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Svar på frågor för E2B2-mötet från 2018-05-17 
 
 
1. På vilket sätt bidrar resultaten till utvecklingen av mer energieffektivt byggande och 
boende? 
 
Det förslagna värmeåtervinningssystemet kan minska värmebehovet för varmvatten med ungefär 
85 %. Vidare har vi sett att luftförvärmningen kan halvera avfrostningsbehovet i byggnader 
utrustade FTX-system i centrala och norra Sverige. Avfrostningen är mycket energikrävande vid 
låga utetemperaturer och kan minska värmeåtervinningsgraden hos FTX-system mellan 25 % till 
60 % beroende på utetemperaturen.    
  
2. Varför är det en viktig fråga i ett samhällsperspektiv? 
 
Riksdagen har beslutat att Sverige ska minska energianvändningen i bostäder med 50 % till år 
2050 jämfört med energianvändningen 1995. Det innebär att den årliga energianvändningen i 
bygg- och fastighetssektorn ska minska med 75 TWh till 2050. Vidare står uppvärmning av 
tappvarmvatten för ungefär 30 till 50 % av totala energibehovet i lågeneregibyggnader. 
 
3. Vad gjorde ni i projektet? 
 
I det aktuella projektet undersökte vi möjligheten att förvärma inkommande ventilationsluften till 
FTX med återvunnen värme från byggnadens spillvatten. Våra resultat baseras i huvudsak på 
dynamiska simuleringar som vi har validerat med mätdata från litteraturen.  
 
4. Vilka är era viktigaste resultat? 
 
Luftförvärmningen halverade värmeeffektbehovet för avfrostning i det undersökta FTX-systemet 
och värmebehovet för tappvarmvatten kunde minskas med omkring 85 %. Byggnadens 
värmeenergianvändning påverkades dock måttligt av luftförvärmningen.  
 
5. Vilka slutsatser drar ni från projektet? 
 
Den ursprungliga värmeåtervinningseffektiviteten hos FTX är avgörande för energieffektiviteten 
av det kombinerade systemet. Ju högre den ursprungliga värmåtervinningseffektiviteten är desto 
lägre energieffektiviteten av det kombinerade systemet blir. Förvärmningen av den inkommande 
ventilationsluften har större potential för plattvärmeväxlare än för roterande värmeväxlare. Störst 
potential av systemet ligger i minskat avfrostningsbehov.  
 
 
 
 



 

 

6. Vilka samhällseffekter kan resultaten bidra till att uppnå? 
 
Byggnaden får ett minskat effektbehov vilken i sin tur leder till ett minskat behov av spetsning 
med fossila bränslen under de kallaste månaderna. Värmebehovet för tappvarmvatten kan nästan 
elimineras med det förslagna systemet. 
 
7. Vad tror/hoppas ni kommer att hända framöver inom det här området? 
 
Flera rapporter har visat att liknande förvärmningssystem inte är ekonomiskt lönsamma. 
Återbetalningstiden uppskattas till ungefär 15 år och längre. Andra tekniska lösningar bör därför 
utvecklas för att minska avfrostningsbehovet i FTX-system i kalla klimat.  
 
8. Finns det några konkreta utmaningar som behöver lösas i närtid? 
I nuläget saknar många flerbostadshus värmeåtervinning ur frånluften. 
Värmeåtervinningstekniker finns men det gäller att fastställa i vilka flerbostadshus vi skall 
använda frånluftsvärmepumpar och i vilka FTX-system.  
 


