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Välkommen till Effsys2 dagen! 
 
TEMA: Tillämpningar för värmepumpar och kylteknik 

Den 14e december är det återigen dags för Sveriges bästa värmepumpskonferens. 
Under en dag har du chansen att höra programmets forskare presentera sina projekt. 
Förutom presentationerna har du möjlighet att träffa forskarna för ett närmare 
informationsutbyte i de efterföljande postersessionerna. Denna gång har du dessutom 
chans att påverka inriktningen på nästa värmepumpsforskningsprogram som planeras 
till sommaren 2010. Med andra ord, du är välkommen till en fullmatad heldag med 
Sveriges forskningselit inom värmepumpsteknik! 

När:  Måndagen den 14e december (kl. 8:30-16:00) 
Var:  Kungliga Tekniska Högskolan, sal M2, Brinellvägen 64, Stockholm,  
Hur:  Föranmälan på effsys2@energy.kth.se senast fredag 11 december. 
Kostnad:  Ingen avgift. (lunch och fika bjuder vi på!) 

Program 
08.30 Inskrivning och kaffe 
09.00 Introduktion av programmets ordförande Eric Granryd och Peter 

Rohlin från Energimyndigheten. 
09.30 Stora och små hus  

P5 Dynamiska värmepumpsystem med kapacitetsreglering, Hatef Madani, 
KTH 

P8 Effektivt utnyttjande av energibrunnar för värmepumpa, José Acuna, 
KTH 

P7 Optimering av marklageranslutna värmepumpsystem för klimatisering av 
byggnader, Saqib Javed, CTH 

P10 Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus, Svein Ruud, SP  
P11 Tappvattenvärmning med värmepump. Alternativa systemlösningar för 

varmvatten och värme, Jessica Erlandsson, CTH 
 

10.30 Träffa forskarna – posters 
10.50 Kommersiella lokaler och fastigheter  

P1 Energieffektivisering i köpcentra, Sofia Stensson, SP 
P21Värmeåtervinning i kylsystem i livsmedelsbutiker, speciellt CO2-system, 

Samer Sawalha, KTH 
P19 Decentraliserade pumpar i kylapplikationer, Jörgen Rogstam, IUC 
P6 System för värmepumpsinstallationer i fastigheter, Jörgen Rogstam, IUC 
P22 Modell för lämplig effektivisering av energitekniska system med 

värmepumpar i befintligt byggnadsbestånd – När/Var/Hur? Jörgen 
Wallin, KTH 
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11.50 Träffa forskarna – posters 
 
12.10 Lunchuppgift: Vilken inriktning tycker du att kommande 

forskningsprogram bör ha?  

12.30 Lunch 

13.30 State of the art och framtida möjligheter 
P9 Beräkningsmetoder för årsvärmefaktor för värmepumpsystem för 

jämförelse, systemval och dimensionering, Joachim Claesson, KTH 
P16 Fältmätningar för att demonstrera dagens bästa teknik, Pia Tiljander och 

Caroline Haglund-Stignor, SP 
P20 Systemanalys av värmepumpar i kombination med solfångare – 

inverkan av systemtyp, systemstorlek och av last, Elisabeth Kjellson, 
LTH 

P18 Flödande förångare i små kyl- och värmepumpsystem, Svenning 
Ericsson, BXV 

P13 Klimatkyla i närtid och framtid för bostäder och lokaler, Roger 
Nordman, SP 

14.30 Träffa forskarna – posters och kaffe 

15.00 Diskussion om inriktning av nytt program efter Effys2. 

15.40 Information om internationella projekt inom IEA Heat Pump 
Program, Monica Axell, SP 

15.50 – 16.00 Avslutning 

 

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 ca 70 miljoner kronor, varav Energimyndigheten bidrar med 
maximalt 28 miljoner kronor. Den resterande finansieringen kommer från deltagande 
industriföretag samt KTH.  

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.  

Styrelsen i EFFSYS 2 har beviljat pengar till 23 projekt. Läs mer om dessa projekt på 
programmets egen hemsida (http://www.effsys2.se)  
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DYNAMIC HEAT PUMP SYSTEM WITH 
CAPACITY CONTROL 

Hatef Madani, Joachim Claesson, Per Lundqvist, Björn Palm 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm, Sweden 

Objectives 
The project aims at modelling and simulation of a heat pump system with capacity control in 
order to evaluate the different control strategies in heat pump systems. 
The modelling covers not only the heat pump unit, but also the heat sink (the building), and the 
heat source such as ground or outside air. It considers the dynamic interaction between all the 
sub-models. The experiments are being done in order to validate the models.  

Modelling and simulation 
The models are needed to: 

• Compare consistent system components 
• Avoid measurement of some detailed parameters 
• Consider the effect of system dynamics 

A detailed variable capacity heat pump unit model is made in EES (Engineering Equation 
Solver). Different types of compressor losses including inverter and motor losses are the 
example of the results achieved from this unit modelling. 
The capacity controlled HP unit model made in EES is linked to a dynamic simulation 
environment (in this case TRNSYS) to evaluate the performance of the whole system including 
building, climate, and heat source in a transient condition.  

Figure 1: An example of modelling results: dynamic COP over 2 days for variable speed and single 
speed heat pump units systems, when the ambient temperature is between +2ºC and -6 ºC. 
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Figure 2: An example of the results from annual modelling: The annual energy use of system 

components: variable speed and on/off controlled systems 

Case studies 
A comparative analysis between: 

• Variable speed and single speed compressors  
• Variable speed and single speed pumps in the ground source  
• Different system layouts 

Experiments 
Field measurement plays a significant role not only in understanding the system behaviour in 
transient condition but also the model validation 
 

Table 1:The list of the field measurements which are currently being done 
 Capacity control Heat source Type of compressor Type of refrigerant 

 
Case 1 

Single speed 
Compressor 

Variable speed pump 

 
Ground water 

 
Hermetic scroll 

 
R407C 

 
Case 2 

 

Variable speed 
compressor 

Single speed pump 

 
Lake water 

 
Hermetic scroll 

 
R134a 

 
Case 3 

Variable speed 
compressor 

variable speed pump 

 
Ground water 

 
Hermetic scroll 

 
R134a 

 
For further information about the project and the publications, email to 
hatef.madani@energy.kth.se 
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P8 - EFFEKTIVT UTNYTTJANDE AV ENERGIBRUNNAR 
Doktorand: José Acuna;  Projektledare: Prof. Björn Palm 

 
”Syftet med projektet är att ta fram rekommendationer för utformning av kollektorer i borrhål” 

 
I  korthet:  Vi  hoppas  att  kunna  visa  på  metoder  som  kan  minska  temperaturdifferensen  mellan  berg  och 
förångningstemperatur med 3 grader för att därmed öka COP med 8–10%. Nedan följer en sammanfattning av det 
som har hänt inom projektet under 2009. 
   
Undersökning  av  värmeupptagning  med  tvåfas 
termosifon (självcirkulation) 
 
Vi  har  en  fungerande  tvåfas  koldioxid  termosifon 
som består av en isolerad nedåtgående slang och ett 
större  uppåtgående  rör.  Figur  1  visar 
temperaturvariationer  i den 65 m U‐rör  termosifon 
borrhålsvärmeväxlaren som vi testar just nu.  
 

 
Fig1. Temperaturvariationer i en termosifon BHE  

Den konstanta temperaturen  längs djupet  indikerar 
att  förångning  sker  genom  den  uppåtgående 
slangen under flera värmepumpcyklar. 
 
Undersökning av det dynamiska samspelet mellan 
värmeöverföringen i kollektor och värmeledningen 
i omgivande berg 
 
Vi  har  börjat  arbeta  på  numeriska  modeller  av 
värmetransport med COMSOL Multiphysics. Figur 2 
jämför  användningen  av  2  olika  dimensioner  av 
spacers med olika U‐rör positioner.  

 

 
Fig2. Jämförelse av olika slangpositioner och spacers 

Användning  av  spacers  resulterar  inte  alltid  i  lägre 
borrhålsmotstånd än U‐rörs kollektor utan spacers. 
 

 
Fig3. Borrhålsmotstånd och bergets 
värmeledningsförmåga längs djupet 



 
Vi  har  börjat  göra  distribuerade  termiska 
responstester  (DTRT)  med  hjälp  av 
fiberoptikkablar,  som  ett  verktyg  för  att 
kartlägga  borrhålsvärmeväxlares  prestanda. 
Dessa  tester  tillåter  att  experimentellt 
identifiera  ändringar  i  bergets 
värmeledningsförmåga  och  borrhålsmotstånd. 
Figur  3  konstaterar  att  dessa  varierar  längs 
djupet.  Figur 4  sammanfattar ett DTRT  i en U‐
rörs  kollektor.  Temperaturprofilerna  under 
ostörda  förhållanden  visas  i  samband  med 
cirkulation  av  köldbäraren  och 
värmetillförselsperioder.  
 
Undersökning  av  prestanda  för  olika 
utföringsformer på kollektorerna  
Vi  har  installerat  10st  borrhålsvärmeväxlare, 
ink.  U‐rörs  kollektorn  som  kartläggas  på  ett 
detaljerat  sätt.  Vi  gör  noggranna 
temperaturmätningar  i  borrhålen  med 
fiberoptik  och  termoelement.  Några  resultat 
från  flera kollektorer visar en bra  tendens mot 
vårt  mål.  I  figur  5  kan  man  observera 
medeltemperaturprofilen  i  en  ny  koaxial 
kollektor  under  ett  termisk  responstest. 
Kollektorn  består  av  en  centrumslang  och  en 
ringformad  yttre  kanal  i  kontakt  med 
bergväggen. 
 
Publikationer 

Fig4. Medeltemperaturer under DTRT i U‐rör 
 

Fig5. Medeltemperaturer under DTRT i koaxial kollektor 

”Slang intill bergväggen ger effektivare värmeväxling”. HUSBYGGAREN, nr 6 2009 
“A  Novel  Coaxial  Borehole  Heat  Exchanger:  Description  and  First  Distributed  Thermal  Response  Test 
Measurements”. Submitted to the World Geothermal Congress 2010.  
“Distributed  Temperature  Measurements  on  a  U‐pipe  Thermosiphon  Borehole  Heat  Exchanger  with  CO2”. 
Submitted to the 9th IIR Gustav Lorentzen Conference 2010.  
“Local Heat Transfer in U‐pipe Borehole Heat Exchangers”. COMSOL Multiphysics Conference 2009.  
”Forskningsprojekt Ska Ge Effektivare Bergvärme”. VVS Forum n1, 2009.  
“Distributed Thermal Response Test on a U‐pipe Borehole Heat Exchange”. Effstock 2009.  
“Characterization  of  Boreholes  –  Results  from  a  U‐pipe  Borehole  Heat  Exchanger  Installation”.  9th  IEA  HP 
Conference 2008.  
“Experimental Comparison of Four Borehole Heat Exchangers”. 8th IIR Gustav Lorentzen Conference 2008.  
“Characterization and Temperature Measurement Techniques in Energy Wells for Heat Pumps”. MSc Thesis.  
“Thermal comparison of Two Borehole Heat Exchangers”. MSc Thesis. 
“Thermosiphon loops for heat extraction from the ground”. Study work. 
“Bergvärmepumpar kan göras ännu mer effektiva”, VVS Energi&Miljö nr 3‐2008. 
 
Projektets industriparters 
Alfa Laval, Aska Rör, Avanti System, BEDSAB, Brage Broberg, Brunata, COMSOL, Cooly, Cupori, DTI, Effekt bygg och 
el, ETM kylteknik, Extena AB, Geosigma, GRUNDFOS AB, Hydroresearch, Högalids Elektriska, IVT, Kemetyl, Lowte, 
Lämpöässa, Manil  bygg  och  fastighet, Mateve Oy, Muovitech, Neoenergy, Nibe, Nordahl  Fastigheter,  PEMTEC, 
PMAB,  SEEC,  SVEP,  SWECO,  Thermia Värme AB,  Thorén  Energiprodukter AB,  Tommy Nilsson,  Tour&Andersson, 
Univar, UPONOR, WILO. 
 

Mer info om projektet finns på vår hemsida: www.energy.kth.se/energibrunnar 
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Optimization of 

Ground Coupled Heat Pump Systems 
 

PhD Researcher: Saqib Javed, Research Supervisors: Per Fahlén & Johan Claesson 

Division of Building Services, Chalmers University of Technology 

 

 

 

 

 

Background 

Requirements for heating and cooling in buildings have 

changed considerably in recent years. Ground source 

heat pump (GSHP) systems have emerged as an 

attractive option among the changing heating and 

cooling requirements of buildings.  The substantial 

growth of the GSHP systems is attributed to their high 

energy efficiency potential, which results in both 

environmental and economic advantages. These 

advantages can be further enhanced by optimizing the 

systems. 

 

Purpose and Goals 

- To identify the key optimization factors for ground 

source heat pump systems by means of modelling, 

simulations and field studies. 
 

- To develop simple and user friendly calculation 

tools to facilitate the work of designers and 

researchers interested in complete system 

optimization. 
 

Methods 

A detailed literature review was carried out to analyze 

existing analytical modelling approaches. A further 

evaluation of noteworthy models was carried out by 

means of simulations. Field measurements are being 

planned and conducted to determine building load 

profiles, GHE response and energy use among others. 

Experiments are planned and carried out in laboratory 

to test and validate new and existing methods. 

 

 

Type Single U-tube

Configuration Rectangular, 3 x 3

Depth 80 m

Spacing ~ 4 m

Diameter 110 mm

Filling thermal conductivity ~ 0.57 W/m, K

Volumeflow rate per borehole Variable

Laboratory Building

BH-1 BH-2 BH-3

BH-4 BH-5 BH-6

BH-7 BH-8 BH-9

2,1

2,2

4,1

4,0

2,0

3,9

4,0

4,04,0

4,0

4,1

4,4

3,9

4,0

4,7

0,1

N

Specifications and geometry of the lab 

borehole system
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Initial Results

Initial Results 

Initial results indicate that existing analytical models 

can be used with reasonable accuracy to predict the 

response of GHEs with a single borehole. For multiple 

borehole GHEs, a set of methods using existing 

analytical models is proposed and evaluated as shown 

in the figure. Three key numbers, i.e. load factor, 

geometry factor and specific load factor, are also 

introduced to characterize GSHP systems. It is noted 

that there is a shortage of analytical models to 

determine short-time response of the GHE and an 

analytical method capable of simulating both the short 

and the long-term response of the GHE should be 

developed. 

New analytical and numerical models are developed to 

model short-time response of the ground heat 

exchanger. Thermal response tests are also being 

conducted. The initial results from the TRT are also 

shown in the following. 

Future work 

- Remaining thermal response tests to determine heat 

injection or extraction effects, flow effects and 

system effects. 

- Evaluation and comparison of existing analytical 

short-term response models. 

- Validation of developed models. 
 

Publications 

- Javed, S., Fahlén, P. and Holmberg, H., 2009. Modelling 

for optimization of brine temperature in ground source 

heat pump systems. Proceedings of 8th international 

conference on sustainable energy technologies; 

SET2009, Aachen, Germany. August 31- September 3. 

- Javed, S., Fahlén, P. and Claesson, J., 2009. Vertical 

ground heat exchangers: A review of heat flow models. 

Proceedings of 11th international conference on thermal 

energy storage; Effstock 2009, Stockholm, Sweden. June 

14-17.   

Contact: Saqib Javed,  saqib.javed@chalmers.se 
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IEA HPP Annex 32 – det Svenska delprojektet 
Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus  
– Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar 
 

• Forskarutförare och projektledare (SP Energiteknik) 
Tekn. Lic. Svein H. Ruud Projektledare, beräkningar 

 Tekn. Dr. Monica Axell Bitr. projektledare, värmepumpsteknik 
 

• Projektets huvudmål 
Att utföra beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar för 
lågenergihus för olika platser i världen m a p energianvändning och kostnader. 
 

• Delmål 
Bevaka den internationella utvecklingen och öka kunskapen om utformning av 
värmepumpsystem för lågenergihus genom deltagande i IEA HPP Annex 32 
 
Bidra till att svenska tillverkare ligger i framkanten av denna utveckling  
och kan erbjuda systemlösningar; 
- anpassade för nya svenska och europeiska byggregler 
- som är konkurrenskraftiga på den europeiska marknaden 
 
Att i samarbete skapa konceptlösningar för;     
- nord- och sydeuropeisk förhållanden 
- nyproducerade hus och konvertering av äldre hus 
- småhus, radhus och flerbostadshus 

 
• Industriparters 

Tekn. Expert Jens Eriksson  Thermia Värme AB 
 Tekn. Chef Urban Kronström  Bosch Thermoteknik AB (IVT) 
 Export R&D Mats Fehrm  NIBE Villavärme 
 Tekn. Konsult Lars B. Bergman LB-Hus AB 
 Tekn. Chef Esse Ingesson  VästkustStugan 
 VD Göran Åkesson   Sätila Bygg AB 
 Tekn. Expert Svante Wijk  NCC Teknik 
 
 Bakgrund 

• Värmepumpar har en stark ställning på den Svenska marknaden 
• Sverige har varit den ledande marknaden för värmepumpar i Europa 
• Den framtida potentialen ligger huvudsakligen utanför Sverige 
• Nybyggda svenska standardhus ligger i en europeisk jämförelse väl till  

men är inte tillräckligt energieffektiva för att kunna kallas lågenergihus 
• Värmepumpar förekommer vanligen inte i Svenska lågenergihus idag 
• Dagens värmepumpar är inte utvecklade och anpassade för lågenergihus 
• Behov av produktutveckling (mindre, (el)effektivare och billigare systemlösningar) 
• Kommande svenska byggregler (BBR) skärper kraven på hus med värmepumpar 
• Lagen om energideklarationer ökar fokus på energiprestanda 
• Ökat kylbehov i moderna bostäder 



   
Några beräkningsresultat  – Nya BBR 16 (som gäller fr.o.m. 2010-01-01)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Värme
-förlust

FVP
förb.

BVP
+F-vent

FJV
+F-vent

FJV
+FTX

FVPstd
+FJV

BIO
+F-vent

BIO
+FTX

BIO +SOL
+F-vent

BIO +SOL
+FTX

Passiv - - - 39 - - 64 - 54

Låg 38 28 * 71 55 51 104 83 88 71

Normal 47 35 * 96 78 70 135 111 116 91

Hög 64 43 128 107 96 174 148 151 129
 

 *)  Även en luft-vattenvärmepump skulle klara kraven 
 

 
Värme
-förlust

FVP
förb.

BVP
+F-vent

FJV
+F-vent

FJV
+FTX

FVPstd
+FJV

BIO
+F-vent

BIO
+FTX

BIO +SOL
+F-vent

BIO +SOL
+FTX

Passiv - - - 46 - 73 - 62

Låg 45 33 90 68 67 127 100 108 86

Normal 61 42 123 98 93 167 137 144 119

Hög 90 ** 52 163 136 128 217 184 189 161
 

 **) Även effektkravet överskrids  
 
Skärpta energikrav i BBR kan huvudsakligen klaras med befintliga klimatskal men kräver då 
förbättrade/utökade installationer; 
  

 Elvärme   ⇒ berg-/markvärmepump 
    förbättrad frånluftsvärmepump 
    passivhus (inkl FTX + ev. solvärme) 
 Fjärrvärme  ⇒ värmeåtervinning (FTX/FVP) 
 Biobränsle  ⇒ solvärme och/eller FTX 
 
Men byggnadens utformning har också stor betydelse! För fjärrvärme, och framför allt 
biobränsle, klaras inte kraven om byggnadsutformningen ger för höga transmissionsförluster! 



Tappvattenvärmning med värmepump 
- Alternativa systemlösningar för varmvatten och värme 

 

 
 

Doktorand: Jessica Erlandsson. Handledare: Per Fahlén, Torbjörn Lindholm. 

  

Bakgrund 
Med bättre byggnadsdelar och värmeåtervinning tenderar behovet av 

uppvärmning att minska samtidigt som kraven har ökat på varmvatten 

när det gäller temperatur och mängd. Därmed blir det relativt sett allt 

viktigare hur energieffektivt varmvatten kan produceras med 

värmepump.  

Syfte 
Projektets syfte är att kartlägga brukarnas förväntningar, tillverkarnas 

konstruktionskriterier och de grundläggande dimensioneringsfaktorerna 

för varmvatten och värmeförsörjning med värmepump. Målet är att 

beskriva hur framtidens värmepumpsystem ska utformas för att med låg 

energianvändning tillgodose varmvattenbehov i kombination med 

rumsuppvärmning. 

Metodik 
 Kartläggning av för- och nackdelar med dagens systemlösningar.  

 Kunskapsinhämtning om aktuella behov och funktionskrav 

gällande varmvatten med tillämpning i småhus och 

flerbostadshus.  

 Fältmätningar för ytterligare information om tappmönster och 

indata till systemsimuleringar.  

 Simuleringar för att visa effektiviseringspotentialen med 

alternativa systemlösningar. 

 
 

 

 
Arbetsgången i projektet. 

     Litteraturstudie 

      Behov och 
funktionskrav 

      Kartläggning och 
analys av dagens 

system 
  

         Fältmätningar 

        Systemsimuleringar Effektiviserings-
potential 

Alternativa 
systemlösningar 

I projektet deltar  

följande företag: 

 

SP 

IVT 

Nibe 

Thermia  

Boröpannan 

Wilo 

Grundfos 

SWEP 

Alfa Laval  

ESBE 

CTC Enertech 

Viessmann 

TAC 

Villeroy&Boch  

Boverket 

ClimaCheck  

Strömsnäspannan 

Honeywell 

Jeff Electronics 

 

 



 

Resultat  
Detaljerade tappvattenmätningar finns 

för en villa och ännu en fältmätning är 

under uppstart. Ytterligare mätningar är 

under planering/uppstart i en 

idrottsstuga och en skola. Parallellt görs 

simuleringar, bland annat en studie av 

förlusteffekter och energiinnehåll vid 

lagring av tappvarmvatten i olika 

volymstorlekar med varierande tjocklek 

av isolering. En brukar/kundenkät har 

skickats ut och analysen av svaren 

pågår. 

 

En sammanställning av för- och 

nackdelar med olika systemlösningar har 

påbörjats. Diskussioner har förts till 

exempel beträffande effektivitet för 

olika typer av värmeväxling för 

varmvattenvärmning, lagring av 

tappvarmvatten eller direktvärmning, 

temperaturnivåer och skiktning i 

ackumulatortank, kalkutfällning, risk för 

bakterietillväxt, korrosionsrisk m.m. 

 

 

Diskussion och slutsatser 
Det finns ett flertal funktionskritiska 

parametrar att ta hänsyn till vid 

systemutformning och komponentval. 

Även om man måste kompromissa i 

balansen mellan komfortkrav och 

effektivitet finns det påtagliga 

energivinster att hämta vid nya 

systemval och förbättrad 

dimensionering. I ett praktiskt exempel 

har SPF höjts från 2,7 till 3,7 utan att 

värmepumpen i sig har förändrats. Detta 

har gjorts genom ändrad styrstrategi och 

systemutformning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på tappvattenvärmning 
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    Fältmätning i villa.

 
 



Energieffektivisering i köpcentra
 

Doktorand: Sofia Stensson1, Handledare: Monica Axell1 och Per Fahlén2 
1 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

2 Chalmers Tekniska Högskola 
 

 
 
 
Värmepumpande system i köpcentra 
Kan värmepumpande teknik öka 
energieffektiviteten i morgondagens köpcentra? 
Hur stora är värme- och kyllasterna och när infaller 
de tidsmässigt? För att kunna besvara frågorna 
krävs en ökad kunskap om hur energianvändningen 
och systemlösningarna ser ut idag. I projektet 
sammanställs därför statistik och befintlig mätdata 
för att analyseras i kombination med resultat från 
simuleringar och fältmätningar. Resultat från 
fältmätningar används som underlag för att 
beskriva internlasternas variation över året, veckan 
och dygnet. Vidare används mätningarna för 
utveckling av de simuleringsmodeller som i 
projektet används för att analysera olika 
systemlösningar. 
 
Syfte 
Syftet är att ta fram nya systemlösningar som 
leder till en resurseffektiv energianvändning i 
köpcentra.

Metod 
Mål 1: Skapa en generell modell för 
energiflöden. Modellen ska beskriva de 
komplexa energiflödena i byggnaden och 
lastvariationer. 
Mål 2: Bättre systemlösningar. Analys av olika 
systemlösningar för värme, kyla och 
ventilation. Hänsyn tas till ekonomiska, miljö- 
och energimässiga aspekter. 
Mål 3: Stimulera till resurseffektivitet. 
Utveckla prissättningsmodeller och hyresavtal 
som stimulerar till energieffektiviserande 
åtgärder. 
 
 

Energifördelning i ett köpcentrum 

 
Figur 2. Exempel på hur inköpt el fördelar sig 

mellan hyresgästel, fastighetsel, kyla och 
ventilation samt uppvärmning i ett köpcentrum vars 

värme och kyla försörjs via elpannor respektive 
kylmaskiner.

Mätdata

Systemlösning

Intervjuer

Litteraturstudie

Datasinsamling

Modell
Validering av 

modell/
Fältmätningar

Systemlösningar Prissättnings-
modell

Mål 1 Mål 3Mål 2

Figur 1. Projektgenomförande 



Fältmätning: Principskiss av kylcentral 
 

 
Figur 3. Förenklad principskiss av kylcentralen, 

med frikyla via kylmedelskylare, där fältmätningar 
genomförs. 
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Figur 4. Fältmätningar på kylmaskin, 

köldbärartemperaturer och kylmedeltemperaturer 
samt reglerventilläge under en sommardag. 

 

Byggnadssimulering 
En simuleringsmodell som beräknar 
energianvändningen för ett köpcentrum med 
möjlighet att simulera olika systemlösningar 
för installationssystemet och byggnadsskalet 
har utvecklats i programvaran IDA Indoor 
Climate and Energy. 
 
 

  
Figur 5. 3D-vy i simuleringsmodell 

 

 
Figur 6. Zonindelning i simuleringsmodell 
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Investigations of Heat Recovery in Different 
Refrigeration System Solutions in Supermarket 

Samer Sawalha and Yang Chen 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm, Sweden 

Project objectives 
The objective of this project is to investigate heat recovery performance of new refrigeration 
system solutions in supermarket applications. The focus is on environmentally friendly systems 
mainly with natural working fluids. The project will analyze the temperature levels and 
capacities of the rejected heat from different system solutions and investigate its matching with 
the heating needs in supermarkets.  

Computer modelling and field tests 
Detailed computer simulation modelling focusing on the heat recovery performance is being 
done for several system solutions. The following plot is the total COP of different systems with 
floating condensing. The minimum condensing temperature is 10ºC. 
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 Figure 1: Total COP of different systems at different ambient temperatures. Floating 
condensing mode with minimum condensing temperature limit of 10ºC. 

 
When the ambient temperature is lower than 10ºC heat is needed. If the refrigeration system is 
operated in heat recovery mode to provide the heating system with 35ºC fluid then the system 
COP will take the shape in Figure 2. 
 



 

 
Figure 2: Total COP of different systems at different ambient temperatures. Heat recovery 

mode with supply temperature to the heating system of 35ºC. 
 

After generating the performance of the refrigeration system in floating condensing and heat 
recovery modes in different heat recovery solutions, the annual energy consumption can be 
calculated with the cooling and heating capacities as inputs to the calculation model. 
  
Field testing has been carried on for two supermarkets and the results have been used as inputs 
and guidelines for the modelling, which gives more freedom in changing system parameters. 

Experimental investigations 
A test rig of a heat pump system working with CO2 has been built and used for overall and 
parametric evaluation of a CO2 supermarket system in heat recovery mode. Computer 
simulation model has also been built in order to investigate the system performance in details. 
The figures below are schematic and picture of the CO2 test rig. 
 

 
 

Figure 3: Schematic and photo of the CO2 test rig. 
 
Participating companies: AlfaLaval, Ahlsell, Nibe, IVT, SRM, Danfoss, Green and Cool, 
RANOTOR, Climacheck, ICA Sverige AB, and Huurre Sweden AB. 
 
For further information about this project, email Samer Sawalha at samer@energy.kth.se 
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Decentralised pumps for refrigeration systems 
The refrigeration systems in Swedish 
supermarkets consume a big amount 
of energy. To investigate the 
possibilities of energy efficiency 
improvement, this project is carried out. 
The project is focusing on the indirect 
supermarket refrigeration system and 
specifically the energy saving potential 
of the distribution energy. 

Figure 1 Energy Usage in a super- 
market in Sweden. 

 
Background 

1. The electrical energy used in the Swedish supermarkets account for 3% 
(1.8TWh) of the annual national electricity consumption.  

2. The refrigeration system in the supermarket accounts for about 40% of 
the electricity used.  

Thus, there is a potential to save the energy consumption in this part.  

Figure 2 Brine system in the laboratory. 
 
Aim of the project 

1. Set up a well instrumented miniature supermarket refrigeration system. 
2. Three steps will be taken in the evaluation. The first step was to test 

different fixed pump speed conditions, followed by two controlled pump 
speed conditions; the last step was the decentralised pump concept. 

3. Propose some further improvements.  
 
 

Figure 3 Decentralised pump.

 



 

Results 

1. A well instrumented miniature supermarket refrigeration system is 
established. 

2. Total energy consumption is decreased by 8 %. 
3. Distribution energy consumption is decreased by 17 % 
4. Further improvements are proposed. Eg. Integrated capacity controlled 

central pump and compressor.  

Energy consumption over 24 hr of different pump modes

0

50

100

150

200

250

Speed1 Speed2 Speed3 Speed4 ΔP-v
Control

ΔP-c
Control

Dpumps

Different pump modes

(kW/hr)

Ecomp2(kWh)
Ecomp1(kWh)
E_Cab.(kWh)
E_Dpump.(kWh)
E_Svalve.(kWh)
E_Cpump(kWh)

Figure 4 Total energy consumption is decreased by 8%. (Based on the optimum pump
speed 4 condition) 
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Figure 5 Distribution energy consumption is decreased by 17 %. (Based on the optimum 
pump speed 4 condition) 
 
Contact 
Jörgen Rogstam, Sveriges Energi- och Kylcentrum, 
jorgen.rogstam@iuc-sek.se 



 
 

Grothérus & Rogstam, 2009  sfvp.se 

System för Fastighetsvärmepumpar, sfvp.se 
 
”SFVPs mål är att skapa en kuns-
kapsbas om värmepumpinstallationer i 
större fastigheter. I referensdatabasen 
samlas exempel på installationer, som 
både installatörer och beställare kan 
dra nytta av. Argument för och emot 
fastighetsvärmepumpar belyses, inte 
minst vad gäller ekonomiska och 
miljömässiga aspekter” 
 
 
Bakgrund 

• Tanken om ett projekt för att samla kunskap om ”stora värmepumpar” 
skapades av KYLentreprenörernas förening, SVEP och IUC redan 2005 

• Bakgrunden var ett ökande intresse för installationer av 
”Fastighetsvärmepumpar”  

• Förutsättningarna vid installation är ofta mycket olika ”villavärmepumpsystem”  
• Initialt förekom problem vilket ledde till idén att ett projekt skulle samla 

kunskap om ”bra” och ”dåliga” installationer 
• Först i februari 2007 blev finansieringen för ett 2-årigt projekt klar genom 

Energimyndighetens forskningsprogram EFFSYS2 
• IUC blev genom Sveriges Energi- och Kylcentrum projektägare och 

samarbetar sedan mars 2007 med WSP Environmental 
 
Websajt 

 
Projektets websajt (sfvp.se) finns tillgänglig sen juli 2007. 
 



 
 

Grothérus & Rogstam, 2009  sfvp.se 

Projektmål 
• Förbättra och säkerställ kommunikationen med marknaden för bästa spridning 

av kunskapen 
• Bygg upp en websajt för kommunikation av resultat 
• Sammanställ statistik från fältet och identifiera: 

o framgångsfaktorer i bra installationer 
o kommersiella mål för att en installation ska lyckas 

• Gör ev. enklare fältmätningar för att konstatera förutsättningar, potential till 
förbättring, etc. 

• Publicera kortfattat och frekvent ”tips, råd och erfarenheter” för installatörer, 
tillverkare och driftspersonal 

 

 
I området Larsberg på Lidingö finns exempel på en lyckad installation (se sfvp.se). 
 
Resultat 

• På websajten sfvp.se finns en databas med ett 100-tal anläggningar där både 
projekterade och uppmätta data från verkliga anläggningar kan studeras. 
Syftet är att ge att underlag för beslut samt sprida kunskap om anläggningars 
förväntade prestanda och ekonomi.  

• Besöksstatistiken följs upp och i genomsnitt har sajten ca 10 träffar per dag 
vilket för ett så ”smalt” område får anses bra. Projektet medverkade under 
våren 2009 på ett antal seminarier. Bland annat på Energitinget.  

• Finansiering fanns till halvårsskiftet 2009 och nu återstår att se hur projektet 
kommer att leva vidare. På grund av detta ligger utvecklingen av sajten för 
tillfället nere i väntan på ytterligare finansiering.  

 
Kontakt 

• Mårten Grothérus, Sveriges Energi- och Kylcentrum,  
marten.grotherus@iuc-sek.se 

• Jörgen Rogstam, Sveriges Energi- & Kylcentrum,  
jorgen.rogstam@sfvp.se 



 

Milestone 

Modell för identifiering av lämplig effektivisering av energitekniska system med värmepumpar i 
befintligt byggnadsbestånd. 

 
Jörgen Wallin, Joachim Claesson, Björn Palm 

Inst. för Energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 
jorgen.wallin@energy.kth.se 

 

Bakgrund 

Byggnader är komplexa energisystem. Ofta förekommer flera olika tekniska system som ska samordnas för att 
förse byggnaden med  lämpligt klimat. Allteftersom byggnaden åldras  förändras byggnadens användning och 
prestandan hos byggnadens tekniska system, tyvärr ofta till det sämre. Många byggnader är således i behov av 
upprustning, åtgärdande av utrustning som inte fungerar till dess fulla potential. Hur ska åtgärder i byggnadens 
energisystem  väljas,  så  att  spenderat  kapital  utnyttjas maximalt?  Detta  är  inte möjligt  att  avgöra  om  inte 
åtgärder utvärderas utifrån dess påverkan på hela byggnaden, inte bara dess egna undersystem.  
 
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  gamla  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 

Milestoneprojektet avser att skapa virtuella energisystemmodeller i komplexa byggnader där energiprestanda 
med värmepumpar kartläggs. Projektet har  två principiella nivåer, dels en detaljerad nivå, dels en  förenklad 
nivå.  
 

 
Figur 1‐Projektbeskrivning 

 
 



 

Något om resultat - Översiktlig potential Larsbergsvägen 27  

För att kontrollera vad som är möjlig energiprestanda för byggnaden på Larsbergsvägen 27 så har simuleringar 
utförts där olika förbättringsåtgärder implementerats. Resultatet av simuleringarna presenteras i figur 2. 
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Figur 2‐Simuleringsresultat Larsbergsvägen 27 

De olika stegen som implementerats är; 
 
1.   Anpassning av luftflöden till minkrav 0,5 oms/timme.  

Byggnaden har en luftomsättning som är högre än minsta kravet på luftväxling, ca 0.85 oms/timme.  
 
2.   Anpassning av inomhustemperatur till 21 °C. 

Långtidsmätningar av ventilationens avluft ger en medeltemperatur under uppvärmningssäsongen på ca 
23 °C. 
 

3.   Installation av värmeåtervinning genom frånluftvärmepump. 
Byggnaden har mekanisk frånluftventilation och tilluft via spaltventiler vid fönster. Återvinning av värme ur 
frånluften tillbaka till värmesystem simuleras med en värmepump. 
 

4.   Installation av värmeåtervinning genom avloppsvärmepump. 
Denna teoretiska värmeåtervinning ur avloppsvattnet är baserat på uppgifter från Power Products Europe 
AB som säljer värmeväxlare för avloppssystem. 
 

5.   Fönsterbyte till treglasfönster. 
Byggnadens  fönster  förbättrades  i  simuleringsmodellen  från  tvåglasfönster  med  kopplade  bågar  till 
moderna treglasfönster. 

 
6.   Tilläggsisolering av vindsbjälklag. 

Idag  är  vindsbjälklaget  relativt  dåligt  isolerat  eftersom  det  är  ett  vindsförråd  högst  upp  i  byggnaden. 
Vindsförrådet är inte uppvärmt. 

 

Deltagande aktörer

 
 

  



 

 

Effsys2 projekt P9: Beräkningsmetoder för årsvärmefaktor för 
värmepumpsystem för jämförelse, systemval och dimensionering 

Joachim Claesson, KTH 
Roger Nordman, SP 

 
Existerande beräkningsverktyg för 1) dimensionering och 2) jämförelse av värmepumpsystem behöver 
utvecklas för att visa potentialen med ny teknik i värmepumpsystem såsom kapacitetsreglering och effektivare 
drift vid kombinerad produktion av värme och tappvarmvatten. Det övergripande målet är att vidareutveckla 
existerande beräkningsverktyg så att de synliggör potentialen med dagens bästa teknik. Resultaten från 
beräkningarna skall kunna ligga till grund för miljöbedömningar. Existerande beräkningsverktyg för 
beräkning av årsvärmefaktor och årsenergibesparing skall jämföras och valideras för att belysa behov av 
vidareutveckling. Projektet skall använda indata från genomförda och planerade mätningar från fält och 
laboratorium för validering av modellerna. 

 

Jämförelse av SPF mellan leverantörers programvaror 

  
 

Ovanstående simuleringar indikerar den skillnad 
som tre olika dimensionering-
energiberäkningsprogram ger vid liknande 
indata. Huset och värmepumpen är identiska för 
alla program. Det som ge viss skillnad är att olika 
klimatdata används mellan programmen. Vidare 
har bl.a. programmens möjlighet till att ta hänsyn 
till kapacitetsreglering av värmepumpenheten 
jämförts. Endast en av fyra program hanterar 
kapacitetsreglering av kompressorn. 
 
 

 



 
Sammanställning av resultat av fältmätningar 

 
Fältmätningsresultat från ett antal mätningar 
har sammanställts och det är tydligt att 
mätningarna sker på olika sätt. I underlaget 
ingår mätningar gjorda i Tyskland, och i dessa 
saknas värmedistributionspumpen helt i 
beräkningen av SPF, medan andra mätningar, 
gjorda i Sverige antingen inkluderar dessa, 
eller tar hänsyn till det tryckfall som 
kondensorn utgör (i enlighet med EN14511). 
 
Totalt ingår ca 25 värmepumpsmätningar i 
denna analys, varav de flesta är GSHP eller 
ASHP 

 
 
En del av de uppmätta parametrarna visas i tabell 1. 

Running 
time

Energy 
content

Energy 
consumption

Inlet 
temp.

Outlet 
temp.

Volume 
flow

Delivered heat 
during operation

Average power 
during operation

(min) (kWh) (kWh) (˚C) (˚C) (l/h) (kW) (W)

Sum Sum Sum Average Average Average Average

Heat Pump, total X X X X
Compressor X X X
Warm heat transfer medium circuit X X X X X
Cold heat transfer medium circuit (brine) X X X X X
Space heating circuit X X X X X
Domestic hot water circuit X X X X X
Supplementary heater X X
Measurement equipment X X
Pump, space heating circuit X X
Pump, warm heat transfer medium circuit X X
Pump, cold heat transfer medium circuit (brine) X X  
 
Sammanställning av befintliga standardliknande beräkningsmetoder för SPF 

 
Ett antal metoder för dels 
uppmätning av värmepumpars 
prestanda i lab., fältmätningsmet-
oder och metoder för beräkning 
av SPF utifrån uppmätta värden 
gås genom i projektet.  Tabellen 
till vänster är ofullständig då 
studien innefattar även metoderna 
inom EuP Lot 1 och 10. 
Beräkningsmetoderna skiljer sig 
åt inte bara genom vilka 
parametrar som de inkluderar, 
men även genom den 
noggrannhet (upplösning) som 
beräkningarna använder sig av 
vid olika bin-metoder.  
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”P16 – Fältmätningar för att demonstrera dagens bästa teknik för 
värmepumpssystem” 
 

 

Detta projekt bedrivs på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, i samarbete med 
SVEP och värmepumpstillverkarna. Syftet med projektet är att via demonstration 
visa potentialen för den värmepumpande tekniken för värmning och 
tappvarmvattenproduktion. Projektet inriktas på bästa möjliga teknik och olika typer 
av existerande systemlösningar ingår i studien. 

 
Projektledare 
Monica Axell, SP 
 
Forskningsutförare 
Pia Tiljander, SP 
Caroline Haglund Stignor, SP 
Peter Lidbom, SP 
Johan Björkman, SP 
 
Finansiärer / deltagande företag  
Energimyndigheten via eff-Sys II 
AB Svenskt klimatneutralt boende 
Enertech AB   
Evi Heat Värmepumpar 
IVT Industrier AB  
Nibe AB   
SVEP 

Det övergripande syftet är att genom demonstration visa 
potentialen med den värmepumpande tekniken för 
värmning och tappvarmvattenproduktion.  
 
Ett delmål är att utveckla en fältmetodik för mätning på 
värmepumpsanläggningar och genomföra fältmätningar 
på värmepumpsanläggningar. 
 
Ett annat delmål är att använda erfarenheter och resultat 
från projektet som underlag för riktlinjer, ”guide lines”, 
riktat till konstruktörer och installatörer. 
 
Projektet skall dessutom resultera i ett internationellt 
samarbetsprojekt inom IEA Heat Pump Program. 

 
Inom EU och IEA belyses vikten av att demonstrera dagens bästa teknik för att öka 
implementering och introduktionstakt av ny teknik på nya marknader. I Sverige har 
marknadsintroduktionen varit framgångsrik när det gäller värmepumpsystem för enfamiljshus. 
 
Det finns ett behov av att demonstrera värmepumpssystemens effektivitet samt vilka 
energibesparingar som kan uppnås med bästa möjliga teknik. Med dagens klimatdebatt är det 
dessutom intressant att belysa den potential värmepumpande teknik har för att bidra till CO2-reduktion 
på nationell och internationell nivå. Den europeiska marknaden efterfrågar demonstrationsprojekt för 
att stärka acceptansen för värmepumpsteknik. 
 
Tidigare genomförda projekt på SP har demonstrerat installationer av standardsystem i äldre 
hus där värmepumpen har ersatt ett annat uppvärmningssystem. Detta projekt kompletterar 
med demonstration av ”top-of-the-line” system ny nyproducerade och befintliga hus. 
  
 

 
Genomförande 
 

• Kartläggning av befintliga systemlösningar 
• Val av värmepumpsystem 
• Utveckling av standardiserad fältmetod inklusive redovisning av effektivitet och CO2-

reduktion. 
• Fältmätningar under ett år. 
• Analys 
• Rapportering 

 
 



Projektet innefattar system för värme och tappvattenproduktion. Målet är att studera olika 
systemlösningar med mer än en värmekälla. 
 
Schematisk skiss över två av anläggningarna som är med i projektet visas nedan. Den översta 
värmeanläggningen består av en vätska/vatten-värmepump med ett marklager, en frånluftsmodul, 
en solfångare samt en ackumulatortank. Den andra består av en luft/vatten-värmepump, en 
solfångare och en ackumulatortank. 
 

 
 
I anläggning mäts avgiven värmemängd från 
golvvärme och värmemängden i förbrukat 
tappvarmvatten (flöden och temperaturer mäts 
separat) samt den elenergi som krävs för att driva 
kompressor, pumpar och fläkt. Inomhus och 
utomhustemperatur mäts också. 
 
Mätningarna görs så likvärdigt som möjligt i de 
olika anläggningarna som ingår i projektet. 
Eftersom olika systemlösningar studeras varierar 
antalet mätpunkter mellan de olika 
värmesystemen. 
 

 
 

 

 
 

Exempel på anläggningar som ingår i studien.  



        Värmepumpar och solfångare P20    
Systemanalys 

 
Elisabeth Kjellsson och Björn Karlsson, LTH 

 
Inledning 

Solfångare kan användas i kombination med olika typer av värmepumpar och nyttan av solvärme i 
systemen varierar. Målsättningen med detta projekt är främst att utreda vilken elbesparing och annan 
nytta som kan göras i olika kombinerade system. 
 
Simuleringar med olika datorprogram 

• TRNSYS 16 – komplett för bergvärmesystem i villor 
• Prestige 2.0 – för värmepumpar, ej sol 
• Winsun villa - solvärmeproduktion för villor 
• Vip+ 5.2 - byggnader med både solfångare och värmepumpar 

 
System och möjligheter att använda solvärme 

• Uteluftvärmepump 
o Luft/luft – solvärme kan användas till tappvarmvatten i separat system 
o Luft/vatten- solvärme kan kombineras med värmepump, värmepump utan 

tappvarmvatten-del finns också  
• Frånluftvärmepump 

o Finns för enbart varmvatten, värme- och varmvatten resp inkl tillskottsvärme – 
konkurrerar med solvärme – bör ej kombineras 

• FTX  från- och tilluft med värmeväxling 
o Värmer endast byggnad - solvärme kan användas till tappvarmvatten i separat system  

• Bergvärmepump 
o Solvärme kan användas i kombination med värmepump för varmvatten och ev 

uppvärmning 
o Solvärme kan användas till värmepump och till borrhål 

• Ytjordvärmepump 
o Solvärme kan användas i kombination med värmepump för varmvatten och ev 

uppvärmning 
  

Uteluftvärmepump 
I ett luft/luft värmepumpssystem kan solvärmen spara i storleksordningen 50% av värmebehovet för 
tappvarmvattnet. Preliminära beräkningar med VIP+ ger ett resultat på en besparing med 1870 kWh/år 
med 10 m2 solfångare i ett system med tappvarmvattenbehovet 3900 kWh/år. Om i stället en 
luft/vatten värmepump används och denna också svarar för tappvarmvattnet, så sparas ca 1/3 –del 
jämfört med luft/luft-systemet, dvs ca 650-700 kWh/år. 

 
Figur 1. Månadsvis energibalans för en villa med luft/luft värmepump och solfångare. Gratis tillskott i 
form av solvärme genom fönster, personvärme mm är ej med i figuren men i beräkningarna i VIP+.  



 
Frånluftsvärmepump - FVP 

En frånluftsvärmepump utnyttjar husets frånluft som värmekälla och kopplas till byggnadens 
vattenburna värmesystem eller tappvarmvattensystem. Fördelen med FVP är att det inte ställs höga 
krav på byggnadens täthet. Värmepumpen täcker i normala småhus hela tappvarmvattenbehovet 
samt delar av uppvärmningsbehovet. Den konkurrerar således direkt med ett solvärmesystem och 
fungerar i stort sett samtidigt, dvs att det är svårt att motivera en kombination.  
 

FTX-system – från- och tilluftsystem med anslutning till värmeväxlare 
Den varma frånluften förvärmer kall tilluft som tas in utifrån. Energibehovet påverkas såväl av husets 
täthet som av värmeväxlarens verkningsgrad. Ett litet värmebatteri är ofta placerat efter 
värmeväxlaren och ytterligare kompletterande uppvärmning kan ske med andra värmekällor. Värmen 
används till uppvärmning och solvärme kan då användas i ett separat system till tappvarmvatten. Det 
innebär att ett solvärmesystem för tappvarmvatten inte konkurrerar alls med FTX-system utan ersätter 
el eller bränsle så samma sätt som i ett system med annan uppvärmning, t.ex. direktverkande el. 
 

Bergvärmepump 
I bergvärmepumpsystem kan solvärme användas på flera sätt eftersom solvärmen kan användas 
direkt till tappvarmvattnet resp husuppvärmning men även direkt till värmepumpen samt för 
återladdning av borrhålet. Simulering av olika system för villor med varierade borrhålsdjup visar att 
återladdning med solvärme ger mesta elbesparingen vid underdimensionerade borrhålsdjup; att man 
använder solvärme mest effektivt i kombinerat system (se nedan) vid normalt optimerat borrhålsdjup 
alternativt endast till tappvarmvatten och ev. husuppvärmning; samt att man kan borra tätare mellan 
olika bergvärmesystem om man återladdar med solvärme.  

 
 

 
 
 
Figur 2. Energibalans i villasystem med all solenergi som används direkt till värmepump och 
återladdning av borrhål (vänster) resp system där solvärme återladdas under november till februari 
och i övrigt till tappvarmvatten (höger). Värmebehov 25 900 kWh/år, tappvarmvattenbehov 3400 
kWh/år, solfångare 10 m2, borrhålsdjup 100 m, värmepump 7 kWv. Resultat från TRNSYS beräkn. 
 
 

Ytjordvärmepump 
I system med ytjordvärmepumpar kan solvärme användas direkt i byggnaden som i ett 
bergvärmesystem men inte till återladdning, dvs att solvärme kan användas till tappvarmvatten och ev 
uppvärmning, men ersätter då endast eldelen i värmepumpen.  
 
 
 
Referens: 
Solar Collectors Combined with Ground-Source Heat Pump in Dwellings, Elisabeth Kjellsson, TVBH-
1018, Building Physics LTH (finns att ladda ner på: www.lu.se/forskning – sök på Kjellsson) 



 



 



Klimatkyla i närtid och framtid för 
bostäder och lokaler

 
Roger Nordman, Monica Axell, Caroline Haglund Stignor, Lennart Rolfsman mfl. 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
 
Syfte 
 Detta projekt bedrivs på SP i samarbete med CTH, LTH och ett antal företag inom 
branschen. Projektets övergripande syfte är att analysera nuvarande marknad och framtida 
potential för klimatkyla i lokaler och bostäder. Projektet fokuserar på potentialen för 
klimatkyla och hur den skall produceras på bästa sätt. Energieffektiviserande åtgärder och 
metoder för att minimera kylbehovet beaktas. Projektet har lett till förslag på ett antal 
konkurrenskraftiga systemlösningar som skall vara långsiktigt hållbara ur ett ekonomiskt, 
miljö- och energimässigt perspektiv.  
 
 

Finansiärer / deltagande 
företag  
ELFORSK 
Energimyndigheten via eff-
Sys II 
AB Bostäder i Borås  
Akademiska Hus 
Borås Energi och Miljö  
  

Enertech AB  
Göteborgs Energi AB 
IVT Industrier AB 
JACAB AB 
JM AB 
LB Hus  
NCC   
Nibe AB   
Peab AB 

Refcon   
Skanska   
Skellefteå Kraft  
Sveriges Byggindustrier  
Landstinget i Uppsala län  
Vattenfall Utveckling  
VVS Företagen  
Västfastigheter  
ÅF 

 
 
Analys av lagstiftning och direktiv 
 Den idag kända lagstiftningen är: 

- Energieffektiviseringsdirektivet  
Hur den svenska processen utmynnar 
i styrmedel för olika energislag 
kommer att vara mycket avgörande 
för kommande val av systemteknik. 

- Direktivet för Eco label/eco design 
Konsekvensen från ett genomslag av 
detta direktiv är att elanvändningen 
för apparater och belysning kommer 
att minska, vilket i sin tur leder till att 
värmebehovet kommer att öka. I 
lokaler där ett kylbehov finns 
kommer samtidigt detta att minska.  
Krav på Energicertifiering av 
byggnader 
Certifieringsprocessen kunskap som 
kommer fram från dessa 
energicertifieringar kommer att leda  

till minskad energianvändning om 
åtgärder genomförs av 
fastighetsägare.  

- Nya byggregler – BBR 2006 samt 
skärpning av dessa 
Kylsystemet ses i dessa regler utifrån 
ett strikt ”hus”-perspektiv. Detta 
innebär att frikyla levererad som 
fjärrkyla alltid är totalt belastande 
energi medan samma frikyla 
producerad av fastighetsägaren endast 
tar upp köpt energi till pumpar. 

- F-gasförordningen  
I Sverige innebär denna numera att 
miljöbelastningen från kylsystem kan 
öka, eftersom distribution av kyla 
med köldmedium i större system över 
0°C idag är tillåten igen, vilket inte 
tidigare var fallet. 

 
 



Klimatkyla i bostäder 
 Undersökningar visar att behovet av kyla i 
enbostadshus är relativt litet. Det behov som 
finns skulle dock kunna tillgodoses med såväl 
reversibla luft/luftvärmepumpar som med 
bergvärmepumpar om en extra 
luft/vätskevärmeväxlare kopplas till dessa. 

 
Klimatkyla i lokaler 
 I lokaler är kylbehovet betydligt större än i 
bostäder, främst på grund av större internlaster. 
Användandet av värmepumpar i lokaler är 
särskilt intressant i sådana lokaler där det finns 
ett samtida uppvärmnings- och kylbehov 
och/eller de fall där möjligheter till 
borrhålslager finns. 
Andra lösningar innehåller en stor 
frikylakomponent, antingen via fjärrkyla eller 
genom lokal frikyla genom ventilation eller 
borrhålslager, se figur nedan. 
 
 

RUM

+ -
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Marknad 
Komfortkyla utgörs huvudsakligen av kompletta 
anläggningar för kontroll av inneklimat i bostäder och 
offentliga lokaler, en marknad som på nordisk nivå 
uppskattas till drygt 1,5 Mdr SEK i Norden. 
 
Idag framställer ett trettiotal anläggningar i Sverige 
fjärrkyla motsvarande 700 GWh.  

 
Med samma fördelning som funnits i stegvis STIL-
studien (Tabell 1 nedan) skulle marknaden i Sverige 
idag vara ca på ca 2200 GWh årligen. Denna siffra får 
ses som konservativ då många orter i landet inte har 
tillgång till fjärrkyla, och förhållandet mellan fjärkyla 
och vätskekylaggregat därmed inte är helt 
representativt för landet. 
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Tabell 1. Totalt använd energi för kylning av samtliga inventerade byggnader, brutto och för normalår 
[MWh/år] (Källa: Stegvis stil). 
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