata från dynamisk radiatormodell) 

 

 6.3.2.1 Radiatorsystemmodell   
För  att  få  ett  dynamiskt  uppförande  från  värmesystemet  så  kopplas  värmetillförseln  i 
byggnadsmodulen  ifrån  och  värmeeffekten  tas  istället  som  indata  ifrån  den  dynamiska 
radiatorsystemmodell  som byggts upp med  validerade moduler.  Som  radiatormodul har  Type 362 
”Dynamic  radiator model with pipes” används. Denna sammankopplas med  radiatorvärmeväxlaren 
(Type  5b)  i  fjärrvärmecentralmodellen. Varje  zon blir utrustad med  en  radiator  som  effektmässigt 
matchar den effekt  som  i  verkligheten  levereras  av  flera  radiatorer. Radiatorernas  flöde beräknas 
utifrån uppmätt temperaturdifferens och den beräknade effekten hos radiatorerna. 
 
Eftersom  värmeeffektbehovet  i  de  olika  zonerna  varierar  med  utomhustemperaturen  så 
kompenseras den avgivna effekten genom att  framledningstemperaturen  till  radiatorerna  följer en 
förutbestämd  kurva.  Kurvan  beräknas med  ett  polynom  som  ger  en  framledningstemperatur  vid 
rådande  utomhustemperatur  som  motsvarar  den  för  byggnaden  inställda  verkliga  framlednings‐
temperaturen.  
 
Radiatorsystemmodellen har både in och utsignaler mellan olika undermodeller. Insignal till radiatorn 
är  rumstemperatur  från  byggnadsmodellen  och  som  utsignal  avgiven  effekt,  och  utgående 
temperatur  på  radiatorsystemet.  Utsignalen  med  den  från  radiatorn  avgivna  effekten  ges  som 
insignal till  respektive termisk zon  i byggnadsmodellen. Den utgående temperaturen  från radiatorn 
tas som  insignal  till  radiatorväxlaren. Med andra ord så är den dynamiska  radiatormodellen  till sin 
uppbyggnad och reglering lik ett verkligt radiatorsystem. 
 

6.3.2.2 Fjärrvärmecentralmodell   
Fjärrvärmecentral modellen  är  uppbyggd  av  två  värmeväxlare  (Type  5b)  som  är  kopplade  enligt 
enstegsprincipen. I verkligheten är centralerna i projektet kopplade enligt tvåstegsprincipen men för 
att  förenkla regleringen används  i modellerna enstegskopplade  fjärrvärmecentraler2. När det gäller 
energianvändningen  så  har  sannolikt  denna  förenkling  minimal  inverkan.  Däremot  så  är  retur‐
temperaturen på primärsidan i fjärrvärmecentralen sannolikt något högre än i verkligheten men det 
är inte en parameter som beaktas i de simuleringar som har utförts inom ramen för detta projekt.  
 
I flödesschemat som beskrivs i figur 2. visas hur de olika modulerna är sammankopplade och hur de 
olika modulerna påverkar varandra. 

 
Figur 2 ‐ Fjärrvärmecentralmodell 

                                                            
2 Se t.ex. http://www.fortum.com/gallery/pdf/fv/Installation/Installationsanvisningar_fjarrvarme.pdf 
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Framledningstemperaturen  på  primärsidan  styrs  enligt  en  utomhuskompenserad  kurva  som mot‐
svarar  Fortums  dimensionerande  kurva  angiven  i  skriften  ”Energifakta,  installation  av  fjärr‐
värmecentral”3. Som nämnts tidigare så styrs framledningstemperaturen på sekundärsidan även den 
mot utomhustemperaturen enligt en förutbestämd kurva.  
 
Värmeväxlarnas dimensioneras så att de motsvarar den effekt som beräknats fram för radiatorerna 
respektive tappvarmvatten. När det gäller tappvarmvatten så har två olika tillvägagångssätt använts, 
för de modeller där varmvattenanvändningen endast är intressant för den årliga energianvändningen 
har ett konstant  flöde på varmvattnet använts. Hur stort detta  flöde är beror på vilken bakgrunds‐
information som  finns att tillgå  i projektet, antingen har värden  från energimyndighetens material4 
använts eller  så har verkliga uppmätta data används. För de  fall där användningsprofilen av varm‐
vatten påverkar prestanda hos delsystemen har ett schema använts, schemat grundar sig på tidigare 
nämnt material  från energimyndigheten där en veckans uppmätt användningsprofil har använts  för 
att  skapa  en  bild  av  ett  verkligt  fall.  Denna  vecka  upprepas  för  varje  vecka  under  året  vid  års‐
simuleringar. 
 

6.3.2.3 Ventilationsmodell värmeåtervinning med roterande (regenerativ)  värmeväxlare 
I  projektet  finns  flera  ventilationsaggregat  som  har  värmeåtervinning med  roterande  regenerativ 
värmeväxlare och  för att  simulera  funktionen hos denna  specifika  typ av värmeåtervinning har en 
modell byggts. För att få en modell som ger ett trovärdigt resultat har modellen byggts av befintliga 
moduler i TRNSYS, dessa modeller är som nämnts tidigare redan validerade vilket borde ge ett rimligt 
utfall. Validering mot uppmätta värden har visat att så är fallet. De olika moduler som använts för att 
bygga modellen är: 
 

• Frånluftsfläkt: Type 112b 
• Tilluftsfläkt: Type 664‐4 
• Roterande värmeväxlare: Type 667d 
• Kylbatteri: Type 508c 
• PID Reglerenheter: Type 23 
• Drifttidskontroll: Type 579‐2 

 
Utöver  dessa  finns  två  ekvationsmoduler  som  är  hjälpenheter  till  PID  kontrollenheterna. 
Ekvationsmodulerna består av egenskrivna ekvationer som jämför dynamiska värden mot ett statiskt 
satt börvärde. Utsignalen används för att ge PID kontrollerna on/off signaler vid satta börvärden.  
 
Funktionen  hos  ventilationsmodellen  för  värmeåtervinning  med  roterande  värmeväxlare  är 
uppbyggd så att luftflöden inhämtats från spårgasmätningar på de verkliga fläktarna och dessa matas 
in  i  fläktmodulerna.  Eftersom  samtliga  dessa  aggregat  styr  på  konstant  tilluftstemperatur  så  har 
inställningsvärden  från byggnaderna överförts till modellen, och styrningen  i modellen är även den 
tilluftsstyrd.  Utifrån  luftflöden  och  börvärden  på  tilluftstemperatur  har  dimensionering  på 
värmeväxlare i modellen utförts genom beräkningar av de indata som modulerna kräver. 
 
De olika modulerna ansluts till varandra enligt flödesschemat i figur 3. 

                                                            
3 http://www.fortum.com/pdf/2004/6/42143260233051/fjarrvarme_040603.pdf 
4 Energimyndigheten. Mätning av kall och varmvattenanvändning i 44 hushåll, ER 2009:26 
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Figur 3 ‐ Flödesschema ventilationsmodell 

Ventilationsmodellen  i  sig  har  som  indata  information  om  utomhusluftens  egenskaper,  dvs. 
temperatur och  luftfuktighet, och  inomhustemperaturen. Modellen har möjlighet att ha en mängd 
utdata men  de  som  har  använts  inom  projektet  är  tillförd  effekt  i  värmebatteri,  kylbatteri  samt 
återvunnen effekt i den roterande värmeåtervinningsväxlaren.  

6.3.2.4 Ventilationsmodell vätskeburen värmeåtervinning 
En annan typ av ventilationsaggregat som används flitigt i de byggnader som är med i projektet är en 
typ  med  vätskeburen  värmeåtervinning.  Hos  dessa  aggregat  återvinns  värme  genom  att  en 
värmeväxlare  i  frånluften ansluts via en vätskeburen  loop med en värmeväxlare  i tilluften. Vätskan 
som cirkulerar i loopen har i samtliga system varit en blandning av etylenglykol och vatten. För dessa 
system  har  en  blandning  av  etylenglykol med  fysikaliska  egenskaper  som motsvarar  ca  30  vikt‐% 
inblandning vid 20 grader5 antagits i modellen. 
 
Min erfarenhet av denna typ av återvinningssystem är att de ofta har  lägre återvinningsgrad än vad 
man kan förvänta sig. Min erfarenhet grundar sig på mätningar på mer än 100 återvinningssystem av 
denna  typ.    Normal  temperaturverkningsgrad  för  vätskeburna  återvinningssystem  kan  sägas  vara 
mellan  40‐50  %.  Detta  kan  jämföras  med  värmeåtervinningssystem  med  regenerativ  roterande 
värmeväxlare  där  typisk  temperaturverkningsgrad  kan  sägas  vara mellan  55‐70 %.  Tabell  5  och  6 
senare i rapporten visar exempel på skillnad mellan uppmätta temperaturverkningsgrader för de två 
olika systemtyperna. 
 
Ventilationsmodellen med  vätskeburen  värmeåtervinning  är  uppbyggd  enligt  samma  filosofi  som 
använts  för modellen  för  återvinningssystem med  roterande  värmeväxlare,  skillnaden  är  att  den 
modulen med  roterande  värmeväxlare  är  utbytt mot  en  krets  som  består  av  en  pump  och  två 
korsströmsvärmeväxlare.  Figur  4  beskriver  uppbyggnaden  hos  ett  ventilationsaggregat  med 
vätskekopplad värmeåtervinning. 

                                                            
5 IIF‐IIR – Properties of Secondary Working Fluids for Indirect Systems ‐2010 
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Figur 4 ‐ Ventilationssystem med vätskekopplad värmeåtervinning 

De moduler som använts för att bygga upp detta system i TRNSYS visas i följande lista: 
 

• Frånluftsfläkt: Type 112b 
• Tilluftsfläkt: Type 664‐4 
• Kylbatteri: Type 508c 
• PID Reglerenheter: Type 23 
• Drifttidskontroll: Type 579‐2 
• Pump till värmeåtervinningskrets: Type 110 
• Korsströmsvärmeåtervinningsvärmeväxlare: Type 5e 

 
Även detta system  följer uppbyggnaden enligt  flödesschemat  i  figur 3, enda skillnaden mellan upp‐
byggnaden av systemet för återvinning med roterande värmeväxlare och systemet med vätskeburen 
värmeåtervinning är således typen av värmeväxlare som använts.  
 
För att  få  fram  indataparametrar  till de olika  ingående modulerna har samma metodik använts  för 
denna modell, dvs. att  luftflöde har uppmätts med spårgas och börvärden  för tillufttemperatur har 
avlästs. Indata till har sedan beräknats utifrån detta och matats in i modulerna. För denna modell så 
är  det  särskilt  värmeväxlarnas  dimensionering  som  skiljer  från  systemet  för  återvinning  med 
roterande värmeväxlare. För att  få  fram  indata  till dessa har effektbehov beräknats  från  luftflöden 
och en dimensionerande utomhustemperatur på  ‐20  °C. Uppmätta effekter på  värmeåtervinnings‐
batteriet och temperaturer på vätskan  in och ut batteriet har använts för att beräkna vätskeflödet  i 
värmebärarkretsen. Effekten har sedan även använts för att beräkna fram värmeväxlarnas UA värde. 
Övriga  värden  har  beräknats  på  samma  sätt  som  beskrivits  i  avsnittet  för  systemet  med  den 
roterande värmeväxlaren.  
 

6.3.2.5 Klimatmodell 
Byggnadens energiprestanda påverkas av hur  klimatet  varierar över  året och  för  att  ta hänsyn  till 
detta finns olika klimatmodeller i TRNSYS. För att simuleringarna ska ge ett så realistiskt resultat som 
möjligt  så  är  det  viktigt  att  klimatmodellen  ger  utsignaler  som  temperatur,  solstrålning, 
vindhastighet,  luftfuktighet och himlens  strålningstemperatur. För att  skapa dessa värden används 
inom projektet  en  av  standardmodulerna  i  TRNSYS,  Type  109‐TMY2. Denna modul  ansluts  till  två 
undermoduler,  Type  33e  som  hanterar  fuktighalten  i  luften  och  Type  69b  som  hanterar 
strålningstemperatur  från himlen. Utöver detta  finns en ekvationsmodul som hanterar solstrålning. 
Indata  till  klimatmodulen  är  genererade  klimatfiler  för  Stockholm,  dessa  filer  ska  motsvara  ett 
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normalår. Den klimatgenerator som används är den erkända METEONORM 6.1  (Edition 2009)6 som 
bygger på en meterologisk databas. Som klimatort är Stockholm vald för simuleringarna.  
 
För valideringar  skapas en egen meterologisk  indatafil  som  innehåller verkligt uppmätta data  som 
gäller för byggnaden och för den period som valts ut för validering. De uppmätta data som används i 
valideringsfilen  är  uppmätt  temperatur  vid  byggnaden  och  uppmätt  solstrålning  vid  SLB  Analys7 
station i Stockholm.   
 

6.3.2.6 Energiberäkningar 
Energianvändning för de olika undermodellerna beräknas genom  integrering av effekten över tiden, 
integreringen  görs med  integralmodulen  i  TRNSYS  (Type  24).  Type  24  tar  effekt  som  insignal  och 
levererar  summerad  energi  som  utsignal.  Beroende  på  vilka  analyser  som  skall  göras  anpassas 
modellerna för att leverera den energianvändning som är av intresse. 
 

6.4 Validering av modeller 
Modellerna valideras på olika nivåer, en övergripande där byggnadens totala årliga värmeanvändning 
valideras mot uppmätta normalårskorrigerade data och en mer detaljerad validering där de enskilda 
undermodellerna jämförs mot uppmätta data från det verkliga systemet för kortare period. För den 
kortare perioden har i normalfallet en vecka valts, om det har bedöms som nödvändigt har validering 
utförts med ett par veckor med olika driftförutsättningar. 
 

6.4.1 Övergripande validering 
Ofta så är byggnadens totala energiprestanda det enda måttet på hur väl energieffektiv en byggnad 
är.  Anledningen  till  detta  är  att  informationen  som  samlas  in  om  byggnadens  energianvändning 
kommer från energifakturor, dvs. det är kostnaden för energin som är av största intresse. 
 
För de enklare modellerna som byggds i DesignBuilder och även för de modeller som byggts i TRNSYS 
görs  validering  på  denna  nivå.  Det  innebär  att  utfallet  av  den  årliga  värmeenergianvändningen 
jämförs med den normalårkorrigerade uppmätta användningen. I figur 5 och 6 visar exempel på utfall 
på validering av resultat från båda simuleringsverktygen.  
 

 
Figur 5 ‐ Validering av värmeanvändning Larsbergsvägen 27 simulerat med TRNSYS 

                                                            
6 http://www.meteonorm.com/ 
7 http://slb.nu/lvf/ 
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Figur 6 ‐ Validering av värmeanvändning Larsbergsvägen 27 simulerat med DesignBuilder 

Det man ser  i figur 5, dvs. modellen byggd  i TRNSYS, är att värmeanvändningen predikteras relativt 
bra sett på ett helt år. Tittar man på enskilda månader ser man att på sensommaren, dvs. augusti, 
september, verkar modellen underskatta energianvändningen något för denna byggnad. På det stora 
hela så är bedömningen att modellen har en tillräckligt god funktion för att kunna leverera trovärdiga 
resultat vid analyser av ändringar hos energisystemen. 
 
I figur 6, dvs. modellen byggd i DesignBuilder, missar modellen under sommarmånaderna. Sannolikt 
så är det trubbiga schemat för varmvattenanvändningen som gör att resultatet under dessa månader 
redovisar en avvikelse från uppmätta data. Schemat kan förfinas om det skulle finnas behov att ha en 
bättre modell där energi till tappvarmvatten varierar över året. Även denna modell gör ett bra jobb 
att  simulera  den  årliga  energianvändningen  även  om  det  är  uppenbart  att  tappvarmvatten‐
användningen inte simuleras på bästa sätt. 
  

6.4.2 Validering av detaljerade modeller 
Även om valideringen av den totala värmeenergianvändningen kan vara tillräcklig i många fall så vill 
man  ändå  försäkra  sig  om  att  de  olika  delsystemen  som  byggts  upp  i  TRNSYS  har  en  trovärdig 
funktion. Särskilt om man vill utvärdera hur skillnaden mellan utfallet av en åtgärd på det enskilda 
systemet mot  utfallet  på  den  totala  energianvändningen. Då  kan man  skapa  sig  kunskap  om  hur 
åtgärder på ett system påverkar andra system  i byggnaden. Som ett enkelt exempel kan ett byte av 
fönster  användas,  vid  första  anblick  så  ser  man  en  förbättring  av  fönstrets  värmeisolerande 
egenskaper och räknar ut hur stor reduceringen av energianvändningen blir pga. det förbättrade U‐
värdet.  I verkligheten blir  inte  reduceringen  sannolikt  lika  stor  för att ett bättre  isolerande  fönster 
påverkar andra faktorer i byggnaden, den största är att soltillskottet normalt minskar kraftig pga. det 
bättre  isolerande  glasytan  inte  släpper  in  lika mycket  solstrålning  (glasets  solenergitransmittans8 
minskar) jämfört med en sämre isolerad glasyta och minskar således reduceringen. 
 
Några exempel på validering av de detaljerade modellerna följer  i figur 7, 8 och 9. Figur 7 beskriver 
validering av återvunnen värmeeffekt i ventilationsaggregat LB02 på Dykaren 10.  
 

                                                            
8  Ibland  används  g‐värde  (svenska,  http://www.alboskandinavien.se/exakt‐vad‐betyder‐u‐och‐g‐varde.htm) 
eller SHGC (engelska, http://www.efficientwindows.org/shgc.cfm) för detta begrepp. 
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Figur 7 – Värmeåtervinning med roterande värmeväxlare Dykaren 10 simulerat med TRNSYS 

I figur 7 kan man se att modellen levererar ett resultat som är bättre än ±20%. Tydligt är att modellen 
underskattar återvunnen effekt och resultatet ger en tydlig bild. Eftersom spridningen är relativt lite 
så kan man  i detta  fall  finjustera modellen så att  resultatet blir ännu bättre.  I grafen  till höger ser 
man att det är fem punkter som faller utanför ‐20% linjen, dessa punkter beror på att temperaturen 
efter  värmeåtervinningsbatteriet  sjunker  snabbt när  aggregatet  stannar och  ger därför  en  felaktig 
bild, detta  fenomen syns tydligare på grafen till vänster. Där ses detta som en topp när aggregatet 
stänger  av,  denna  topp  finns  inte  i  den  simulerade  grafen.  Dessa  värden  påverkar  inte 
simuleringsresultatet och man kan därför bortse från dessa punkter. 
 
I figur 8 kan vi se valideringen av radiatormodellen  i Dykaren 10, där uppmätt effekt under ungefär 
en vecka jämförts med simulerade värden under samma vecka.  
 

 
Figur 8 ‐ Radiatormodell Dykaren 10 simulerad med TRNSYS 

Figur  8  visar  tydligt  att  modellen  för  det  mesta  underskattar  energianvändningen, 
användningsprofilen  kan  dock  sägas  följa  den  uppmätta  profilen.  Det  föranleder  slutsatsen  att 
modellens  uppförande  ger  en  fullgod  bild  av  det  verkliga  systemet. Man  kan  även  tänka  sig  att 
finjustera modellen  om man  är  i  behov  av mer  noggranna  simuleringar  eftersom modellen  som 
nämnts tidigare konsekvent underskattar effektbehovet i radiatorsystemet.  
 
Ventilationsmodellerna kan valideras var och en  för  sig, men har man  flera aggregat  i en byggnad 
kräver det omfattande installation av mätutrustning. Om man har tillgång till mätningar av energi till 
ventilation  är  det  troligast  att man  har  en  totalmätning  till  samtliga  aggregat.  I  figur  9  visas  en 
validering av ventilationsmodell som innehåller ett flertal ventilationsaggregat. 
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Figur 9 ‐ Ventilationsmodell för 6 ventilationsaggregats värmeanvändning Dykaren 10 simulerad med TRNSYS 

I grafen till vänster  i  figur 9 kan man se två  intressanta saker, först att användningsprofilen till stor 
del  följer de uppmätta värdena. Det andra man kan se är att under den tiden som aggregat ej är  i 
drift  så  finns ett effektbehov  för varmhållning, man kan även  tänka  sig att en viss del går åt pga. 
läckande  värmeventiler.  I  grafen  till  höger  ser  man  ett  antal  punkter  som  ligger  på  X‐axeln, 
anledningen  till detta är  just pga. att det  finns ett behov  i verkligheten men  i modellen  finns  inget 
behov när inte aggregatet är i drift. I övrigt finns ett antal punkter som ligger en bit över +30% linjen, 
dessa  punkter  beror  på  att  modellen  i  uppstartsskedet  i  många  fall  överskattar  behovet  av 
värmeeffekt.  Dessutom  kan  man  misstänka  att  modellen  underskattar  behovet  något  när 
effektbehovet  blir  lägre.  Men  på  det  stora  hela  kan  man  nog  säga  att  simuleringsmodellen 
överskattar energianvändningen under stor del av tiden men att uppförandet från modellens sida är 
tillräckligt bra för att man ska kunna få trovärdiga resultat från ändringar i byggnadens energisystem.  
 

6.5 Diskussion simuleringsmodeller 
Man inser att de modeller där indata är väl definierad och där påverkan av okända faktorer som t.ex. 
interna  laster och tillfälliga driftstörningar är  lättast att få ett bra resultat ifrån. I denna rapport kan 
man se att modellen för värmeåtervinningsystemet med roterande värmeväxlare har en mycket liten 
spridning  och  en  relativt  liten  avvikelse  från  de  uppmätta  värdena.  Däremot  så  för modellen  av 
samtliga  ventilationsaggregat  där  osäkerheten  och  påverkan  av  yttre  faktorer  är  större  så  ökar 
spridningen markant även om medelvärdet över en längre period ger ett utmärkt värde. Frågan som 
man får ställa sig och sedan försöka svara på är vilken noggrannhet krävs för en bra analys. En fråga 
som kanske  inte alltid är så  lätt att svara på. Man kan  i alla  fall säga att en simuleringsmodell som 
fungerar bra ger en bild av hur systemet uppför sig och kan vara ett värdefullt verktyg i analysfasen 
när man  vill  undersöka  alternativa  systemlösningar,  men  de  ger  inte  en  absolut  beskrivning  av 
verkligheten. Därför bör man  framskrida med stor försiktighet och självkritiskt granskande när man 
arbetar med simuleringsprogram.  
 

6.5 Sammanfattning simuleringsmodeller 
Modellerna  som  byggt  upp  inom  projektet  kan  med  god  noggrannhet  förutsäga  både  hur 
energianvändningen  ser  ut  över  ett  år,  även  funktionen  hos  de  enskilda  energisystemen  kan 
simuleras  med  trovärdigt  resultat.  Modellernas  träffsäkerhet  är  beroende  på  hur  väl  man  kan 
beskriva  indata  till  de  ingående modulerna.  Häri  ligger  en  stor  osäkerhet  för  vissa  av  systemen, 
särskilt  åsyftas  de  system  som  påverkas  av  interna  laster.  Det  är  i många  fall mycket  svårt  att 
kortsiktigt förutsäga hur de  interna  lasterna kommer att vara eller ha varit. För modeller där  indata 
kan beskrivas med stor träffsäkerhet kan noggrannheten göras stor.  
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Men sett över längre tid, t.ex. ett år blir simuleringarna mer noggranna pga. att inverkan av kortare 
onormala  driftförhållanden minskar med  tiden. Därför  kan man  nog  säga  att  genom  att  samla  in 
information med kvalitet så kan man väl skapa modeller som över tid beskriver verkligheten på ett 
trovärdigt  sätt. Och  dessa modeller  kan med  gott  resultat  användas  för  att  utvärdera  alternativa 
systemlösningar och ändringar i systemparametrar.  
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7. Fallstudier 
 
Simuleringsmodellerna ger möjlighet att på ett enkelt sätt utvärdera olika systemkonfigurationer och 
hur förändringar samt felaktigheter påverkar energiprestandan hos byggnaden.  I projektet har olika 
fallstudier utförts för att finna hur och var värmepumpar kan förbättra energiprestandan i befintliga 
byggnader.  Simuleringsmodellerna  ger  möjlighet  att  utvärdera  hur  byggnadens  totala  energi‐
prestanda påverkas av åtgärderna, detta är en  fördel gentemot att bara utvärdera hur de enskilda 
systemen påverkas av åtgärderna. Utvärderas bara de enskilda systemen  finns en risk att systemen 
suboptimeras vilket inte är önskvärt om man är intresserad av hur det verkliga utfallet av åtgärderna 
eftersöks. I följande underkapitel presenteras olika intressanta fallstudier. 

7.1 Luft/vattenvärmepump för tappvarmvattenproduktion 
Varmvattenanvändningen står för en betydande del av värmeanvändningen  i ett flerbostadshus. En 
möjlighet  att  reducera  den  köpta  andelen  energi  kan  tänkas  vara  att  ersätta  den  befintliga 
energikällan med  en  värmepump  dedikerad  för  tappvarmvatten.  En  studie  av  hur  en  luft/vatten‐
värmepump  som monteras  in  i  byggnaden  på  Larsbergsvägen  27  påverkar  energiprestandan  för 
byggnaden har utförts  genom  simulering.  I detta  fall  är  tanken  att  ett helt nytt  system byggs  för 
varmvattnet,  det  nya  systemet  består  av  en  luft/vatten‐värmepump  som  har  spetslaststöd med 
elpatron.  Värmepumpen  betjänar  en  ackumulatortank  där  tappvarmvattnet  värms.  Detta  system 
byggs  med  standardmoduler  i  TRNSYS  vars  funktion  redan  är  validerade.  I  figur  10  visas  en 
schematisk bild av systemets uppbyggnad. 
 

 
Figur 10 ‐ Uppbyggnad varmvattensystem med luft/vatten‐värmepump Larsbergsvägen 27 

Tankmodellen är uppbyggd så att den delas in i fyra temperaturzoner där varje zon räknas som fullt 
omblandad. Som tankmodul  i TRNSYS har Type 4a används. Värmepumpen anslut så att det varma 
vattnet  från  kondensorn  tillförs på  toppen  i  tanken och det  kalla  vattnet  till  kondensorn  tas  ifrån 
botten av tanken. Tappkallvatten tillförs på botten av den kalla sidan av tanken och varmvattnet tas 
från toppen av tanken.   
 
Styrningen är uppbyggd så att värmepumpen är i drift så länge medeltemperaturen i tanken är under 
60 grader, när medeltemperaturen  i  tanken överstiger 60 grader  stängs pumpen av och  start  sker 
igen  när medeltemperaturen  har  sjunkit  under  58  grader.  Elpatronen  går  in  och  stödvärmer  om 
temperaturen på varmvattnet till byggnaden understiger 56 grader. En tappningsprofil är framtagen 
med underlag  ifrån  Energimyndighetens  rapport  “Mätning  av  kall och  varmvattenanvändning  i  44 
hushåll, ER 2009:26”. Uppmätt varmvattenanvändningen under en dag har använts för att skapa en 
profil för samtliga dagar under året. 
 
Värmepumpsmodulens  uppbyggnad  i  TRNSYS  kräver  att  användaren  anger  prestanda  för  det 
specifika  fallet,  de  data  som  inmatats  i modulen  har  inhämtats med  information  från  projekt  P5. 
Uppmätt prestanda från en värmepump som har en storlek vilken passar det beräknade behovet för 
modellen har använts. Den värmepumpmodul som använts för simuleringarna i TRNSYS är Type 668. 
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Typ 668 i TRNSYS använder en användardefinierad matris för att generera värmepumpsprestanda vid 
ett givet driftfall genom att  interpolera avgiven värmeeffekt och kompressoreffekt utifrån  inmatat 
prestandamatris, i detta projekt har grunddata data till matriserna erhållits från projekt P5 i Effsys 2. 
 
För  luft/vatten  delen  till  värmepumpen  har  en  korsströmsvärmeväxlare  använts,  Typ  5e. 
Värmeväxlaren  har  ett  konstant  luftflöde.  Utöver  dessa  moduler  finns  två  ekvationer  som  styr 
kontrollen av värmepumpen.  
 
Dimensioneringsberäkningar  har utförts  utifrån  användningsprofilen  för  de  data  som  de  ingående 
modulerna  kräver.  Målet  med  beräkningarna  har  varit  att  ha  en  framledningstemperatur  till 
byggnaden på 60 °C. Figur 11 visar den simulerade varmvattentemperaturen till byggnaden under en 
veckas tid.  
 

 
Figur 11 ‐ Simulerad varmvattentemperatur under en vecka för Larsbergsvägen 27 med TRNSYS 

Utfallet  av  studien  pekar  på  att  andelen  köpt  energi  kan  reduceras  genom  att  genomföra  denna 
åtgärd. Systemet har en relativt enkel uppbyggnad och detta borde  innebära att  implementering av 
ett  sådant  system  i  befintliga  byggnader  skulle  vara  relativt  enkelt.  Simuleringarna  visar  att  för 
Larsbergsvägen  27  skulle  andelen  köpt  energi  till  varmvatten  reduceras med  62  %.  Tyvärr  finns 
systemet inte i verkligheten så jämförelse med mätningar är inte möjlig. Figur 12 visar hur den köpta 
energin fördelas mellan värmepumpen och eltillskott. 
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Figur 12 ‐ Utfall av fallstudie med tappvarmvattenproduktion med luft/vatten‐värmepump för Larsbergsvägen 27 

I grafen visas den vänstra stapeln  för det totala behovet av varmvattenenergi  i byggnaden, mitten‐ 
och den högrastapeln beskriver hur mycket elenergi som behövs till värmepumpen och eltillskott för 
att  ersätta  hela  värmebehovet.  Tillförd  elenergi  i  värmepumpen  uppgår  till  27  %  av  det  totala 
varmvattenbehovet,  för  eltillskottet  är  det  11 %  av  det  totala  behovet.  Som  nämnts  tidigare  blir 
summan av tillförd köpt energi med värmepumpslösningen 38 % av det totala varmvattenbehovet. 
 

 7.2 Värmeåtervinning ventilation med värmepump i vätskeburet system  
Inom projektet har omfattande studier utförts på vätskekopplade värmeåtervinningssystem då det 
har  upptäckts  att  dessa  system  ofta  har  lägre  återvinningsgrad  än  vad  man  kan  förvänta  sig. 
Exempelvis byggnaden Dykaren 10 har  sex olika  stora ventilationsaggregat med värmeåtervinning, 
tre  av  dessa  har  vätskeburen  värmeåtervinning,  Tabell  5  visar  uppmätta  värden  av 
återvinningsgraden  för dessa aggregat vid ca 0  °C utomhus. Återvinningsgraden definieras här som 
andelen återvunnen energi ur frånluften delat med det som är teoretiskt maximalt att återvinna ur 
frånluften. Man kan inte säga något om att storleken på aggregaten påverkar effektiviteten. 
 

 
Tabell 5 ‐ Dykaren 10 vätskeburen värmeåtervinning 

Under samma period uppmättes även de andra tre aggregaten som har roterande värmeväxlare för 
värmeåtervinning,  återvinningsgraden  för  dessa  aggregat  är  betydligt  högre  och  resultaten  visas  i 
Tabell 6. Även dess uppmätta vid ca 0 grader utomhus. 
 

 
Tabell 6 ‐ Dykaren 10 värmeåtervinning med roterande värmeväxlare 
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Tydligt  är  att  systemen  som har  vätskeburen  värmeåtervinning  inte  återvinner  lika mycket  energi 
som systemen med roterade värmeåtervinning. 
 
En studie för att ta reda på vilka parametrar som påverkar prestandan hos dessa system har utförts 
på en  testanläggning uppbyggd på KTH Energiteknik.  I  studien eftersöktes även  svaret på om UA‐
värdet på värmeväxlarna förändras i stor utsträckning med ändringar i utomhustemperaturen. Detta 
är  en  nyckelfråga  vid  simulering  av  denna  typ  av  system.  Studien  identifierade  ett  antal  viktiga 
parametrar  på  vätskesidan  för  att  ge  maximal  återvinningsgrad  samt  att  förändringen  hos 
värmeväxlarnas UA‐värde är försumbar vilket förenklar simuleringar av dessa system. När det gäller 
de  påverkande  parametrarna  så  identifierades  tre  nyckelparametrar  som  påverkar  prestandan  i 
studien. 

• Värmebärarens flöde: Flödeshastigheten på fluiden påverkar möjligheten att överföra energi. 
Särskilt  kritiskt  blir  det  om  hastigheten  blir  så  låg  att  laminär  strömning  uppkommer  i 
återvinningssystem  där  värmeväxlarna  har  dimensionerats  för  att  ha  turbulent  strömning, 
vilket  är  det  vanliga  fallet.  Om  man  i  stället  har  för  högt  flöde  så  begränsas 
återvinningsgraden  av  temperaturerna,  dvs. maximal  återvinning  går mot  50 %.  Till  detta 
kommer  även  drivenergi  till  pumpen  som  ökar med  ökat  flöde  vilket  leder  till  försämrad 
energieffektivitet för hela systemet. I figur 13 visas uppmätta data på hur värmeöverföringen 
påverkas av värmebärarens flöde vid olika temperaturer på utomhusluften. 
 

 
Figur 13 ‐ UA för värmeväxlare vid olika utomhustemperaturer 

• Inblandningen  av  frysskydd  i  vattnet:  Inblandningen  av  glykol  som  frysskydd  påverkar 
värmeöverföringen.  I  figur 14  ses hur värmeöverföringen påverkas vid olika  inblandning av 
glykol.  
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Figur 14 ‐ UA beroende på flödeshastighet och olika inblandning av glykol i vatten 

• Trycket  i systemet: Vid ett visst övertryck  i systemet börjar återvinningsgraden att påverkas 
negativt. Figur 15 visar hur återvunnen effekt påverkas av mängden värmebärare i systemet, 
data är hämtade från tester utförda på en testanläggning uppställd på KTH Energiteknik. För 
att utvärdera effekterna så ändrades trycket på samma sätt som en verklig anläggning skulle 
tappa tryck, dvs. genom läckage.   

 

 
Figur 15 ‐ Återvunnen effekt som funktion av systemtryck (övertryck). 

Denna  studie  är  utförligt  beskriven  i  en  vetenskaplig  artikel9  som  presenterats  på  ASHRAE  RAL 
konferensen i Kuwait 2009, artikeln finns att läsa i sin helhet under Appendix B.  
 
Efter  genomförda  studier där  vi  skapat oss  kunskap om  vilka parametrar  som bör beaktas  för  att 
effektivisera befintliga  vätskeburna  värmeåtervinningssystem  så har  vidare  studier  genomförts  för 
att utvärdera om det är möjligt att förbättra återvinningen genom att eftermontera en värmepump 

                                                            
9 Wallin  J.,et.  al  “Ventilation  heat  recovery with  run  around  coil:  System  analysis  and  a  study  on  efficiency  improvement  –  Part  I”, 
Proceeding of ASHRAE Region‐At‐Large conference 2009, Kuwait. 
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till denna typ av system. Totalt tre vetenskapliga artiklar10 11 12 har framarbetat som beskriver olika 
studier  utförda  inom  projektet  där  möjligheterna  med  värmepumpar  i  denna  typ  av  system 
analyseras. Artikelserien har utförts som ett samarbete med projekt P5 i Effsys2 där erfarenheter och 
mätdata delats mellan projekten för att skapa ett starkare resultat.  
 
Figur  16  visar  hur  värmepumpen  är  tänkt  att  anslutas  till  ett  befintligt  vätskeburet  värmeåter‐
vinningssystem.   
 

 
Figur 16 ‐ Värmepump monterad i ett vätskeburet återvinningssystem 

Simuleringar  av  ett  verkligt  system  som  utförts  i  TRNSYS  visar  att  om  en  väl  dimensionerad 
värmepump ansluts till ett vätskeburet system kan värmeåtervinnigssgraden förbättras. Simuleringar 
har  utförts  med  två  olika  typer  av  värmepumpsstyrning,  varvtalsreglerad  eller  on/off  styrning. 
Analyserna visar att dimensioneringen av värmepumpen är viktig för att utfallet ska bli acceptabelt, 
särskilt viktigt är det om en on/off reglerad pump används. Det visar sig även att om värmepumpen 
är väl dimensionerad  så  finns det en brytpunkt där det vätskeburna systemet utan värmepump är 
mer  effektivt  än  systemet med  värmepumpen.  Därför  bör  styrning  finnas  så  att  omkoppling  kan 
göras mellan ett rent vätskekopplat system och värmepumpskopplat system. Figur 17 visar utfallet av 
simuleringarna för de två olika typerna av styrning. 
 

                                                            
10 Madani H. et. al 2009. “Ventilation heat recovery with run around coil: System analysis and a study on efficiency improvement – Part II” 
Proceeding of ASHRAE Region‐At‐Large conference, Kuwait. 
11 Madani H. et. al 2009. “Retrofitting a variable capacity heat pump to a ventilation heat recovery system: modelling and performance 
analysis” Proceedings of ICAE 2010, Singapore. 
12 Wallin  J.,  et.  al  “Run‐around  coil  ventilation  heat  recovery  system:  A  comparative  study  between  different  system  configurations, 
Proceeding of ICAE 2010, Singapore. 
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Figur 17 ‐ Värmeåtervinningsgrad med och utan värmepump i vätskeburet värmeåtervinningssystem 

 Simuleringarna pekar på  att det  finns möjlighet  att öka  återvinningsgraden på ett  system  som  är 
placerat  i Stockholm  från 47 %  till 66 % vilket är en avsevärd  förbättring av  systemets prestanda. 
Ytterligare  information om undersökningarna finns  i Appendix C där den vetenskapliga artikeln som 
beskriver hela arbetet är bifogad.  
 

7.3 Värmeåtervinning ventilation med värmepump och avluftsvärmeväxlare  
Ventilationsaggregat med värmeåtervinning med roterande värmeväxlare återvinner normalt mellan 
50‐70 %  av  värmen  i  frånluften. Genom  att  installera  en  extra  värmeväxlare  i  avluften  efter  det 
befintliga värmeåtervinningsbatteriet tillsammans med en värmepump kan mer energi återvinnas ur 
avluften  innan  den  lämnar  byggnaden  vilket  förbättrar  byggnadens  energiprestanda.  För  att 
utvärdera  hur  denna  typ  av  åtgärd  påverkar  energiprestandan  har  simuleringar  av  denna  typ  av 
system utförts. Figur 18 visar hur systemet med värmepumpen är uppbyggd. 
  

 
Figur 18 ‐ Värmeåtervinning ventilation med värmepump och avluftsvärmeväxlare 

Systemet är så kopplat att den återvunna värmen tillförs returen på värmesystemet till ventilationen, 
detta för att underlätta inkoppling på ett verkligt system. Denna systemlösning är simulerad i TRNSYS 
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där  den  är  uppbyggd  av  följande  standardmoduler  utöver  de moduler  som  tidigare  beskrivits  för 
uppbyggnaden av ventilationsmodellen: 
 

• Värmepump: Type 668 
• Värmebatteri: Type 753d 
• Motströmsvärmeväxlare för returen på värmesystemet: Type 5b 
• Korsströmsvärmeväxlare för återvinning ur avluften: Type 5d 

 
Utöver dessa huvudkomponenter används ett antal kontroll och styr ekvationer till värmepump och 
flöde till värmebatteri. 
 
Systemet är dimensionerat så att avluftstemperaturen  inte understiger 0 °C och värmepumpen är  i 
drift om utomhustemperaturen är under 16 °C och avluften understiger 16 °C samt att ventilationen 
är  i  drift.  I  figur  19  visas  exempel  på  simuleringsresultat  av  temperaturnivåer  i  ett  ventilations‐
aggregat.  
 

 
Figur 19 ‐ Temperaturnivåer i LB02 Dykaren 10 med återvinning i avluften simulerat med TRNSYS 

Simuleringarna visar att det  finns energi att återvinna ur avluften även om en  relativt konservativ 
styrfilosofi används. Vill man börja  laborera med att kyla  luften till minusgrader och ha avfrostning 
osv. så kan man tänka sig att detta system skulle vara ännu mera effektivt.  
 
I figur 20 ses hur stor skillnad det är på andelen köpt energi  i förhållande till det totala behovet för 
ventilationsvärme för olika systemkonfigurationer. 
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Figur 20 ‐ Andel köpt energi till ventilationsvärme med olika systemkonfigurationer 

Genom att eftermontera ett värmeåtervinningsbatteri  i avluften och återvinna energi med hjälp av 
en värmepump till returen på värmesystemet kan återvinningsgraden förbättras med 13 %‐enheter 
enligt simuleringarna med TRNSYS. 
 
I verkligheten så kommer fläktarbetet att öka pga. av att det nya återvinningsbatteriet har ett visst 
tryckfall.  Detta  är  något  som man  borde  titta  ytterligare  på  när man  utvärderar  de  ekonomiska 
aspekterna för denna systemlösning. 
 

7.4 Värmeåtervinning av avloppsvärme med värmepump 
Andelen värmeenergi som finns  i avloppsvattnet är ansenlig vilket har initierat tanken att det borde 
vara möjligt  att  återvinna  en  del  av  värmen med  hjälp  av  en  värmepump.  Det  som  simulerats  i 
projektet är en värmeväxlare av ”tube and shell” modell med en passage som eftermonteras  i  linje 
med  avloppsledningen.  Det  skall  understrykas  att  de  tekniska  aspekterna  inte  utvärderats  utan 
simulering  är  endast  utförd  för  att  få  en  bild  av  om  det  skulle  vara  intressant  att  i  framtiden 
undersöka  detta  närmare.  Man  kan  t.ex.  tänka  sig  att  det  blir  problem  med  beläggningar  på 
värmeväxlarens ytor pga. att temperaturen där är lägre, men dessa aspekter har inte studerats vidare 
i detta projekt . 
 
Systemet är uppbyggt i TRNSYS för Larsbergsvägen 27 som är ett punkthus med lägenheter. Energin i 
avloppet summeras ifrån tre olika scheman där schema ett är varmvattenanvändningen, schema två 
är  diskmaskinsanvändningen  och  schema  tre  är  tvättmaskinernas  avloppsvatten.  Alla  scheman 
grundar sig på samma utredning13 som tidigare nämnts för tappvarmvattenschemat. 
 
Figur 21 visar en schematisk bild över systemet. 
 

                                                            
13 Energimyndigheten. Mätning av kall och varmvattenanvändning i 44 hushåll, ER 2009:26 
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Figur 21 ‐ Systemskiss för värmeåtervinning ur avlopp med värmepump 

Återvinningsmodellen är uppbyggd i TRNSYS med standardkomponenter, de moduler som används i 
systemet: 
 

• Värmepumpsmodul: Type 668 
• Avloppsväxlare ”tube and shell”: Type 5e 
• Radiatorväxlare motström: Type 5b 

 
Utöver dessa finns en ekvation som styr värmepumpen. Styrningen är uppbyggd så att värmepumpen 
är  i  drift  så  länge  som  temperaturen  på  avloppsvattnet  är  över  2  °C  samt  att  temperaturen  på 
radiatorvattnet är  lägre  än börvärdet enligt den  kurva  som bestämmer  radiatorvattnets börvärde. 
Men värmepumpen är dimensionerad för att hålla en avloppstemperatur på 10 °C vid medelflödet på 
avloppsvattnet  och  därför  så  är  det  för  det  mesta  börvärdet  för  radiatorkurvan  som  styr 
värmepumpen, inställningsvärdet 2 °C är i realiteten mest en säkerhetsfunktion.  
 
Temperaturen på  avloppsvattnet  efter  återvinningsväxlaren  varierar med behovet,  i  figur 22  visas 
temperaturer före och efter värmeåtervinningen under några kalla vinterdagar med en värmepump 
som är dimensionerad för att hålla 10 °C i avloppstemperatur vid medelflödet i avloppet.   

 
Figur 22 ‐ Simulerade temperaturer på avloppsvatten i återvinningssystem med TRNSYS 

Temperaturen på avloppsvattnet efter värmeåtervinningen sjunker inte under 2 grader när det finns 
ett behov i radiatorsystemet som är större än vad värmepumpen kan leverera i simuleringen.  
 
På årsbasis tyder simuleringarna att det går att återvinna en ansenlig andel av energin i avloppet till 
radiatorsystemet med värmepump. Det borde vara intressant att sätta upp en testanläggning för att 
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testa detta i en verklig långtidsstudie. I figur 23 visas hur stor del av energin i avloppsvattnet som kan 
återvinnas under ett år för Larsbergsvägen 27. 
 

 
Figur 23 – Simulerad köpt energi med återvinning av avloppsenergi i förhållande till en anläggning utan återvinning 

I grafen visas att en anläggning med värmeåtervinning behöver köpa 51 % av den  totala energin  i 
avloppet, dvs. värmeåtervinningsgraden för detta system är 49 %. Överslagsmässigt innebär detta att 
för ett  flerbostadshus  kan man  reducera  totala  värmeanvändningen med  ca 15 %.  Simuleringarna 
visar på att det finns förutsättningar för en systemlösning av denna typ, om det uppkommer problem 
med en verklig anläggning av denna typ står åter att utreda. Man kan bara konstatera att det är ett 
intressant koncept som bör utredas vidare.  
 

7.5 Påverkan av försmutsning i värmeväxlare för vätskeburen värmeåtervinning 
Värmeåtervinning  från  ventilationsluften  har  en  stor  påverkan  på  byggnadens  energiprestanda, 
därför  är  det  av  central  vikt  att  dessa  system  har  en  god  funktion.  Vätskeburna  värme‐
återvinningssystem är vida använda i många svenska och internationella byggnader. Funktionen hos 
dessa system påverkas av flera faktorer som utretts och presenterats av t.ex. Wallin et. al. 20096. En 
faktor ytterligare  faktor som  inte avhandlas  i den studien är hur försmutsning påverkar prestandan 
för  denna  typ  av  system.  Siegel  J.  A.  presenterar  i  sin  avhandling12  hur  försmutsning  påverkar 
luftsidan av ventilationsvärmeväxlare, där konstaterar han att den största påverkan försmutsning på 
luftsidan  av  ventilationsväxlaren  har  är  en  ökning  av  tryckfallet.  Det  leder  till  en  reducering  av 
luftflödet och därför påverkas inte värmeanvändningen negativt i så stor utsträckning. Uppenbart är 
dock att ventilationseffektiviteten sjunker när  luftflödet sjunker och inomhusklimatet kan försämras 
men det är en annan fråga. 
 
Försmutsning  på  vätskesidan  påverkar  inte  luftflödet  utan  endast  växlarnas  förmåga  att  överföra 
värme eftersom värmegenomgångskoefficienten, dvs. U‐värdet, minskar och även att flödet minskar 
pga.  ökat  tryckfall  i  vätskekretsen.  För  att  undersöka  effekten  av  försmutsning  i  vätskeburna 
värmeåtervinningssystem  för  ventilation  har  tre  olika  fall  av  försmutsningsgrader  simulerats  i 
TRNSYS. De  tre olika  försmutsningsgraderna har  som simulerats är  från en helt  ren‐  till en kraftigt 
försmutsad värmeväxlare. 
 

• Fall 1 – Ren värmeväxlare: utgångsläget för U‐värdet.  
• Fall 2 – Normal försmutsning Rf =0.00017 m

2.K/W enligt Heat exchanger Design Handbook13 
• Fall 3 – Kraftig försmutsning Rf = 0.00088 m

2.K/W enligt Perrys Chemical Engineers Handbook 
7 edition14 
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De tre olika fallen har applicerats på en av modellerna av ett ventilationsaggregat med vätskeburen 
värmeåtervinning och simuleringstiden är vald till ett år. Resultatet från simuleringarna presenteras i 
figur 24. 
 

 
Figur 24 ‐ Återvinningsgrad vid olika försmutsningsgrad 

Intressant är att man med en relativt liten försmutsning tappar 2 %‐enheter av återvinningen och har 
man kraftigt  försmutsad värmeväxlare  så har  systemet kraftigt  försämrats. Det är  inte ovanligt att 
denna systemtyp har varit i drift i tiotals år utan rengöring. Det skulle vara intressant att göra verkliga 
studier på representativa anläggningar för att konstatera hur försmutsning sker över tid och då även 
undersöka effekten av rengöring av vätskesidan av dessa system.   
 

7.6 Påverkan av ventilationens tillufttemperatur  
Vanligtvis  så  styrs  tillufttemperaturen mot ett konstant börvärde,  styrningen  sker genom att mäta 
temperaturen  i  tilluften  och  sedan  jämförs  detta med  börvärdet.  Är  börvärdet  högre  tillförs mer 
värmeenergi till värmebatteriet och vise versa. Man kan då tänka sig att temperaturgivarens funktion 
blir kritisk för funktionen hos detta system. Om givarens visning av någon anledning inte skulle vara 
korrekt, det kan t.ex. bero på felaktig placering, kalibrering eller funktionsfel, så kommer systemets 
funktion  att  bli  lidande.  Det  är  inte  ovanligt  att  temperaturgivare  i  befintliga  byggnaders 
ventilationsaggregat har  suttit ute  i många år och det vet alla  som har arbetat med mätteknik att 
mätgivare ofta blir påverkade av ålder. Det är således inte helt orimligt att anta att det finns många 
temperaturgivare som styr tilluftens temperatur med en felaktig funktion i byggnader. Detta kan i sin 
tur leda till att dessa ventilationsanläggningar har en energieffektivitet som är lägre än förväntat. För 
att undersöka hur felaktiga temperaturgivare och även för höga börvärden på ventilationen påverkar 
hela  byggnadens  och  ventilationens  energiprestanda  så  har  simuleringar  utförts  med  olika 
temperaturer på tilluften. Resultatet av dessa simuleringar presenteras i figur 25. 
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Figur 25 ‐ Jämförelse av ventilationens energianvändning vid olika tillufttemperaturer 

I grafen presenteras utfallet av simuleringar av ventilationens energianvändning under ett år med två 
graders  skillnad  på  tilluftstemperaturen.  Om man  beräknar  hur mycket  skillnaden  på  två  grader 
innebär för energianvändningen så kommer man till svaret 18 %, i grafen ses att skillnaden uppgår till 
25  %.  Analyser  av  simuleringarna  visar  att  anledningen  till  detta  är  att  om  ventilationen  har 
värmeåtervinning,  som  i  detta  fall,  så  försämras  ventilationens  verkningsgrad  procentuellt  när 
temperaturen på tilluften ökas.  
 
På byggnadsnivå för byggnaden Dykaren 10 så  innebär en ökning av temperaturen på tilluften med 
två grader en ökning av energianvändningen med  fem procent. Detta värde är starkt beroende på 
ventilationens  drifttider  och  värmeåtervinningsgrad  och  kan  därför  inte  användas  som  ett 
schablonvärde för andra byggnader.  
 

7.4 Diskussion fallstudier 
Olika  möjligheter  till  energieffektivisering  av  byggnaders  energisystem  har  presenterats  i  detta 
kapitel  för  olika  byggnadstyper.  Alla  åtgärder  passar  såklart  inte  alla  byggnader  och  bedömning 
måste  göras  från  fall  till  fall. Det man  ändå  kan  konstatera  är  att  värmepumpar  kan  användas på 
många olika  sätt  för att  reducera den köpta mängden energi. Det är klart att energianvändningen 
inte minskar genom att man använder värmepumpar och det är kanske någon man bör ha  i åtanke 
när man gör energiutredningar. En kombination mellan mindre användande av energi och minskad 
andel köpt energi bör ge det bästa resultatet.  
 
Vissa  av  åtgärderna  som  har  varit  inkluderats  i  projektet  kräver  tekniska  lösningar  som  inte  är 
undersökta under verkliga  förhållanden, men genom att göra studierna  i detta  format så kan man 
konstatera att det är värt att jobba vidare på dessa spår.   
 

7.5 Sammanfattning fallstudier 
Varmvattenanvändningen står för en betydande del av värmeanvändningen  i ett flerbostadshus. En 
möjlighet  att  reducera  den  köpta  andelen  energi  kan  tänkas  vara  att  ersätta  den  befintliga 
energikällan  med  en  värmepump  dedikerad  för  tappvarmvatten.  Simuleringarna  visar  att  för 
Larsbergsvägen 27 skulle andelen köpt energi till varmvatten reduceras med 62 %. Systemet har en 
relativt  enkel  uppbyggnad  och  detta  borde  innebära  att  implementering  av  ett  sådant  system  i 
befintliga byggnader skulle vara relativt enkelt. 
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Inom projektet har omfattande studier utförts på vätskekopplade värmeåtervinningssystem då det 
har upptäckts att dessa system ofta har lägre återvinningsgrad än vad man kan förvänta sig. En studie 
för  att  ta  reda på  vilka parametrar  som påverkar  prestandan hos dessa  system har utförts på  en 
testanläggning uppbyggd på KTH Energiteknik. Studien  identifierade ett antal viktiga parametrar på 
vätskesidan för att ge maximal återvinningsgrad samt att förändringen hos värmeväxlarnas UA‐värde 
är försumbar vilket förenklar simuleringar av dessa system. 
 
När  information har  inskaffats om vilka parametrar som bör beaktas  för att effektivisera befintliga 
vätskeburna värmeåtervinningssystem så har vidare studier genomförts för att utvärdera om det är 
möjligt att förbättra återvinningen genom att eftermontera en värmepump till denna typ av system. 
Simuleringarna pekar  på  att det  finns möjlighet  att  öka  återvinningsgraden  på  ett  system  som  är 
placerat i Stockholm från 47 % till 66 % vilket är en avsevärd förbättring an systemets prestanda. 
 
Ventilationsaggregat  med  värmeåtervinning  återvinner  normalt  mellan  50‐70  %  av  värmen  i 
frånluften,  genom  att  installera  en  extra  värmeväxlare  i  avluften  efter  det  befintliga 
värmeåtervinningsbatteriet och  återvinna mer  energi ur  luften  innan  den  lämnar byggnaden med 
hjälp  av  en  värmepump  kan  byggnadens  energiprestanda  förbättras.  Simuleringarna  visar  att  det 
finns energi att återvinna ur avluften även om en relativt konservativ styrfilosofi används. Genom att 
eftermontera  ett  värmeåtervinningsbatteri  i  avluften  och  återvinna  energi  med  hjälp  av  en 
värmepump  till  returen  på  värmesystemet  kan  återvinningsgraden  förbättras med  13  %‐enheter 
enligt simulering med TRNSYS. 
 
Andelen värmeenergi som finns  i avloppsvattnet är ansenlig vilket har initierat tanken att det borde 
vara  möjligt  att  återvinna  en  del  av  värmen  med  hjälp  av  en  värmepump.  På  årsbasis  tyder 
simuleringarna att det går att återvinna en ansenlig andel av energin i avloppet till radiatorsystemet 
med värmepump. Simulering visar att en anläggning med värmeåtervinning från avloppsvattnet kan 
ha en värmeåtervinningsgrad på 49 %. Simuleringarna visar på att det  finns  förutsättningar  för en 
systemlösning av denna typ, om det uppkommer problem med en verklig anläggning av denna typ 
står åter att utreda. 
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8. Innovationer  
 
Under projektets gång har det  funnits behov av en snabb metod  för att utvärdera klimatskalets U‐
värde  i  syfte  att  skapa  bättre  indata  till  modellerna.  I  de  flesta  fallen  saknas  ritningar  av 
byggnadernas klimatskal och även om det finns så ger de inte en klar bild över hur bra klimatskalet är 
många år efter uppförandet. Metoder för att mäta värmegenomgången finns i olika standarder men 
gemensamt för dessa är att de är tidskrävande och ger endast upplysning av värmegenomgången på 
en begränsad yta av klimatskalet.  Inom projektet har undersökningar  inletts med en ny metod att 
snabbt  bestämma  U‐värdet  för  ett  klimatskal,  resultat  från  de  inledande  undersökningarna 
presenteras senare i detta kapitel under avsnitt 8.1. 
 
Vidare har det funnits ett önskemål att undersöka om värmeanvändningen kan reduceras genom att 
ha kompensering av framledningskurvan beroende på solstrålningen. I dag finns metoder att utifrån 
historiska  data  beräkna  instrålad  sol men  för  att  skapa  en  bättre  kännedom  om  solstrålningens 
påverkan har  inom projektet en ny typ av teknik för att mäta direkt och diffus solstrålning arbetats 
fram.  Tekniken  är  robust  och  billig  vilket  torde  krävas  för  att  det  skall  finnas  möjligheter  till 
kommersialisering.  Mer  information  gällande  solstrålningsmätaren  under  rubriken 
”Solstrålningsmätning” i avsnitt 8.2. 
 

8.1 Snabb metod för att mäta Uvärde 
Standarden  ISO  9869:1994  beskriver  ett  sätt  för  att mäta  termiskt motstånd  för  byggnadsdelar. 
Metoden som föreskrivs är en värmeflödesmätare som ger en elektrisk signal som är i proportion till 
värmeflödet  genom  väggen. De  flesta  värmeflödesmätare  är  tunna  plattor med  temperaturgivare 
utplacerade  på  ett  sådant  sätt  att  mätaren  ger  en  utsignal  som  direkt  är  proportionell  mot 
värmeflödet genom den. På KTH har en typ av denna värmeflödesmätare tagits  fram som  fungerar 
enligt hjälpväggsprincipen, det  innebär att man placerar en platta på byggnadsdelen  som man vill 
bestämma värmeflödet  igenom. Dessa mätare har ett stort antal seriekopplade termoelement som 
mäter temperaturskillnaden över plattan. Temperaturskillnaden blir ett mått på värmeflödet igenom 
väggen. Dessa mätare finns beskrivna i Kylteknisk tidskrift14. 
  
Problemet med  denna  typ  av mätare  är  att  det  tar  lång  tid  att  få  ett mått  på  byggnadsdelens 
värmegenomgångskoefficient, standarden som nämnts tidigare ställer krav på att mätning skall göras 
under minst 72 timmar om  temperaturen kring mätaren är stabil annars så krävs en mätperiod på 
mer  än  7  dagar.  En  ytterligare  nackdel  är  att  resultatet  från  mätningarna  visar  endast 
värmegenomgångskoefficienten  för en mycket  liten del av ytan man är  intresserad av. Det  innebär 
att värdet av en  sådan mätning  inte alltid är  relevant. Även den  långa  tiden gör att denna  typ av 
metod i många fall inte kommer på fråga.  
 
Inom  projektet  har  en  ny  metod  där  man  med  hjälp  av  en  värmekamera  kan  bestämma 
värmegenomgångskoefficienten  på  ett  snabbt  sätt  och  även  för  hela  ytan.  Inledande  tester  är 
utförda på en testsektion monterad på klimatkammaren hos  Institutionen  för Energiteknik på KTH. 
Hur trögheten  i väggkonstruktionen och därmed problemet med transienter påverkar denna metod 
är inte helt klarlagt, men framtida studier är planerade för att utvärdera detta. Figur 26 visar resultat 
från de inledande testerna. 
 

                                                            
14 P.O. Persson et. al ”Värmeflödesmätare” Kylteknisk tidsskrift, Aug 1958 
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Figur 26 ‐ Resultat från inledande mätningar med ny metod för U‐Värdesbestämning 

Testerna är utförda på testsektioner utförda i material med kända egenskaper, utifrån egenskaperna 
har  U‐värdet  beräknats  och  sedan  har  den  nya metoden  applicerats  för  att mäta  U‐värdet.  Vid 
testerna har konstanta temperaturer används på den kalla sidan av väggen, på den varma sidan har 
temperaturen varierat några grader upp och ner.  
 
De  inledande testerna pekar på att metoden kan vara  intressant, mer undersökningar krävs  för att 
säkert bestämma om den levererar resultat som är fullgoda. 
 

8.2 Solstrålningsmätning 
En möjlighet att  reducera energianvändningen  i byggnader är att  ta hänsyn  till de  soltillskott  som 
tillförs byggnaden på ett bättre sätt. En av de intressanta tankar som diskuterats i projektet är att ha 
framkoppling  på  radiatorkretsen  som  styrs  av  solinstrålningen.  För  att  detta  skall  kunna  göras  så 
krävs en mätare som kan mäta direkt och diffusa delen av solstrålningen. De mätare som  finns på 
marknaden idag är dyra och platskrävande eller billigare och har dålig noggrannhet.  
I projektet har en ny typ av mätare tagits fram som baseras på en ny beräkningsteknik, hårdvaran till 
mätarna är billig och robust. Tack vare detta medges konstruktion av givare som är billiga och i teorin 
noggranna.  
 
En uppsättning av dessa mätare har konstruerat och med hjälp ifrån SMHI i Norrköping har mätaren 
kontrollmätts. Figur 27 visar utfallet från en kontrollmätningsperiod med 731 mätpunkter. 
 

 
Figur 27 – Jämförelse av SMHI data mot mätningar av G‐D med ny mätare 

 Medelavvikelsen under mätperioden är ‐0.3 % så resultatet ser  lovande ut och de flesta punkter är 
bättre än ±2 %. Några punkter avviker mer än så, men är bättre än ±5 %. Det kvarstår att validera 
mätaren över längre tid för att man ska kunna uttala sig helt säkert om tekniken noggrannhet. 
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8.3 Diskussion innovationer 
De metoder och mätare som föreslås i detta kapitel är nya idéer som befinner sig i utvecklingsstadiet. 
Mer undersökningar krävs för att man med säkerhet skall kunna säga att dessa innovationer är något 
som  kan  användas  i  verkligheten.  Vidare  arbete  kommer  att  genomföras  för  att  komma  närmre 
svaret. 
 

8.4 Sammanfattning innovationer 
Inom  projektet  har  en  ny  metod  där  man  med  hjälp  av  en  värmekamera  kan  bestämma 
värmegenomgångskoefficienten  på  ett  snabbt  sätt  och  även  för  hela  ytan.  Inledande  tester  är 
utförda på en testsektion monterad på klimatkammaren hos  Institutionen  för Energiteknik på KTH. 
Testerna är utförda på testsektioner utförda i material med kända egenskaper, utifrån egenskaperna 
har  U‐värdet  beräknats  och  sedan  har  den  nya metoden  applicerats  för  att mäta  U‐värdet.  De 
inledande  testerna  pekar  på  att metoden  kan  vara  intressant, mer  undersökningar  krävs  för  att 
säkert bestämma om den levererar resultat som är fullgoda. 
 
I projektet har en ny typ av mätare av inkommande solinstrålning tagits fram som baseras på en ny 
beräkningsteknik, hårdvaran  till mätarna  är billig och  robust.  En uppsättning  av dessa mätare har 
konstruerat  och med  hjälp  ifrån  SMHI  i  Norrköping  har mätaren  kontrollmätts. Medelavvikelsen 
under mätperioden är ‐0.3 % så resultatet ser lovande ut och de flesta punkter är bättre än ±2 %. 
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9. Diskussion och slutsatser 
 
I projektet har en mängd mätdata  insamlats som har använts  för analyser och fallstudier. Alla data 
har  inte  används  och  vidare  studier  kan  göras  där  den  stora  datamängden  kan  användas.  Olika 
simuleringsmodeller har byggts upp för utvärdering av åtgärder och ändringar i energisystemen, man 
kan även se att en grund lagts för vidare analyser.  
 
I ett projekt av denna typ kan man likna med att man lyfter på stenar och under vissa av dessa stenar 
hittar man saker som man kunnat misstänka fanns där, men det som även uppfattats är att i många 
fall så hittar man saker som man aldrig hade en  tanke på skulle kunna  finnas där. Detta är såklart 
väldigt  intressant och givande, projektet ger utredaren en möjlighet att utveckla och  föra kunskap 
vidare inte bara till intressenter utan även i stor utsträckning till sig själv.  
 
Denna rapport har redovisat möjligheter till effektivisering av energisystem i byggnader med hjälp av 
värmepump.  Det  konstateras  att  det  finns  en  stor  potential  med  värmepumpar  i  befintliga 
byggnader, reduceringen av den köpta energin kan i många fall vara markant.  
 
De  flesta  analyserna  i  denna  rapport  har  genomförts  genom  simulering,  vidare  studier  kan 
genomföras genom att implementera verkliga system och utvärdera både energiprestanda, funktion 
och ekonomi i åtgärderna.    
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Appendix B   Ventilation heat recovery with run around coil: System 
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Abstract ⎯  A  run  around  coil  ventilation  heat  recovery  system  is  analyzed  in  order  to  identify 
important performance factors. The aim of this investigation was to find the factors that influence the 
system  performance, with  focus  on  the  brine  side  of  the  system.  A  test  rig was  built  to  provide 
measurements  for  the  evaluation  of  the  system  behavior  during  different  operating  conditions. 
Results  from measurements  and  calculations  are  presented.    Three  significant  factors  that  affect 
system efficiency have been identified, the brine flow rate, the concentration of glycol and the charge 
(pressure) of  the  system.  In addition  suggestions on possible  further analysis are presented  to  the 
reader.  It  is  also  concluded  that  for many  existing  systems,  the  heat  transfer  resistance may  be 
considered  to  be  approximately  constant  throughout  the  year  even  considering  the  fact  that  the 
outdoor temperature changes significantly. 
 
Keywords  ⎯  Run‐around  coil,  ventilation  heat  recovery,  performance  factors,  cross‐flow  heat 
exchangers. 
 

 Introduction 
In  buildings  equipped with  large  air  handling  units,  located  in  cold  climates with  a  considerable 
annual  heat  load  requirements,  the  energy  performance  heavily  depends  on  the  amount of  heat 
recovered from the extraction air. There are a number 
of different technical solutions available to recover heat 
from the extraction air, one of them being run around 
coils.  
 
A  run‐around  coil  heat  recovery  system  consists  of  at 
least  two  coiled  heat  exchangers.  The  coils  are 
connected via pipes to a loop in which a fluid flows. The 
fluid is usually a mix of water and an anti‐freeze fluid.  
 
Run  around  coils  is  often  used  in  buildings  where 
contamination  of  the  supply  air  is  a major  issue,  for 
example  hospital  buildings.  Run  around  coils  is  very 
common  in  Sweden,  which  is  a  country  where  the 
heat load is considerable during a large part of the year.  
 
Since the energy performance of the buildings  is dependent on the amount of recovered heat,  it  is 
important to identify the factors that influence the system performance. Previous studies [1, 2, 3, 4] 
have  looked  into parameters as how the air flow, glycol concentration, flow rate of the brine affect 
the  overall  effectiveness  of  these  systems,  most  of  the  investigation  have  been  simulations. 
However, there is very little to be found in the recent literature that describes measured data of the 
factors that control the performance of these systems. 
 
In order to measure and identify these factors, a test rig has been built. The intention of the present 
paper  is  to  increase  the  understanding  of  the  parameters  that  has  a  major  impact  on  the 
performance of run around coil heat recovery systems. 

Fig. 1. Schematic of test set‐up. 
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Test setup and instrumentation 
The test facility 

The  test  rig consists of  two air handling units with cross‐flow heat exchangers. One of  the units  is 
placed  in a climate chamber where the temperature can be controlled between  ‐30 °C and +50 °C. 
The other unit  is places  in the  laboratory where the temperature  is roughly constant around 22‐25 
°C. This set‐up allows for test in most of the conditions that a “real” system set‐up would experience. 
The set‐up of the test rig is shown in Fig. 1. 
 

Specifications 
The two cross‐flow heat exchangers (2)  in the test rig are manufactured by Coiltech (QLFM‐040‐02‐
06‐20‐06‐1). The design parameters and total heat exchanger specifications are shown in Table 1. 

 
The two fans (4) are Systemair duct fans (K314L) equipped with thyristor speed control; they deliver 
a maximum flow rate of roughly 0.25 m3/s in the test‐setup. To measure the airflow, iris dampers (3) 
are used. Fig 2. shows the design of the dampers/air  flowmeters  . These are also manufactured by 
Systemair.   
 

Table 1. Cross‐flow heat exchanger data 
Air   Capacity  

Flow rate  
Temperature in  
Humidity in  
Temperature out  
Humidity out  
Pressure drop  
Velocity 

6.1
 0.25 
 ‐20  
50  
0.4  
8  
212 
 2.8  

kW 
m³/s  
deg C  
%  
deg C  
% 
 Pa  
m/s  

Liquid   Water with 30 % EG 
Flow rate  
Temperature in  
Temperature out  
Pressure drop  
Velocity  

1.50 
 3.5 
 2.4  
39  
2.0  

l/s  
deg C  
deg C 
kPa 
 m/s  

Dimensions   Length finned/external 
Height finned/external  
External depth  
No. of tube rows  

400 / 550 200 / 203
280  
6  

mm 
mm 
mm  

  Fin pitch 
 No. of liquid passes  
Connection number  

2.0 
6  
DN 25  

mm 

  Face area / Heat surface 
Weight / Volume  

0.08 / 12 15 / 3  m² 
kg / l  

Material   Tube material  
in material  

Copper
 Aluminum  

  Header material  
Casing material  

Copper 
Galvanized steel  
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Fig 2. Iris damper/air flowmeter. 

 

The pump (6)  is a  fixed speed pump that delivers a maximum  flow rate of approximately 0.69 kg/s 
with  water  as  a  heat  transfer  liquid.  The  flow  rate  in  the  system  is  controlled  with  a  manual 
regulating valve.  

 
To measure  the  flow  rate  of  the  liquid  a  Siemens  Sitrans  FM  (5)  is  used.  The  flow meter  was 
calibrated on delivery and the calibration was verified using time‐weight technique. 

 
Temperatures are measured on ten  locations with twenty thermocouples type T. The  locations are 
strategically  selected  and  several  thermocouples  are  used  in  some  points  to  provide  accurate 
readings.  The  thermocouples  were  calibrated  together,  in  the  range  of  0  °C  to  100  °C,  before 
installation.  

 
All the measuring equipment is connected to an Agilent 349070A data acquisition unit and readings 
were  taken  every  10  second during  the measurements;  the  readings were  stored on  a  computer 
communicating with the Agilent unit.    

Experiments 
Experiments were carried out with the conditions described by table 2. 
 

Table 2. Summary of different test conditions 
Brine  Different  flow  rate  of  brine 

side 
Different  climate  chamber 

temperatures 
System  pressure/  brine 

filling 
Water  X  — X 
Water/glycol 26%  X  X — 
Water/glycol 49%  X  — — 

 
Testing  started with water  as  brine  and  the  temperature  in  the  chamber was  set  to  40  °C;  the 
temperature  on  the  outside  of  the  climate  chamber was  approximately  24‐25  °C  throughout  the 
tests. The flow rates on the brine and air sides of the cross‐flow heat exchangers were kept constant 
and readings were taken every 10 second during a 20 minute time period. Testing was carried out in 
the same fashion with several different flow rates of the brine in order to analyze the behavior of the 
system. After  the  test was  completed with water,  the  system was drained,  cleaned  and  dried by 
flushing  it with fresh water and forcing pressurized air through the loop. The system was then filled 
with a mix of water/ ethylene glycol mix (49 %) and later a different mix of ethylene and glycol (26%). 
The system was  filled to a pressure of 2 bar every  time. The same test procedure as  for  the water 
was the carried out  for the different water/ ethylene glycol solutions. The  flow  rate of  the air side 
was  kept  constant  throughout  the  testing.  With  the  test  data  the  UA‐value  for  the  two  heat 
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exchangers were calculated to evaluate the performance of the system and also give the correlations 
for  the  future models  of  the  cross‐flow  heat  exchangers.  The  results  of  the  change  in  UA‐value 
depending on the flow rate and of the different brine solutions are shown in Fig. 3a and Fig. 3b. 
 
The next step  in the experiments was  to analyze how the difference  in temperature  in the climate 
chamber  affects  the UA‐value of  the  two  cross‐flow heat  exchangers.  For  this  case  four different 
temperatures was used  in the climate chamber; ‐ 5 °C, 0 °C, 5 °C, 10 °C. These temperatures cover 
the majority of the operation hours of the system during one year. One brine solution was used for 
this test; water/ ethylene glycol 26 %. Several different flow rates of the brine were tested for three 
of the temperatures, for the 0 °C experiments only one flow rate was tested.  
 

 
Fig. 3a. UA‐values for cross‐flow heat exchanger in climate chamber at different brine flow rates 

 
 Fig. 3b. UA‐values for cross‐flow heat exchanger in laboratory at different brine flow rates. 

The results from the experiments are shown in Fig. 4a and Fig. 4b.  
 



63 

 
Fig. 4a. UA‐values for cross‐flow heat exchanger in Climate chamber at different temperatures and brine flow rates. 

 
Fig. 4b. UA‐values for cross‐flow heat exchanger in laboratory at different temperatures and brine flow rates. 

The third area of investigation was how the charge of the brine side affected the performance of the 
system. The  system was  again drained,  cleaned  and dried using  the  same  approach  as previously 
described. The system was then charged from a tank that was weighed before and after to conclude 
the amount of charge. The amount of charge to get the system up to 2 bars of pressure was 18.22 kg 
of water/ethylene glycol. The system was then drained little by little and readings were taken every 
10  seconds during a 20 minute  time period  for each pressure  level. The other  system parameters 
were left untouched during the testing. The different levels and results are shown in table 3. 

 
Table 3. Summary of data for different charge levels. 

Run  Pressure  Charge  Charge  Rate of recovery 

1  2.0 Bar  18.22 kg  0  1.79 kW 

2  1.5 Bar  17.45 kg  95.8%  1.73 kW 

3  1.1 Bar  16.62 kg  91.2%  1.67 kW 

4  1.0 Bar  15.75 kg  86.4%  1.71 kW 

5  0.8 Bar  15.11 kg  82.9%  1.75 kW 

6  0.7 Bar  14.57 kg  80.0%  1.58 kW 

7  0.6 Bar  13.94 kg  76.5%  1.52 kW 
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8  0.5 Bar  13.22 kg  72.6%  1.48 kW 

9  0.4 Bar  12.25 kg  67.2%  1.43 kW 

10  0.3 Bar  11.33 kg  62.2%  1.23 kW 

11  0.2 Bar  10.08 kg  55.3%  0.93 kW 

12  0.0 Bar  7.76 kg  42.6%  0.21 kW 

 
Test results 
The first test shows that the flow‐rate of the brine  is affecting the performance of the system. The 
impact of  change  in  flow  rate  in  run‐around  coil  systems was previously analyzed by Emerson  [1] 
with the conclusion that there  is an optimum  flow rate  for these systems. However Emerson does 
not  investigate  the magnitude of change  in  the  rate of  recovery. The present  investigation did not 
find an optimum  flow  rate;  this may  indicate  that  the optimum  flow  rate  for  the  system  is higher 
than what  the pump can deliver. However  the experiments  clearly  show  that  the  flow  rate of  the 
brine has an impact on the system performance.  
Concentration of ethylene glycol also has an  impact on  the  system performance. The experiments 
indicates that the  impact of the glycol dependent on both the concentration and on the  flow rate. 
See Fig. 3a and Fig. 3b.  
 
Tests with different climate chamber temperatures leads to the assumption that the UA‐value can be 
considered to be air temperature independent; this can be true if the change of the air temperature 
is moderate (at  least up to a 15 K temperature difference). This air temperature  interval covers the 
majority of the operational hour of this kind of system in Sweden and even more so in central parts 
of Europe. This  finding  could be  important when estimating existing  systems annual performance, 
since  the  air  flow  rates  only  changes modestly  over  the  year. Many  systems  also  operates with 
constant  brine  flow  rate,  hence  the  overall  UA‐value  of  each  of  the  heat  exchangers  could  be 
assumed to be approximately constant throughout the year, greatly simplifying the analysis. 
  
The  experiments with  the  charge  indicate  that  it  is  important  to  the performance of  the  system. 
Pressure decreases rapidly in the beginning when the charge is reduced and when the charge is at 70 
%  or  0.7  bar,  the  system  performance  has  clearly  started  to  be  reduced.  How  the  rate  of  heat 
recovery is changed with the reduction of charge is shown in Fig. 5.   
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Fig. 5. Rate of recovery dependent on the system pressure  

Summary and Discussion 
 The experiments were undertaken  to obtain  knowledge  regarding  the  key  factors  for  the  system 
performance but also provide information on how to evaluate existing systems in the future. This is a 
work  in  progress  and  the  results  so  far  are  that  there  are  several  factors  on  the  brine  side  that 
influences the system performance of a run‐around coil heat recovery system; the experiments have 
so far revealed three factors: 
 
Flow  rate of  the brine. The present paper  concludes  that  this  can be  an  important  factor;  this  is 
especially  true  if  the  flow  rate  is  low.  The  reason  for  this  is  that  the  heat  transfer  resistance  is 
increasing with reduced Reynold numbers. Emerson [1] suggested that there  is always an optimum 
flow  rate  for  a  run‐around  coil  system  that  is  unique  to  every  system.  Forsyth  and  Besant  [2] 
presented that there is no maximum effectiveness for the system that is dependent on the flow rate. 
The experiments presented  in the present paper points  in the direction of what Forsyth and Besant 
[2] presented.  In  future work a new pump will be  fitted  to enable us  to  investigate  the effects of 
higher flow rates. 
 
Concentration of ethylene glycol. The  introduction of the anti‐freeze ethylene glycol to the system 
decreases the system performance. The magnitude of the difference of heat recovery rate between 
water as  the  reference  liquid and water/ ethylene glycol brine  is dependent on both  the  flow  rate 
and the concentration of ethylene glycol. The introduction of glycol is influencing the viscosity of the 
brine and therefore lowering the Reynold number. This affects the heat transfer resistance between 
the brine and the pipe wall, the reason for the decrease of system performance is therefore the same 
as for the flow rate parameter.   
 
Charge (pressure) of the system. In existing systems with sealed expansion tank it is not uncommon 
that the pressure  is  lower than the design pressure. The reason could for example be small  leaks or 
that there are no clear  instructions what the design pressure  is. This test  is an attempt to  find out 
how the system performance is affected by the decreases in system pressure. It is important to know 
the impact that a low charge of these systems will have when the energy use of the air handling unit 
shall be evaluated.  The  experiments  showed  that  the  flow  rate of  the brine  is  reduced when  the 
system pressure decreases. This  is one factor that  leads to a reduction  in recovered heat, however 
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this probably not  the only  reason  that  the heat  transfer  rate  that  is decreased. Experiments  show 
that the decrease in heat recovery rate starts at a relatively low reduction of charge. From about 70 
% of charge there is a clear trend of a lower heat recovery rate.     

Further work 
For  further work  there  are  a  few  interesting  things  that may be  studied  further.  The  effects of  a 
higher flow rate of the brine fluid is one thing that could be worthy to look into, and with that finding 
the influence of the pumping power to conclude if there is a optimum flow rate for the total system 
performance. There  is also a potential  to  look  into how  the air side  fouling  is affecting  the overall 
performance.  It  would  also  be  interesting  to  build  a  model  to  simulate  the  overall  system 
performance to find the optimum design for this system type. 
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Appendix  C    Runaround  coil  ventilation  heat  recovery  system:  A 
comparative study between different system configurations 
 
Publicerad 2010 i Proceedings för “Proceedings of ICAE 2010, Singapore” 
Jörgen WALLIN*, Hatef MADANI, Joachim CLAESSON 

Abstract:  
 
The  energy  performance  of  buildings  with  considerable  annual  heat  load  is  dependent  on  the 
ventilation air  change  rates  (ACH). Buildings utilized  for  commercial use often have high ACH and 
therefore  high  annual  heat  load.  In  order  for  these  buildings  to  have  a  reasonable  energy 
performance  a  heat  recovery  system  is  often  used  to  recover  heat  from  the  extraction  air  to  the 
makeup air. There are different variations of these systems; one that is frequently used in Sweden is a 
run around coil heat recovery system.   
 
The present paper  summarizes  the  findings  from  the previous  studies, and presents a  comparative 
study,  for  three different  cases;  the  traditional  run‐around  coil heat  recovery  system; with a  three 
stage  on/off  controlled  heat  pump  retrofitted  into  the  system;  and with  a  variable  capacity  heat 
pump retrofitted into the system.  
 
Annual modeling  shows  that by  retrofitting a well‐designed 3  stage heat pump  to  the  system  the 
annual  heat  recovery  rate  for  the  Stockholm  Case  can  be  increased  from  47 %  to  65 %.  For  the 
retrofitted variable capacity heat pump  the numbers  for  the Stockholm Case  is an  improvement of 
annual heat recovery from 47 % to 66 %. 
 
The modeling also shows that a well designed variable heat pump can cover 81 % of the ventilation 
heating demand and a well designed multi stage heat pump 77 % of the demand. 
 
Keywords ⎯ Run‐around coil, ventilation heat recovery, performance factors, retrofitted heat pump. 
 

Introduction 
 
The  energy  performance  of  buildings  with  considerable  annual  heat  load  is  dependent  on  the 
ventilation air change  rates  (ACH). Buildings utilized  for professional use often have high ACH and 
therefore  high  annual  heat  load.  In  order  for  these  buildings  to  have  a  reasonable  energy 
performance  a heat  recovery  system  is often used  to  recover heat  from  the extraction  air  to  the 
makeup air. There are different variations of these systems; one that is frequently used in Sweden is 
a run around coil heat recovery system.   
 
A run‐around coil heat recovery system  is often used  in buildings where the extraction air contains 
volatile  substances  that  can  contaminate  the  supply  air.   Hospital buildings  are one example of  a 
building type that matches this criterion; another one is buildings that contain processing industry.   
 
Previous  studies  [1,  2,  3,  4,  and  5]  have  looked  into  the  important  factors  that  influence  the 
performance of ventilation heat recovery system with a run around coil. Several  factors have been 
identified  in  the  previous  studies;  of  special  interest  are  the  brine  flow  rate  and  the  glycol 
concentration of the brine. Another study [6] has  investigated the possibility to  increase the rate of 
recovery by retrofitting a multi stage heat pump to a run around coil recovery system. The conclusion 
for the retrofitted heat pump study  is that there  is a potential  for  improved energy performance  if 
the sizing of the heat pump system  is correct.  In the Madani et. al.  [7] study the performance of a 



Fig. 1. Scheme of a run around coil heat recovery 

heat  recovery  system  using  variable  speed  heat  pump  together  with  the  run  around  coil  was 
modeled and analyzed.  
 
The present paper summarizes the  findings  from the previous studies, and presents a comparative 
study,  for  three different cases;  the  traditional  run‐around coil heat  recovery  system; with a  three 
stage  on/off  controlled  heat  pump  retrofitted  into  the  system;  and with  a  variable  capacity  heat 
pump retrofitted into the system.  
 
 

The different system setups – Run around coil 
 
A  run‐around  coil  heat  recovery  system 
consists  of  at  least  two  coiled  heat 
exchangers. The coils are connected via pipes 
to  a  loop  in which  a  fluid  flows.  The  fluid  is 
usually a mix of water and an anti‐freeze fluid. 
Heat  is  “moved”  from  the  hot  side 
(extraction/exhaust  air)  to  the  cold  side 
(supply  air)  via  the  brine  fluid.  It  is  also 
possible to recover cooling energy during the 
warm days. The  flow  rate  to  the  supply heat 
exchanger  is usually controlled by a three way 
valve  or  by  frequency  controlling  the  pump. 
The  flow  rate  is controlled so  that  the  temperature on  the supply air does not exceed  the desired 
value. The size of the heat exchangers  is traditionally designed to recover around 50 % of the heat 
when the ambient temperature is 0 °C.  
 

The different system setups – Run around coil and retrofitted heat pump 
 
A heat pump  is retrofitted to the existing run around coil system, as shown in fig. 2.   Depending on 
the ambient  temperature,  the heat  recovery  system  can be  switched  from  run around  coil  to  the 
heat pump unit and vice versa. The different routes of the brine depend on the operation mode, and 
are denoted 1 and 2 in the scheme.  
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Fig. 2. Scheme of a run around coil heat recovery when the heat pump unit is retrofitted 

 
Two different heat pumps have been evaluated,  in  the  first  case a 3  stage on/off  controlled heat 
pump unit was evaluated, secondly the system performance was evaluated using a variable capacity 
heat pump. With the heat pump retrofitted it is possible to lower the temperature of the exhaust air 
below the ambient temperature. This  fact can be used to achieve a greater recovery rate than the 
traditional run around coil system. 
 

Results 
 
In a previous  study, Madani et. al  [6]  investigated  the efficiency  for an existing medium  sized  run 
around coil heat ventilation heat recovery system; air flow rate around 6‐7 kg/s. Simulations pointed 
at  a  recovery  rate  of  47%  over  one  full  year.  This model was  then  used  to  simulate  the  system 
performance with  different  retrofitted  heat  pump  units.  Fig.  3  shows  a  comparison  between  the 
annual performances of the three different system setups in two European locations. 
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Fig. 3. Annual heat recovery for different system setups in Stockholm, Sweden and Berlin, Germany 

Fig. 3. shows that the heat recovery for the system with a 3 stage heat pump and the system with the 
variable capacity heat pump more or less have same percentile recovery for the Stockholm Case, For 
Berlin Case the performance of the retrofitted 3 stage heat pump  is not as efficient as the variable 
capacity heat pump. The reason for this is that the 3 stage heat pump is designed for the Stockholm 
case.  The  sizing  of  the  heat  pump  unit  is  important  to  have  a  high  system  performance;  this  is 
especially true for the 3 stage pump [6].     
 
Another way of  looking at  the system  is  to evaluate  the  total annual heating supplied by  the heat 
pump. Fig. 4. shows how much of the total heating demand of the air handling unit that is covered by 
the run around and the heat pumps.  
 
Degree of coverage for the heat pump cases is how much energy that is supplied to the air going to 
the building, i.e. total recovery + energy supplied to the compressor divided by the total demand of 
the air handling unit. 
 

 
Fig. 4. Annual degree of coverage for different system setups in Stockholm, Sweden and Berlin, Germany 
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You  could  also  argue  that  the  exhaust  air  temperature  is  a measure  on  how  efficient  the  heat 
recovery system  is,  i.e.  if the exhaust air temperature  is the same as the ambient temperature the 
heat  recovery would be 100 %.  In Fig. 5  the exhaust air  temperature  is plotted  together with  the 
ambient temperature for the different system setups for January.  
 

 
Fig. 5. Exhaust air‐ and ambient temperatures for different heat recovery systems in January 
 
From Fig. 5. the improvement of the heat recovery is visible. It is also visible that there is an ambient 
temperature when  the  run around coil system  is as efficient as  the heat pump systems. For  the 3 
stage heat pump system this is around ‐15 °C, for the variable capacity case the temperature seem to 
be  lower  than  ‐18  °C. However Madani et. al. concluded  [7]  that  the variable capacity heat pump 
obtains  its maximum heat capacity at roughly  ‐6 °C and from this point the supply air temperature 
achieved  from  the heat pump   gradually gets closer  to  the one obtained  from  the  run around coil 
system. With this in mind the cost of the energy to the supplementary heater becomes of interest if 
it is cheaper than the electricity that is supplied to the heat pump.  
 

Discussion 
 
The comparative study were undertaken to summarize the findings from the series of investigations 
regarding  the  possibilities  to  increase  system  performance  of  run  around  coil  ventilation  heat 
recovery systems. This is a work  in progress and so far several ideas on how to  increase the system 
performance have been identified. 
 
The  results  strongly  suggest  that  there  is a potential  to  retrofit a heat pump  to a  run around  coil 
system.  There  are  several  advantages  regarding  the  installation  of  a  heat  pump  to  a  system 
configuration  such  as  this,  the  greatest one  is perhaps  the  ease of  installation. Other  advantages 
include  a  constant  source  temperature  and  a  small  temperature  difference  during most  of  the 
operation hours which lead to an effective heat pump operation.  
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For  the multi  stage  heat  pump  the  sizing  is  crucial  and  somewhat  complicated  to  achieve  a  high 
recovery rate, this was described by Madani H. et. al [6]. The variable capacity is more flexible in the 
sizing; however these heat pumps are relatively expensive. 
 
An interesting finding is that for the Stockholm Case the variable capacity heat pump can cover 81 % 
of the ventilation heating demand and the multi stage heat pump 77 % of the demand. This  fact  is 
positive  if  the  supplementary heater  is  supplied by an energy  source  that  is more  costly  than  the 
electricity to the heat pump and vice versa if the supplementary energy is cheaper.  
 
It  seems  likely  to achieve an acceptable economy  in a  retrofitting project with a variable  capacity 
heat pump. The payback for such a project, where the air flow is 2 m3/s, would roughly be around 7 
years. For a well designed multi stage heat pump system the payback is shorter, because of the lower 
price  of  on/off  heat  pump.  The  payback  is  calculated  using  prices  from  Swedish  heat  pump 
manufacturer Nibe. 
 
Considering  the  lifetime  of  a  heat  pump  system  it  seems  likely  that  the  life  cycle  profit  for  a 
retrofitting project would be considerable. 
 
In those cases where new run around coil system is built there is definitely a strong recommendation 
to consider a system setup incorporating a heat pump. 
 

Conclusion 
 
The present paper is summarizing the investigations on how to increase energy performance of a run 
around coil ventilation heat recovery system. Several factors that influence the performance of these 
systems have been identified. Investigations have also been undertaking the task of looking into how 
heat pump units can be retrofitted to the existing run around coil system in order to improve system 
performance and consequently decrease the energy use of the system. 
 
In conclusion, the annual modeling shows that by retrofitting a well‐designed 3 stage heat pump to 
the system the annual heat recovery rate for the Stockholm Case can be increased from 47 % to 65 
%.  For  the  retrofitted  variable  capacity  heat  pump  the  numbers  for  the  Stockholm  Case  is  an 
improvement of annual heat recovery from 47 % to 66 %. 
 
A rough estimate of the payback time for retrofitting a heat pump to a system with a air flow of 2 
m3/s would be around 7 years for the variable capacity heat pump. 
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