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Sammanfattning 
Det har varit problem med att bibehålla en jämn inomhustemperatur hos företaget 

Burde Förlag AB i Växjö, Sverige. För att lösa problemet valdes det att installera en 

ny kylvärmepump, ThermoCooler från företaget IV Produkt AB i Växjö, Sverige. 

Projektgrupp AHK från Linnéuniversitetet i Växjö har haft till uppgift att analysera 

det tidigare systemet som varit installerat, ett traditionellt system samt 

ThermoCooler för att bedöma vilken skillnad det gör, både energimässigt och 

kostnadsmässigt. 

En livscykelkostnad (LCC) beräknar alla kostnader och utsläpp som uppstår under 

en produkts nyttjandetid, från konstruktion, till drift till avfall. En LCC är därmed 

utmärkt för när det kommer till jämförelser av produkter och är grunden till varför 

rapporten använde dessa för att jämföra systemen. 

Energiförbrukningen för ThermoCooler är relativt likt energiförbrukningen hos det 

traditionella systemet men var fortfarande något lägre. Både det traditionella 

systemet och ThermoCooler är betydligt bättre ur ett miljömässigt perspektiv 

jämfört med det tidigare systemet. Energibesparingen blir totalt 7 335 kWh/år för 

det traditionella systemet respektive 9 063 kWh/år för ThermoCooler. Genom att 

installera en ThermoCooler, konsumerar Burde Förlag idag endast hälften av den 

energi jämför med för ett år sedan, vilket innebär att Burde Förlags klimatavtryck 

minskas betydligt. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv var inköps- och installationskostnaden för 

ThermoCooler 396 000 kr billigare än den traditionella lösningen, men 200 000 kr 

dyrare än vad det hade kostat att installera samma värmepumpar som tidigare. 

Anledningen till att det tidigare systemet var så pass billigt är delvis var att all 

nödvändig konstruktion redan fanns på plats och hade bara behövt förnyas. 

Trots att ThermoCooler är det bästa alternativet då det medför ett stabilare 

inomhusklimat, bättre luftkvalité, underlättar för reparationer och underhåll att, 

mindre problem med avfrostning och mindre energiförbrukning. Enligt rapportens 

beräkningar hade ThermoCooler en återbetalningstid på 6,5 år och för det 

traditionellt 18 år.   



 

 

Summary 
There have been problems with keeping an even indoor climate at the company 

Burde Förlag AB in Växjö, Sweden. To solve the problem, they chose to install a 

new heat pump system from company IV Produkt in Växjö, Sweden. Project AHK 

from Linnaeus University in Växjö has been tasked with analyses the system they 

had before, the newly installed system, a traditional installation and ThermoCooler 

to review which system is superior, both from an environmental aspect as well as 

an economic one. 

A life cycle cost (LCC) calculates all costs and emissions that is occurs during the 

creation, installation, usage, dismantling and disposal of a product. A LCC is 

thereby excellent for comparison of products and is why this project chose this as 

the method to use when doing the comparison. 

The energy requirements for the ThermoCooler was relatively similar to the energy 

requirements for the traditional system but was still somewhat lower. Looking at 

the comparisons from an environmental aspect both the traditional solution and the 

ThermoCooler was significantly superior to the previous system. Burde förlag 

would have saved a total of 7 335 kWh/year by installing a traditional heatpump 

and 9063 kWh/year by installing a ThermoCooler. By installing a ThermoCooler, 

Burde Förlag now only consume half the amount of energy it required a year ago 

which means that their carbon footprint have lowered by a large amount. 

From an economic perspective, the purchase and installation cost for the 

ThermoCooler was 396 000 kr cheaper then the traditional system but 200 000 kr 

more expensive then what it would have cost to reinstall the previous system. The 

reason why the previous system is so cheap is partly because all framework was 

already in place and only required to be renewed. 

Even though the ThermoCooler was more expensive compared to the previous 

system, it’s still considered to be the best choice of the three systems. This is 

because it brings a more even indoor climate, better OVK values, easier for repairs 

and maintenance to be carried out, no problems with defrosting and better for the 

environment. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 
För att lösa ventilationsproblemen hos Burde Förlag i Växjö installerades en 

TermoCooler värmepump från IV Produkt. Projektgrupp AHK från 

Linneuniversitetet har haft i uppdrag att analysera ThermoCooler och jämföra hur 

den presterar ekonomiskt och energimässigt jämfört med det tidigare systemet och 

ett hypotetiskt traditionellt. Jämförelserna gjordes genom att ta fram 

livscykelkostnader över de tre systemet. 

ThermoCooler visade sig vara bättre både ur ett ekonomiskt perspektiv och ett 

energimässigt perspektiv, där ThermoCooler förbrukar 9 063 kWh/år mindre än det 

tidigare installerat system och 1728 kWh/år jämfört med det traditionella systemet. Ur 

det ekonomiska perspektivet var inköps- och installationskostnaden för ThermoCooler 

396 000 kr billigare än den traditionella lösningen, men 200 000 kr dyrare än vad det 

hade kostat att hålla det tidigare systemet kvar. Anledningen till att det tidigare systemet 

var billigare var att all nödvändig konstruktion redan fanns på plats och hade bara 

behövt förnyas. 

ThermoCooler var dyrare i installation men anses vara det bästa alternativet då det 

medför ett stabilare inomhusklimat, bättre luftkvalité, lättare för reparationer och 

underhåll, och inget problem med avfrostning.  

LCC, Kylvärmepump, IV Produkt, GodaHus, LNU, Linnéuniversitetet, Projekt AHK, 

Jämförelse, Analys. 

Abstract 
To solve the ventilation problems at Burde förlag in Växjö, it was decided to install a 

ThermoCooler heat pump from IVP. Project AHK from Linnaeus university was tasked 

with analyzing the new heat pump and to see how it performs economically and 

environmentally aspect, compared to the earlier system along with a hypothetical 

traditional one. The comparisons were achieved by doing life cycle analyses over the 

three systems.  

The ThermoCooler proved to be the better option from both a financial aspect along 

with an environmental one where as the ThermoCooler uses 9 063 kWh/year less then 

the earlier system and 1 728 kWh/year less then a traditional. From the economical 

aspect, the purchase and installation cost for the ThermoCooler was 396 000 kr cheaper 

than the traditional system but 200 000 kr more expensive then what it would have cost 

to reinstall the previous system. The reason why the previous system is so cheap is 

partly because all framework was already in place and only required to be renewed.  

The ThermoCooler was more expensive compared to the previous system, it’s still 

considered to be the best choice of the three systems. This is because it brings a more 

even indoor climate, better OVK values, easier for repairs and maintenance to be carried 

out, no problems with defrosting and better for the environment.  

LCC, Kylvärmepump, IVP, GodaHus, LNU, Linneuniversitetet, Projekt AHK, 

Jämförelse, Analys. 



 

 

Förord 

Projekt AHK är ett samarbete mellan följande i Linnéuniversitetet, 

intresseföreningen GodaHus, företaget Burde Förlag AB och företaget IV Produkt 

AB. Projektnamnet AHK är taget från projektet syfte, att göra en Analys av en 

Högeffektiv Kylvärmepump.  
Projekt AHK är en rapport inom högskoleingenjörsprogrammet energi och miljö. 

Rapporten har omfattat 4,5 hp och dessa poäng har skrivit under läsperiod fyra, 

vårterminen 2018. Kursen förbereder författarna inför det examensarbete som 

kommer skrivas under nästa år. 

Det har varit ett flertal personer som har påverkat i projektet och vi är tacksamma 

för allt stöd. Vi vill rikta ett speciellt tack till följande personer: 

- Katarina Rupar Gadd, projekthandledare från Linneuniversitetet i Växjö, har 

väglett och rådgivit under hela projektets gång. 

 

- Per Wickman, vice-ordförande hos GodaHus, har agerat både som styrgrupp och 

handledare för projektet. Hans vägledning och kommentarer har varit till stor 

hjälp. 

 

- Per Burde, från Burde Förlag AB, har bidragit som uppdragslämnare. Hans 

bemötande och villighet att hjälpa till har varit väldigt uppskattat. 

 

- Niklas Karlsson, ingenjör hos IV Produkt AB, har agerat som vår referensgrupp. 

Utan hans vägledning, hjälp och kunskap hade projektet inte varit nära på de 

resultat som uppnåtts i dagens läge. 

 

- Kund service hos Wikells byggberäkningar AB, gav oss möjlighet att använda 

deras program för att beräkna installationskostnader. 

 

- Robin Fritzson, kontaktperson på Enerwex AB, hjälpte oss med användningen 

av programvara Sektionsdata. 
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1. Introduktion 
I kontorsbyggnaden hos Burde Förlag har det varit problem med att bibehålla en 

jämn inomhustemperatur, isbildning på värmepumpens förångare och hög 

energikonsumtion. Detta var delvis på grund av att värmeåtervinning saknats i 

systemet men även att systemet var föråldrat och hade en sämre sammansättning 

jämfört med nya konstruktioner. 
Problemet löstes med hjälp av att installera en högeffektiv kylvärmepump med 

roterande växlare från IV Produkt, ThermoCooler HP. Projekt AHK har i uppdrag 

att analysera vilken skillnad denna installation skapar jämfört med det tidigare 

systemet men också med ett traditionellt system. 

1.1 Bakgrund 
Hållbar utveckling inom den Europeiska Unionen har beskrivits i ett flertal 

strategier. Målet för en hållbar utveckling är att uppfylla behoven hos nuvarande 

generationer utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina 

behov. Det innebär att samhället måste fastlägga och utveckla åtgärder så att 

livskvaliteten ideligen kan förbättras. För att ett hållbart samhälle ska uppnå kravet 

på den övergripande målsättning, krävs det att både social sammanhållning, 

ekonomisk tillväxt och miljömässiga aspekter tas till hänsyn. [1]    
För närvarande har EU under UNFCCC (United Nations Framework Convention on 

Climate Change) antagits klimatmål till 2020 och 2030. Målen anger att inom EU 

ska medlemsstater gemensamt minska energianvändning med 20 procent innan år 

2020 och reducera utsläpp av växthusgaser med 40 procent till år 2030 jämfört med 

1990. [2, 3] 

Fortsättningsvis gick världens länder in i ett globalt klimatavtal i Paris 2015, där det 

beslutades att ökningen av den globala temperaturen på jorden skulle hållas under 

2 °C men med målet att inriktat på 1,5 °C. [4] 

Parisavtalet 2015 bygger på att vidareutveckla det gällande internationella 

ramverket inom klimatfrågor samt stärker genomförandet av klimatkonventionen. 

För att uppehålla Parisavtalet är strategin att minska utsläppen av växthusgaser 

samt att stödja världens nationer som drabbas av klimatförändringarnas effekter. [4] 

I Sverige har växthusgasutsläppen minskat med 26 procent från år 1990 till 2016. 

Under samma period har utsläppen från bostäder och lokaler minskat med 87 

procent. För uppvärmning av bland annat lokaler har fjärrvärme och värmepumpar 

börjat användas, som kan vara en orsak till denna förändring. [5] 
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1.1.1 Energi i Sverige 

Enligt rapport Energiläget 2017 från Energimyndigheten beskrivs det att 

bruttotillförseln av energi till Sverige är cirka 525 TWh. Utav det förloras ungefär 

155 TWh till bland annat omvandlingsförluster, överföring, användning för icke 

energiändamål och egenanvändning i energisektorn. Omkring 370 TWh är den 

slutliga energianvändningen. Av nettoenergi står bostäder och servicesektorn för 

143 TWh, vilket motsvarar nära 40 procent av totala energianvändningen. Inom 

denna sektorn står uppvärmningen via fjärrvärme och elektricitet till byggnader för 

lite drygt 80% av sektorns totala energianvändning. Enligt energimyndigheten 

kommer ca 7% av bostäder och servicesektorns energikonsumtion ifrån fossila 

energibärare. [6] 

Ett av Sveriges miljömål är att energianvändningen i de svenska bostäderna ska 

göra en minskning med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 i 

jämförelse med nivåerna år 1995. Enligt Naturvårdsverket bedömdes det osäkert att 

ovanstående mål skulle kunna uppnås enligt den utsatta tidsramen. [7]  

Behovet av kunskap och energieffektivare tekniker samt processer måste ständigt 

utvecklas inom Bostad och servicesektorn, eftersom denna sektor står för den 

största energikonsumtion i Sverige och involverar i många aktörer med olika roller. 

Detta har lett till ökat krav för nybyggnationer såsom minskad transmissions 

utsläpp, med hjälp av förbättrad isolering eller smartare uppvärmningslösningar. 

För befintliga byggnader och lokaler pågår det även renoveringsarbete för att 

minska eller eliminera energiförluster vid drift. [8, 9]  

1.1.2 Burde Förlags AB 

År 1991 grundades företaget Burde Förlag i Växjö. Burde Förlag, idag, är en av de 

största tillverkarna av kalendrar, almanackor och anteckningsböcker i Sverige. I I 

Växjö finns Burde Förlag på Mårdvägen 2 (56,90 longitud, 48,82 latitud). [10] 

Företaget har försäljningskontor i Finland och har även ett långsiktigt samarbete 

med det amerikanska företaget, Barnes & Noble, vilket är världens största 

bokhandelskedja.  

Burde Förlags AB:s lokaler i Växjö har också ett eget bokbinderi, där ungefär tre 

miljoner spiralbundna kalendrar och omkring 100 000 anteckningsböcker samt 

fotoalbum tillverkas per år. Burde Förlag lokaler i Växjö har en komplett 

anläggning för bland annat service, utveckling, tillverkning och montering. 

Byggnadsarean för verksamheten är cirka 8 052 m2 och värms upp med hjälp av 

fjärrvärme samt en kylvärmepump. [11] 

Intresset i projektet för Burde Förlag är att analysera kylvärmepumpens effekter. 

Företaget vill ha en undersökning av kylvärmepumpens påverkan av 

inomhusklimatet och elkostnader före och efter installation. [11, 14] 
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1.1.3 IV Produkt AB 
IV Produkt är stationerade i Växjö på Sjöuddevägen 7 (56,89 longitud, 14,77 

latitud) och arbetar med att utveckla, designa, producera och sälja energieffektiva 

luftbehandlingsaggregat. IV Produkt AB är ett ledande företagen inom 

ventilationssystem inom norden. [12, 13] 

Enligt beställning är de intresserade av deras egentillverkade kylvärmepumps 

lönsamhet, sett till ett traditionellt system. Resultatet kan fungera som 

produktreklam för försäljning. (Se bilaga 8.5)  

1.1.4 GodaHus 
GodaHus är en intresseförening, där projektets handledare Per Wickman är vice 

ordförande. Per Wickman tillsammans med Per Burde var projektansvariga för 

installationen av byggnadens nya kanaler, el och plåt som krävdes vid installationen 

av ThermoCooler. 
GodaHus är en förening som har målet att lära ut om energieffektiva byggnader i 

Sydostregionen. Föreningen är intresserade bland annat av en värmepumps 

miljöpåverkan, exempelvis energibesparingar som fås när ett traditionellt system 

installeras jämfört med Burde Förlags tidigare och nya system. [14, 15] 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att jämföra tre olika ventilationssystem; det tidigare 

systemet hos Burde Förlag i Växjö, det nya systemet (kylvärmepumpen 

ThermoCooler), och ett traditionellt system definierat av IV Produkt. I denna 

rapport kommer energiförbrukning, installationskostnad och livscykelkostnad 

(LCC) att jämföras. 

Utvärderingen kommer göras ur ett ekonomiskt perspektiv och ett miljömässigt 

perspektiv. Ekonomiskt utvärderas totalkostnaden, driftkostnader samt LCC medan 

miljömässigt undersöks CO2 utsläpp och energiförbrukningar. LCC-beräkningarna 

för systemen kommer göras för 20 år 

Energiuppskattning- och LCC-analys av det traditionellt och det befintliga systemet 

kommer att utföras med programvaran IV Produkt Designer. IV Produkt Designer 

är en mjukvara som har utvecklats av IV Produkt och finns tillgänglig att ladda ner 

på företagets hemsida [16]. 

1.3 Avgränsningar 
Fyra studenter från Linnéuniversitet kommer arbeta med projektet, där var individ 

kommer att lägga ner 200 timmar. Det innebär att arbetsgruppen kommer ägna sig 

cirka 800 arbetstimmar på projektet i sin helhet.  

 

IV Produkts ThermoCooler kommer endast att jämföras med den traditionella 

lösningen som diskuterats och det tidigare systemet i byggnaden. Rapporten 

kommer inte jämföra med konkurrenternas produkter eller andra lösningar. 
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På grund av brist av erfarenhet samt tid kommer ingen servicekostnader tas hänsyn 

till i livscykelkostnadsberäkning för det traditionella systemet och ThermoCooler. 

För det tidigare systemet kommer en schablonmässig servicekostnad att tas hänsyn 

till i livscykelskostnadsberäkningen. Då det är den ekonomiska lönsamheten av det 

olika systemet som skall betraktas kommer investeringskostnaden för det tidigare 

installerat system försummas i denna rapport. 
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2. Teori 
Luften hos Burde Förlags lokaler är nerkyld av ThermoCoolern under de varma 

sommarmånaderna och uppvärmd under de kalla vintermånaderna. Det finns ingen 

kylåtervinning, eftersom rotorn är installerat på värmepumpens kondensor sida. 

Tanken bakom detta är att det finns större vinst att återvinna energin på vintertiden 

jämfört med sommartiden. Dessutom finns det mindre risk att förångaren fryser på 

vintertiden, då den värmeväxlande rotor tar ifrån energin i köldmedium och lämnar 

ifrån en kallare medium till förångaren. [17, 18] 

2.1 Värmepumpar 
En värmepumps funktion är att utvinna värmeenergi som finns i ett medium såsom 

utomhusluften. Värme vill, precis som all annan energi, gå från ett högre 

energistadie till utjämnat stadie. Därmed jämnas inomhusklimatet ut genom att 

passera genom fönster och väggar i en byggnad. En värmepump pumpar energin i 

motsatt riktning och en kylvärmepump har kapaciteten att göra båda vilket gör det 

idealt i tempererade klimat där det behövs fjärrkyla samt fjärrvärme beroende på 

årstiden. [19] 

Värmepumpinstallationer kan ske på olika sätt och det finns olika typer av 

värmepumpar för olika typer av värmekällor. I grunden har värmepumpar funktion 

med relativ lik konstruktion, där de består av en förångare, en kondensor, en 

expansionsventil och en kompressor. Värme från värmekällan går in i förångaren i 

form av exempelvis luft. Trycket i förångaren sänks med hjälp av 

expansionsventilen, vilket får köldmediet att kunna koka även vid låga temperaturer 

som -15 °C. Köldmediet övergår till gasform, sugs in i kompressorn, vilket höjer 

trycket ytterligare och medför en högre temperatur på gasen. Gasen fortsätter in i 

kondensorn där den möter husets värmesystem (radiatorer eller ventilation) varpå 

den kyls ner, övergår till vätska och värmesystemet utvinner energi. Vätskan 

fortsätter sedan tillbaka in till kompressorn för att starta om förloppet. [20] 

Värmepumpar dimensioneras inte efter den kallaste dagen på året då det är endast 

under ett par dagar om året det är så pass kallt. Istället byggs värmepumpen efter 

60–75 % av det maximala behovet, vilket kommer täcka över 90 % av årets behov. 

Resterande 40–25 % kommer uppnås med hjälp av eftervärmare eller liknande 

attrapper. [20] 

Det finns olika typer av energikällor för värmepumpar och dessa energikällor är: 

• Frånluft 

• Uteluft (luft-vatten, luft-luft) 

• Bergvärme 

• Ytjord 

• Sjövatten 
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2.1.1 Frånluft 
Frånluftsvärmepumpar tar tillvara på den värme som släpps ut via 

ventilationssystem i hus genom att använda den för att värma ny luft för att sedan 

åter skicka in den till systemet. Fördelen med detta är att temperaturen från 

ventilationen endast är ett par grader ifrån önskad temperatur och behöver därmed 

inte öka med många grader, vilket sparar på miljön. Andra fördelar är den låga 

installationskostnaden så länge det finns kanalsystem för luften att passera via 

vilket finns i de flesta moderna hus. Nackdelar med denna typen av system är att 

om huset har en hög energiförbrukning (dålig isolation etc.) så kommer det vara 

billigare att installera en pump med en kraftigare energikälla då 

frånluftstemperaturen kommer vara sänkt ett stort antal grader. [21] 

2.1.2 Luft-vatten 
Luft-vattenvärmepumpar använder utomhusluften istället för ventilationsluften för 

att generera värme till husets vattenburna värmesystem (radiatorer). Fördelar med 

detta är att det är en billig installation jämfört med andra typer av värmepumpar och 

energikällan kommer inte att sina. Nackdelen är att verkningsgraden sänks med 

temperaturen och det finns pumpar som inte klarar av svenska klimat. Luft-

luftvärmepumpar använder också utomhusluften istället för ventilationsluften som 

värmekälla men genererar värme till byggnadens ventilationssystem istället för 

radiatorsystemet. [21] 

2.1.3 Bergvärme 
Bergvärmepumpar använder värmen som finns i marken genom att pumpa upp en 

vätska (70 % vatten, 30 % frysskydsvätska), låta värmepumpen absorbera värmen 

och sedan pumpa ner den igen. Detta alternativ har en hög installationskostnad 

(mestadels på grund av alla rör som måste dras) men är ett högeffektivt alternativ. 

[21] 

2.1.4 Ytjord 
Ytjordsvärmepumpar bygger på att gräva ner kollektorslangar i marken och 

absorbera den solvärme som lagras i marken under sommarhalvåret. Detta 

alternativ har hög driftsäkerhet, lång livslängd men återigen har det en hög 

installationskostnad. [21] 

2.1.5 Sjövatten 
Vid sjövatten används samma princip som vid ytjordsvärmepumpen, men istället 

för att gräva ner slangarna nära huset så läggs kollektorslangarna längs med botten 

av ett hav eller en sjö. Detta alternativ är av samma energiklass som ytjord och 

bergvärme samtidigt som det är relativt billigt att lägga rören som krävs. Nackdelen 

är att byggnaden måste ligga nära ett hav eller en sjö. [21]  
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2.2 Verkningsgrad 
En värmepump har vad som kallas en verkningsgrad eller en COP (Coefficient Of 

Performance), vilket betecknar hur effektiv pumpen är. En värmepump med COP-

värdet tre innebär att värmeenergin kommer vara tre gånger så stor i förhållande till 

elenergin som tillsätts. Det innebär att ⅔ delar av den totala energin har fåtts från 

själva värmekällan och kan anses vara förnybart. Om tillsatt el också kommer från 

förnybara energikällor så kan hela systemet anses vara helt förnybart. [22] 

Problemet med COP värden är att det bara visar verkningsgraden vid en viss 

tidpunkt. Detta kan vara missvisande för exempelvis luft till luftvärmepumpar, 

därför att de är beroende av luftens utomhustemperatur som inte är konstant. För att 

undvika detta problem kan SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) användas 

istället, vilket anger verkningsgraden över ett helt år. [22] 

2.3 Payback-metoden 
Payback-metoden, pay off-metoden eller återbetalningstidsmetoden är en 

investeringskalkyl som används för att utvärdera investeringar. Metoden är enkel 

att hantera och den går ut på att bestämma hur lång tid det tar innan 

grundinvesteringen är återbetald. Återbetalningstidsmetoden kan beräknas enligt 

ekvation 1, om inbetalningsöverskotten är lika stort för varje år, där G är 

grundinvesteringen och a är det årliga inbetalningsöverskottet. [23] 

 

Återbetalningstid =
G

a
     (1) 

2.4 Livscykelkostnad, LCC 
Vid upphandling av energikrävande produkter är det viktigt att inte endast lägga 

vikten på vilken produkt som är billigast, utan också vilken produkt som är 

lönsammast. Det vill säga alla kostnader som kan uppstå under hela produktens 

nyttjandetid. Under produktens livslängd utgör energikostnader en större del av de 

totala kostnaderna än investeringskostnaderna. Med hjälp av 

livscykelkostnadsanalys eller LCC-analys (Life Cycle Cost) kan kostnaderna för 

olika produkter under brukstiden utvärderas. [24]   

En LCC-beräkning är oftast baserad på nuvärdesmetoden. Nuvärdesmetoden, även 

känd som diskonteringsmetoden samt kassaflödesmetoden och 

kapitalvärdemetoden, används för att kalkylera om förväntade framtida utgifter och 

fastställa en investerings lönsamhet. Vid beräkningen av livscykelkostnad används 

en kalkylränta, eftersom dagens penningvärde inte har samma penningvärde som i 

framtiden. Samtliga framtida kostnader räknas om till tidpunkt vid köpet. På så sätt 

kan framtida kostnader jämföras med dagens kostnader. [23, 25] 

Beräkningen av LCC används som ett underlag för att besluta långsiktigt 

ekonomiska beslut [24]. Enligt Jernkontorets energihandbok 2017 kan en 

livscykelkostnadtot beräknas med hjälp av ekvation 2, där G är grundinvesteringen, 

LCCenergi är livscykelkostnaden för energianvändning och LCCunderhåll är 

livscykelkostnaden för underhåll. [26] 
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𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐺 + 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙   (2) 

 

Ekvation 3 visar beräkning för livscykelkostnaden för energianvändning, där Eenergi 

är årlig energikostnad och Nu är nuvärdesummefaktorn. [25] 

 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∙ 𝑁𝑢    (3) 

 

LCCunderhåll kan beräknas enligt Ekvation 4, där Eunderhåll är årlig underhållskostnad 

och Nu är nuvärdesummefaktorn. [25] 

 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = 𝐸𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 ∙ 𝑁𝑢    (4) 

 

Nusummefaktorns värde är kopplat till produktens ekonomiska livslängd i (år), n 

som ekonomisk i livslängd i (år) och kalkylräntan i (%), r. Enligt ekvation 5 kan 

nusummefaktor beräknas om till dagens värde, vilket gör det möjligt att jämföras de 

rörliga kostnader på ett likvärdigt sätt. [23, 25]  

 

𝑁𝑢 =
1−(1+ 

𝑟

100
)−𝑛

𝑟

100

     (5) 

2.5 Energibalans hos en byggnad 

Det finns ett stort urval av metoder som kan användas för att försörja en byggnads 

energibehov. I avsnitt 2.6 beskrivs några av de vanligaste ventilationssystemen för 

kommersiellt bruk i Sverige. Valet av system är specifik för var byggnad och avser 

oftast, byggnadens läge, storlek, och hänsyn till miljö samt ekonomi. 

Den totala energinetto för byggnader baseras på energiflöden som kommer in till 

byggnaden och försvinner ur byggnaden. Vanliga inkommande energiflöde är 

tillfört värme samt, eller el, solinstrålning, människors egen kropps och elektriska 

apparater uppvärmning. Vanliga utgående flöde är ventilationsförluster, 

transmissionsförluster och avloppförluster. [27] 

2.5.1 Förluster via ventilation 
Oönskat halter av fukt och föroreningar såsom koldioxid och partiklar förekommer 

naturligt i en inomhusmiljö. Ventilationssystemet ska vara gjort för att behålla en 

lämplig kvalité på inomhusluften. En till huvuduppgift som ventilationssystemet 

oftast har är att kontrollera antingen direkt eller indirekt inomhustemperatur. Det är 

förväntat att ventilationssystemet ska uppfylla alla de ovannämnda krav samtidigt 

som personer i lokalen inte upplever luftflödet obehagligt exempelvis på grund av 

drag. Enligt boverkets bo-regler ska 0,35 liter för varje m2 av lokalens luft omsättas 

varje sekund. [28] 

På grund av att hur termodynamik och energi beter sig kommer energi av en högre 

koncentration förflyttas till en av en lägre tills en jämvikt har uppnåtts. För en 

byggnad betyder detta att energin från en väggs varma sidan kommer att flyttas till 

den kalla sidan. Detta gör att byggnaden nästan alltid kommer att vara i behov av 
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antigen tillfört värme eller kyla för att behålla den önskade inomhustemperaturen. 

[29] 

Energi överförs genom materia på tre olika sätt; värmeledning, konvektion och 

strålning. Till vilken grad energi överförs genom ett material betecknar materialets 

U-värde. Materialets värmeledningsförmåga är relativ dess specifikt termiska 

konduktivitet (λ) och dess tjocklek (δ). En byggnads väggar eller rör som 

transporterar ett medium får därför en bättre isolerings verkan (lägre U-värde) om 

väggen består av tjocka lager av material som leder mindre mängder värmeenergi. 

[29] 

2.5.2 Inomhusklimatet 
Den svenska myndigheten ställer krav på byggnader för att kontrollera att 

allmänheten har rätt till hälsosamma inomhusmiljöer på arbetsplatser såväl som 

bostäder och diverse andra lokaler. Enligt folkhälsomyndigheten ska 

inomhustemperaturen inte få sjunka under 18 °C och inte överstiga 24 °C. 

Rekommendationen från folkhälsomyndigheten är att inomhustemperaturen ska 

ligga mellan 20 och 23 °C. [30] 

2.6 Ventilationssystem 
På grund av luftomsättningskrav, skapas ett behov för ett lämpligt 

ventilationssystem i varje byggnad. Ventilationssystem kan delas i fyra olika 

grundvarianter, nämligen; S-ventilation (självdragssystem), frånluftssystem där 

flödena är fläktstyrda, från- och tilluftssystem där flödena är fläktstyrda (FT- 

system), FTX- system. De flesta ventilationssystem har möjlighet till 

värmeåtervinning. [31] 

2.6.1 Självdragsystem 
Självdragssystem fungerar på så sätt att varm luft i en lokal stiger medan kall luft 

sjunker på grund av densitetsskillnad. Den varma luften lämnar lokalen genom 

ventilation samtidigt som färsk kall luft sugs från utomhus. Systemet är beroende 

av en temperaturskillnad i lokalen, systemet blir då icke funktionell om en differens 

saknas. Fördelen och nackdelen av detta system är att den är passiv, vilket gör att 

det inte kräver energi men också gör det till stor del okontrollerbart. [32] 

2.6.2 Frånluftssystem 
Ett frånluftssystem fungerar på samma sätt som självdrag med skillnad att luften 

sugs istället ut ur en eller flera frånluftskanaler. Tryckskillnaden för att sugning ska 

kunna ske, skapas av en fläkt. På grund av att fläkten skapar undertrycket är ett 

frånluftssystem kontrollerbar samt flödet konstant och inte beroende av temperatur. 

[33] 

2.6.3 Från-tilluftssystem 
Från- och tilluftssystem även förkortad till FT- system är ett mer komplex system 

som oftast är dyrare och tar mer utrymme jämfört med övriga system men har en 

bättre funktionalitet. I ett FT-system värms eller kyls uteluften med ett 
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tilluftsaggregat. Aggregatet kan även rensa partiklar i luften. En ytterligare skillnad 

som FT- system har jämfört med andra system är att all uteluft sugs in till och ur 

systemet via en till/ frånluftsfläkt istället för ett ventilationsdon. Aggregatet som 

används för tilluften i systemet kan ha olika funktion och därmed olika format 

beroende på behov och önskningar vad det gäller lokalens temperatur och 

luftkvalité. [34] 

2.6.4 FTX- system 
Ett FTX-system liknar ett frånluftssystem, skillnaden är att ett FTX- system har 

med en värmeväxlare tillagd för att återvinna värmeenergin i frånluften. 

Värmeenergin i detta system kommer oftast från fjärrvärme eller en värmepump 

(eller en kombination). Värmeväxlare i moderna system är oftast en roterande 

cylinder som blandar den kalla tilluften med den “gamla” varma frånluften. Ett 

FTX- system är det vanligaste systemet för moderna byggnader på grund av dess 

höga kontrollerbarhet och för att värmeåtervinningsförmåga skapar en relativ hög 

verkningsgrad för systemet. [35] 

2.6.5 Obligatorisk ventilationskontroll 
För att en byggnads ska få hållas i bruk måste den ha en godkänd OVK 

(obligatorisk ventilationskontroll). En kontorslokal med ett FTX-system som det 

nya systemet hos Burde Förlag måste kontrolleras var tredje år medan det FT-

system som fanns innan endast behövde kontrolleras var sjätte. [36] 

Vid en OVK kontrolleras det bland annat att ventilationssystemet fungerar som det 

ska, det inte finns föroreningar i luften och kontrollera att ventilationssystemet 

uppehåller de föreskrifter och krav som ställdes när systemet togs i bruk. [36] 

Beroende på värmepump krävs det olika luftflöden för att uppnå godkända OVK 

och därmed kräver värmepumpar olika mängder energibehov för att bibehålla en 

jämn inomhustemperatur. [36] 

 

2.6.6 Gradtimmar 
Gradtimmar är ett begrepp som ofta dyker upp inom energiberäkningar för 

byggnader. Det är ett mått på hur många timmar per år som 

genomsnittstemperaturen per timme understiger den utomhustemperatur som krävs 

för att en byggnad ska kunna värma upp sig själv, utan hjälp av värmepumpar och 

liknande. Temperaturen som krävs kan skiljas stort beroende på byggnadens 

isolering, ändamål, var den befinner sig i världen men ofta finns det referensvärden 

att utgå från. [37] 

För att uppnå ett komfortabelt inomhusklimat utan extern hjälp så behöver Burde 

Förlag en genomsnittlig utomhustemperatur på 20-22 °C varpå resterande grader 

alstras från personal, maskineri och apparater som drivs. Projektgruppen fick 

värdena för gradtimmar från IV Produkt i Växjö och beräkningarna för de redovisas 

i bilaga 8.7 [12]. 
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2.7 Tidigare Ventilationssystem 

 
Figur 1: Figur på hur det tidigare systemet hos Burde Förlag var installerat på 

taket. [38] 

Det tidigare ventilationssystemet bestod av två luft-luftkylvärmepumpar till 

luftkylvärmepumpar av märket Trane (modellnummer WCC050FD00B) med 

eftervärmare som pumpade in luft till ventilationen. Systemet hade ingen 

värmeåtervinning, vilket innebar att frånluften släpptes ut utan att värmen togs 

tillvara.  

Dessa två värmepumpar hade emellertid inte tillräckligt stort värmeeffekt för att 

leverera 1 m3/s 22 °C inomhus då utomhustemperaturen understeg ungefär -

2 °C.  Detta medförde att ventilationssystemet behövde återcirkulera en del av 

frånluften tillbaka in till lokalen för att bibehålla 22 °C hos tilluften. En mängd 

återluft fördes tillbaka in till lokalen med tilluften med hjälp av ett spjäll. [11, 14] 

Figur 2: Bild på det tidigare ventilationssystemet hos Burde Förlag. Fotograf: Per 

Wickman. [14] 
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2.8 Ventilationssystem efter – ThermoCooler HP 
ThermoCooler är en integrerad frånlufts- och uteluftlufts-vattenvärmepump, där 

den i första hand återvinner energin som kommer från husets ventilation och 

tillsätter med energin från uteluften vid behov. ThermoCooler har normalt en 

värmeåtervinning på 80 % men hjälp av den roterande värmeväxlaren kan 

värmeåtervinningen nå upp till 90 %. 

 

ThermoCooler är speciell då de flesta av komponenterna som bygger upp 

värmepumpsystemet (kylaggregatet, och eftervärmningsbatteriet etc.) placeras inuti 

luftbehandlingsaggregatet som visas i figur 3 nedan. Detta medför att ett flertal av 

de rörledningar och liknande som hade behövts i normala fall nu blir överflödiga 

och därmed kommer installationskostnaden minska. Byggnadsingenjörer som 

undersöker tak-konstruktionen för de komponenter som sätts på taket, kommer inte 

längre behövas. Även snickare för den eventuella takförstärkningen, elektriker, och 

rörmokare behövs ej beräknas in, vilket också minskar installationskostnaden. 

Slutligen tar luftbehandlingsaggregatet upp mindre plats än normalt, vilket innebär 

att mindre yta kommer tas upp och på så sätt kan det användas för andra ändamål. 

[39]  

  
Figur 3: Schematiskt bild på hur ThermoCooler är placerad i ett fläktrum. [38] 

 

Till skillnad från det tidigare systemet är ThermoCooler utrustad med en roterande 

växlare, vilket gör att systemet kan återvinna värme och minska energibehovet. 

Hos Burde Förlag valdes det att använda den existerande konstruktionen av 

ventilationsrör vid installation av ThermoCooler, för att spara in på 

installationskostnaden och därför kan den existerande konstruktionen synas på 

taket. Normalt sätt hade inga rör eller apparater på taket behövts men i detta fall 

sparades det in på installationskostnaden genom att utnyttja de resurser som redan 
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fanns installerade. 

 
Figur 4: ThermoCoolers sammansättning. [12] 

 

I figur 4 går uteluften in i luftaggregatet nere till höger (blå pil), varpå den fortsätter 

in i den roterande värmeväxlaren som värmer upp luften med hjälp av den utgående 

frånluften (gul pil). Uteluften fortsätter in i luftbehandlingsaggregatet där 

temperaturen höjs ytterligare, fortsätter in i fläkten som driver insuget och går 

sedan ut i ventilationssystemet (röd pil). Vid behov är ThermoCoolern utrustad med 

spetsvärme som kan värma luften ytterligare vid obalans i flöden eller om 

temperaturen är för låg innan det går in i ventilationen. Se figur 5 för mer info 

angående hur temperaturerna skiljer sig mellan de olika stegen. 

 

 

Figur 5: Exempel på hur lufttemperaturen förändras genom ThermoCoolern. [12] 

 

Figur 6: Diagram över ThermoCoolerns energianvändning. [12] 
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2.9 Traditionellt Ventilationssystem 
Det traditionella systemet som skulle analyseras definierades av IV Produkt 

som ”En vanlig aggregatinstallation med rotor, eftervärmningsbatteri och 

vätskekylbatteri”. [40] 

Detta innebär att det traditionella systemet i det här fallet består av ett stort 

luftbehandlingsaggregat, ett kylaggregat på taket, en massa rördragningar, en 

värmeinstallation med shuntgrupp och ett eftervärmningsbatteri (se figur 7). 

 

Luftbehandlingsaggregatet är den maskin som driver systemet och får luften att 

flöda runt korrekt i systemet. Shuntgruppen är det system som reglerar 

temperaturen mellan primärsystemet (det vill säga värmepumpens system) och 

sekundärsystemet (byggnadens värmesystem som exempel radiatorer och 

ventilation). Det primära systemet har ofta andra flöden och temperaturer än det 

sekundära och shuntgruppen ordnar så att det blir korrekt temperatur i 

sekundärsystemet. [42] 

Eftervärmningsbatteriet används för att värma tilluften efter rotorn och 

vätskekylbatteri har som uppgift att kyla luften och/eller att avfukta den vid behov. 

[21] 

Figur 7: Figuren visar hur ett traditionellt system är installerat båda i fläktrummet 

och på taket. [38] 

2.10 Systemjämförelse 
Som tidigare nämnt har ett traditionellt system och ThermoCooler samma 

grundfunktioner och består i stort sätt av samma delar. Den största skillnaden 

mellan dessa två system är att ThermoCoolern har alla delarna som exempel kyl- 

och eftervärmningsbatteri installerat nära varandra inuti ett 

luftbehandlingsaggregat. Luftbehandlingsaggregatet har ett utseende liknande ett 
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stort skåp (se figur 5). Ett traditionellt system består däremot av delar, oftast olika 

produktmärke, och är installerade utspritt på och i byggnaden.  

I och med att det traditionella systemets olika delar har längre distans mellan 

varandra förekommer olika slags energiförluster. Energiförluster kan vara i form av 

diverse rörförluster samt värmeförluster. Förlusterna sker när solen värmer rören på 

taket som transportera kalla medier ifrån vätskekylbatteri. Enligt IV Produkt kan 

ThermoCooler nå upp till 10 % högre verkningsgrad jämfört med ett traditionellt 

system. [12] 

Det som påverkar lönsamhet är systemets effektbehov/systemets verkningsgrad, 

aggregatkostnaden och installationskostnaden. Det tidigare systemet hade ingen 

återvinning av energi och dyrare installationskostnad. Dessutom var 

kylvärmepumparna installerade på taket vilket försvårade servicearbeten. [14] 

Den nya installationen använde samma luftventiler men, till skillnad från det 

tidigare, hade upp till 90 % värmeåtervinning. ThermoCoolern var också installerad 

på första våningen inne i byggnaden. [12] 

 
Figur 8: Schematisk bild av en ThermoCooler. [16] 

 
Figur 9: Schematisk bild av ett traditionellt system. [16] 
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3. Metod 
Gruppens mål var att analysera de tre olika ventilationssystemen. Detta gjordes 

energi- samt kostnadsmässigt och för att göra detta behövdes det göras 

livscykelanalyser. För att kunna göra livscykelanalyser togs det hänsyn till de tre 

systemens energiförbrukningar, dagens elpris samt inflation av elpriset, luftflödena, 

effektförbrukning som fläktarna har och installationskostnaden för den systemet.  

Installationskostnader har uppskattats med hjälp av att samla data från 

uppgiftslämnare, som IV Produkt i Växjö och Burde Förlag i Växjö. För det 

traditionella systemet har kontakt med konsulter behövt för att ta reda på hur 

mycket denna typen av installation kostar i verkligheten.  

Platsbesök på Burde Förlag och IV Produkt gjordes och då undersöktes systemen 

på plats samt i fabriken. Detta gav en uppfattning om hur systemet fungerade i 

verkligheten. 

 

Projektet planerades genom att göra en aktivitetsplan (bilaga 8.1), PBS (bilaga 8.2), 

WBS (bilaga 8.3), milstolpeplan (bilaga 8.4) och intressentanalys (bilaga 8.5).  

  



 

24 

4. Genomförande  
Platsbesök genomfördes hos Burde Förlag den 27 mars 2018. Närvarande vid 

besöket var projekt AHK, projekthandledaren, fastighetsägaren och en ingenjör från 

värmepumpsleverantören (IV Produkt). En enklare genomgång om värmepumpen 

gavs av representanten från IV Produkt och ThermoCooler i källaren visades upp. 

Ytterligare ett besök gjordes vid ett senare tillfälle, då takkonstruktionen av 

systemet besöktes. 

En mer ingående genomgång om värmepumpar och aktuell kylvärmepump skedde 

hos IV Produkt i Växjö den 29 mars 2018. Kylvärmepumpen beskrevs ingående 

med funktion samt uppbyggnad. Det gjordes även ett besök i företagets 

tillverkningsavdelning, där de olika värmepumparna uppvisades. 

4.2 Energianalys 
Systemen byggdes upp schematiskt (se figur 8 och 9) i IV Produkts 

designerprogramvaran med hjälp av ingenjörer från IV Produkt. Det gjordes för att 

kunna börja analysera och framställa livscykelkostnad analyser vilka  

kan ses i bilaga 8.8 och 8.9.  

4.2.1 Kylbehov 
Enligt IV Produkt har både ThermoCooler och det traditionella systemet ett COP 

för kylning på ungefär 3,4. Enligt manualen för det tidigare systemet, s.13, som kan 

ses i bilaga 8.7, är det tidigare systemets COP värde för kyla också 3,4. Därmed har 

det antagits i detta arbetet att det tidigare systemet, traditionella systemet, och 

ThermoCooler har samma COP för kyla.  

På grund av att luftflödet och att gradtimmarna är oberoende av vilket system som 

är installerat har det totala kylbehovet som Burde Förlag kräver antagits i denna 

rapport vara detsamma. Kylbehovet har uppskattades med hjälp av mjukvaran IV 

Produkt designer.   

4.2.2 ThermoCooler och traditionellt system 
Programvaran IV Produkt Designer användes för att kunna uppskatta 

energiförbrukningen på ThermoCooler och det traditionella systemet. Båda dessa 

system sammanställdes i programmet och använde samma data enligt 

systembeskrivningen i avsnittet 2.8 och 2.9. 
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4.2.3 Tidigare systemet 
För att uppskatta energiförbrukningen som det tidigare systemet hade, användes 

specifikationer från den tidigare kylvärmepumpens manual (se bilaga 8.7). Data för 

gradtimmar under året fick projektgruppen AHK, som tidigare nämnt, av IV 

Produkt vilket var uppdelat i intervaller. Det är likadan som används i IV Produkt 

Designer. COP för de specifika grad intervaller beräknades med hjälp av diagram 

som, återigen, hittades i manualen för systemet (se bilaga 8.7). COP för ett viss 

temperaturintervall beräknades genom att ta “Heating Capacity” dividerad med 

“Total Power” för varje relevant temperaturintervall. Den årliga 

värmeenergiförbrukningen för en viss temperaturintervall beräknas då genom 

följande ekvation 6: 

𝑄å𝑟 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ∙ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 ∙ 𝐶𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝛥𝑇 ∙
1

𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑡 𝐶𝑂𝑃
                          

(6) 

Den totala årliga energiförbrukning som systemet har uppskattades genom att 

summera förbrukningar av alla temperaturintervaller.  

4.3 Inköp och investeringskostnader 
Data över inköp och investeringskostnaden för ThermoCooler som användes i 

denna rapport är de verkliga summor som Burde Förlag betalade 2017 [11]. 

4.3.1 För traditionellt system 
I mars 2017 fick Burde Förlags fastighetsägare Per Burde en konkurrerande offert 

om att installera ett traditionellt system. Inköpskostnaden i denna offert användes 

som inköpskostnaden för ett traditionellt system i detta arbetet men anbudet 

inkluderade dock inte kostnaden för installation av shuntgrupp, rör, och el etc. För 

att uppskatta de övriga installationskostnader användes kalkylprogrammet 

Sektionsdata, från Wikells Byggberäkningar AB, som är utformad för nybyggnad, 

ROT, el, VS, luft och industrirör. [40] Robin Fritzson, VVS konsult hos Enerwex, 

hjälpte till med användandet av programmet.  
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5. Resultat 

Resultaten kommer delas upp i energianalys, investeringskostnad och slutligen 

miljö för en enklare översikt. Tabell 1 visar den totala sammanställningen av 

beräknade data. Utav de tre systemet, förbrukar ThermoCooler mindre energi och 

har lägst driftkostnad. 

               Tabell 1: Data över energi och ekonomisk kostnad i jämförelse med tre olika 

system. 

Energiåtervinning Tidigare 

system 

Traditionellt 

system 

ThermoCooler 

HP 

 

Totalt behov 49 081 49 081 49 081 kWh 

Tillsatsvärme - 2 547 - kWh 

Återvunnen energi - 43 802 45 509 kWh 

Från TF, till fläkt - 2 732 2 479 kWh 

Från kompressor - - 1 093 kWh 

     

Elenergi för drift     

Tilluftsfläkt 3 302 2 955 2 681 kWh/år 

Frånluftsfläkt 4 245       3064 3 064 kWh/år 

Kompressor 

(värme) 
8 354 - 1 093 

kWh/år 

Kompressor (kyla) 1 771 1 771 1 771 kWh/år 

Summa inkluderad 

tillsatsvärme 
17 672 10 337 8 609 

kWh/år 

     

Driftkostnad     

El 

fläktar/kompressor 
9 543 4 206 4 649 

SEK/år 

Tillsatsvärme - 1 580 - SEK/år 

Summa 9 543 5 786 4 649 SEK/år 

 

5.1 Energianalys 
Energianalysen delas upp i tre underrubiker; Tidigare system, Traditionellt system och 

ThermoCooler för en enklare överblick. 

5.1.1 Tidigare system 
Det har antagits att fläktar som tillhörde det tidigare system hade en verkningsgrad 

av 50 % och att luftrören hos det tidigare systemet hade en tredjedel av arean som 

det befintliga systemet har. Enligt beräkningarna i bilaga 8.6 krävs 3 302 kWh per 

år att driva tilluftsfläkten och 4 245 kWh per år att driva frånluftsfläkten. Detta är 

med antagandet att tryckskillnad som frånluftsfläkten skapar är 632 pascal och 

tilluftsfläkten 622 pascal. [11, 12] 
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Enligt data från manualen (se bilaga 8.7) för COP hos det tidigare systemet och 

temperaturstatistik för gradtimmar, så kräver kompressorn hos kylvärmepumpen 8 

354 kWh av värme 1,1 m3/s luft under hela året. Elenergin som kompressorn kräver 

under ett år för att kyla luften har uppskattats vara lika stort som hos 

ThermoCoolern och är 1 771 kWh.  

Totalt kräver det tidigare system ungefär 17 036 kWh i elenergi per år att båda 

värma, kyla samt driva fläktarna för luften. Då Burde Förlag är kund hos Bixia 

elbolag och bolaget har ett elpris el på 0,54 kr/kWh, kostar denna elkonsumtionen 9 

543 kr/år [11]. 

5.1.2 Traditionellt System 

Verkningsgraden hos fläktarna på det traditionellt system har antagits vara ungefär 

60 % i denna rapport [12]. Luftrören som används för den traditionella har tre gånger 

större area jämfört med de tidigare rören. Med större rör och moderna fläktar kräver 

tilluftsfläkten 2 955 kWh och frånluftsfläkten 3 064 kWh att transportera 1,1 m3/s luft 

under hela året enligt bilaga 8.9.  

Enligt bilaga 8.8 kan det utläsas att det traditionella systemet återvinner mellan 80–

90 % av den tillförda värmeenergin med dess rotor. Den totala besparingen uppskattas 

till 43 802 kWh per år. Det traditionella systemet värms med hjälp av ett 

eftervärmningsbatteri som kräver 2 547 kWh per år ifrån fjärrvärme. Elenergi som 

kompressorn kräver till kyla uppskattas vara det samma som hos ThermoCoolern, detta 

motsvarar 1 771 kWh/år.  

Då fjärrvärme kostar 0,62 kr/kWh och el 0,54 kr/kWh blir den totala driftkostnaden för 

systemet 5 786 kr per år [46].  

5.1.3 ThermoCooler 
Fläktarna hos Thermocoolern är likadana som hos det traditionella systemet. Luftrören 

hos Thermocoolern har också samma area som det traditionella. Fläktarna i 

ThermoCoolern är de samma moderna fläktar med 60 % verkningsgrad som används 

för det traditionella systemet. Enligt beräkningar som finns i bilaga 8.9, uppskattats 

tilluftsfläkten förbrukar 2 955 kWh och frånluftsfläkten 3 064 kWh att transportera 1,1 

m3/s luft under hela året.  

Enligt beräkningen från IV Produkt Designer krävs Thermocooler HP:s kompressor 1 

093 kWh/år för att värma luften under vintermånaderna och 1 771 kWh/år för att kyla 

luften under sommarmånaderna. Rotorn hos Thermocoolern återvinner upp till 90 % av 

frånluftens värmeenergi, vilket motsvarar en besparing på ca 45 509 kWh under hela 

året.  Den totala kostnaden för värma, kyla samt transprtera luften under ett helt år 

uppskattas till 4 649 kr. 

5.2 Investeringskostnad 
Investeringskostnaden delas in i ett flertal underrubriker, så som tidigare system, 

traditionellt system, ThermoCooler och LCC m.fl, för att enklare hitta den information 

som söks. 
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5.2.1 Tidigare system 
Det tidigare system har varit i bruk i 12 år, till ersättning med ThermoCoolern i 

september 2017. Det antas att om det tidigare systemet hade lämnats kvar, hade 

kylvärmepumparna samt fläktarna byts ut inom närmaste framtid på grund av att 

ventilationssystem har en livslängd mellan 10 och 20 år [12]. Inköp samt installation av 

nya kylvärmepumpar antas kosta 300 000 kr. [12, 14] 

5.2.2 Traditionellt system 
Burde Förlag AB fick ett konkurrerande offer om att installera ett traditionellt system 

med samma grundfunktion som en ThermoCooler HP, se bilaga 8.11. Enligt uppgifter 

om det konkurrerande offer, hade Burde Förlag AB möjlighet att installera ett 

traditionellt system uppbyggt av följande: 

• 2 st Produkt Compact storlek 06, B = 890 cm, H = 1 282 cm och L = 1 555 cm. 

• 2 st externa och 1 st internt kylaggregat, märke Fujitsu inverterstyrda. 

• Nytt ventilationsaggregat, av märke Östbergs Toppmatat Heru 400. 

Kostnaden för detta föreslagna traditionellt system enligt uppgifterna ovan var 706 000 

kr. Priset inkluderades även kostnaden för demontering av det tidigare aggregat samt 

montering av det nya. 

Till det traditionella systemet kommer det att behövas en entreprenör som installerar 

shuntgrupper, rörsystem och elkablar. Enligt en konsult på Enerwex krävs ca 20 meter 

rör till tilluften och 20 meter till frånluften, detta vill säga totalt ett 40 meter långt 

rörsystem [45]. Med hjälp av Sektiondata byggberäknings mjukvara har en 

installationskostnad för det traditionellt system uppskattas till ungefär 190 000 kr, (se 

bilaga 8.12).  

Den totala investeringskostnaden för ett traditionellt system blir då 896 000 kr. 

5.2.3 ThermoCooler HP 
Enligt uppgifter från IV Produkt har ThermoCooler HP ett inköpspris på 260 000 kr. 

Kostnaden att demontera de äldre värmepumparna samt installationen av 

ThermoCoolern HP i verksamheten har kostat 240 000 kr. Den totala kostnaden för 

produkt och installation är cirka 500 000 kr. Totalt blir investeringskostnaden för 

ThermoCoolern 760 000 kr. [11, 12]  

5.3 Livscykelkostnad, LCC 
För att utföra LCC-jämförelserna användes uppgifter för energiförbrukningar samt 

investeringskostnader enligt avsnitt 5.1 och 5.2. 

5.3.1 Traditionellt system i jämförelse med tidigare system 
Livscykelkostnad för den ekonomiska kostnaden för det traditionella systemet samt det 

tidigare systemet jämfördes. I figur 10 visas återbetalningsperioden för det traditionella 

systemet enligt IV Produkt Designer är 18,5 år. 
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Figur 10: Figuren beskriver återbetalningstiden med hänsyn till energiprisökning som krävs 

om ett traditionellt system skulle installerats. [16] 

 

5.3.2 ThermoCooler HP jämför med det tidigare systemet 
ThermoCoolerns ekonomiska kostnad i jämfördes med det tidigare systemets ekonomiska 

kostnad med hjälp av IV Produkt designers LCC verktyg. I figur 11 visas 

återbetalningsperioden för ThermoCooler HP enligt IV Produkt Designer är 6,5 år. 

 
Figur 11: Resultat om återbetalningstiden om en ThermoCooler HP system skulle installeras. 

[16] 
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5.4 Miljö 
I detta avsnitt redovisas mängd koldioxidutsläpp från olika icke biobaserade 

energikällor. Detta avsnitt ska ge läsaren en ide om vilka utsläpp de tre systemen hade 

haft om installerat någonstans i världen där energin som är producerat inte är koldioxid 

neutralt.  

Den årliga energiförbrukningen av det tidigare systemet från tabell 2 är 17 672 kWh/år, 

traditionellt system 10 337 kWh/år och ThermoCooler HP 8 609 kWh/år. 

Tabell 2: Koldioxidutsläpp per år från olika energikällor presenterad i kg [43].  

Energikälla Tidigare 

system 

Traditionellt 

system 

ThermoCooler HP 

Naturgas 3 000 1 871 1 559 

Kol 6 030 3 527 2 937 

Kommunal avfall 2 514 1 470 1 225 
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6. Diskussion och slutsatser 
Enligt beräkningarna över de tre olika systemen så var det ThermoCoolern som var 

mest lönsamt, både ekonomiskt och energimässigt. Inköps- och installationskostnaden 

för den traditionella lösningen är totalt 396 000 kr dyrare jämfört med inköp och 

installation av ThermoCoolern. Denna kostnad motsvarar ungefär 18 truckbatterier, 

enligt en energikartläggning över Burde Förlag 2012 av Per Wickman [14]. 

Truckbatterier är något som används vardagligen i Burde Förlags företag. Det tidigare 

systemet hade den minsta investeringskostnaden på 300 000 kr inom närmaste 

framtiden men hade också den största energikonsumtionen jämfört med de två andra 

systemen. Anledningen till att det tidigare systemet var så pass billigt är att all 

nödvändig konstruktion redan fanns på plats och hade bara behövt förnyas. 

Energiförbrukningen för ThermoCoolern var relativt likt energiförbrukningen hos det 

traditionella systemet eftersom skillnaden mellan de två systemen var endast 1 728 

kWh/år. Både det traditionella systemet och ThermoCoolern är betydligt bättre ur ett 

miljömässigt perspektiv jämfört med det tidigare systemet. Detta därför att 

energibesparingen blir totalt 7 335 kWh/år hos det traditionella systemet respektive 9 

063 kWh/år för ThermoCoolern, enligt tabell 2. Burde Förlags ventilationssystem 

konsumerar idag nästan hälften så mycket av den energi som den konsumerade för ett år 

sedan. Ett så stor minskning i energiförbrukning är ett steg i rätt riktning angående 

Sveriges miljömål att minska energikonsumtion med 50 % vid 2050. 

 

Enligt resultatet kräver det tidigare systemet 17 672 kWh/år och det nya 8 609 kWh/år. 

En stationär dator med 20 tums skärm har en ungefärlig effekt på 256 W enligt företaget 

Alltid (dotterföretag i Vattenfallkoncernen) [44]. I drift varje timme på ett arbetsår blir 

effekten sammanlagt ca 463 kWh (beräknat med 1808 arbetstimmar per år). Detta 

medför att Burde Förlag i sitt kontorsarbete sparar in en genomsnittlig 

energianvändning av 20 stationära datorer per arbetsår, efter bytet till ThermoCoolern. 

 

Anledningen till varför ThermoCoolern och det traditionella systemet besparar så 

mycket energi är att båda dessa system har med en värmeväxlande rotor till skillnad 

från det tidigare systemet. Rotorn möjliggör för systemen att återvinna 80–90 % av 

värmeenergin i systemet, varpå det tidigare systemet var tvungen att återcirkulera 

frånluften för att systemet skulle ha tillräckligt mycket energi för att bibehålla en 

lämplig innetemperatur under de kallaste vintermånaderna. Åter cirkuleringen av 

frånluften under alla år som det tidigare systemet var installerat har troligtvis även 

skapat en försämrad luftkvalité inne i lokalen på grund av föroreningar som följde med i 

tilluften.  

Trots att ThermoCoolern är dyrare i installation jämfört med det tidigare system anses 

detta fortfarande vara det bästa alternativet då det medför ett mer stabilt inomhusklimat, 

bättre luftkvalité, underlättar för reparationer och underhåll att, mindre problem med 

avfrostning och bättre för miljön. 

COP för kyleffekt hos den tidigare kylvärmepumpen är ungefär samma som COP för 

vätskekylbatteriet i det traditionella systemet och Thermocoolern. Energin som 
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kompressorn kräver för att kyla luften har därför antagits vara densamma för alla tre 

systemen. Eftersom att det tidigare systemet använde sig av en luft-luft kylvärmepump, 

varierar COP i förhållande till uteluft-temperaturen. På grund av detta blir 

energiförbrukningen svårt att bedöma då ett säsongs-COP genomsnitt, också kallat 

SEER (season energy effeciency ratio), kan skilja sig från år till år.  

 

Installationskostnaden för ett traditionellt system är ett kalkylpris och enligt Enerwex är 

denna överskattad prismässigt. Enligt Per Wickman är prisuppskattning från ett företag 

direkt bättre eftersom det då bli mer noggrant. Detta kan vara en felkälla, och något 

utveckla i vidare undersökning. [14, 45]  

 

Elprisets inflation i denna rapport har antagits vara 2 %, inflationen medför en 

exponentiell påverkan på LCC analyserna. Det är givetvis omöjligt att bedöma den 

verkliga inflation som elpriset kommer att ha och kan därför anses vara en felkälla.   

 

LCC-beräkningarna för systemen gjordes för 20 år och fortsatt arbete kan vara att göra 

LCC för systemen i fem- och tio år. Annat fortsatt arbete kan vara att  
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8.1 Bilaga – GANTT 
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8.2 Bilaga – PBS 
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8.3 Bilaga – WBS 
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8.4 Bilaga - Milstolpeplan 

  



 

VI 

 

8.5 Bilaga - Intressentanalys 

Det gjordes en intressentanalys för att svara på vilka intressenter som finns, varför och vad 

deras förväntningar på projektet är. Därefter kunde projektets påverkan på andra företag eller 

föreningar diskuteras. En liknande fråga ställdes angående vilka företagen påverkar. 

 

Intressenter Varför? Förväntningar på 
projektet 

Information/dialog 

GodaHus De vill se den 
miljömässiga 
aspekten - hur 
mycket miljön 
tjänar genom att 
använda denna 
kylvärmepump. 

Se vilka 
energibesparingar 
som pumpen gör 
jämfört med ett 
traditionellt system 
samt det tidigare 
systemet. 
 

 

IV Produkt AB De vill se 
lönsamheten i 
kylvärmepumpen. 
Rapporten kan 
fungera som 
underlag för 
produktreklam och 
säljpunkter. 
 

Få veta 
värmepumpens 
lönsamhet och få 
en jämförelse av 
ThermoCoolern 
med ett traditionell 
system 

E-post, telefon, 

möten, besök 

Burde Förlag AB De vill analysera 
sin nya 
kylvärmepump 

Vill se de 
ekonomiska och 
miljömässiga 
skillnaderna före 
och efter 
installation av 
ThermoCoolern 
 

E-post, telefon, 
möten, besök 

Kontorshus Se vilka 
kylvärmepumpar 
som fungerar bäst 
och är mest 
prisvärda 

Se skillnader på 
energiförbrukning 
före och efter 
installation av ny 
kylvärmepump 
 

 

Kommuner / 
Energibolag 

Pris på fjärrvärme / 
fjärrkyla som 
pumpen kan ge 

Energiförbrukning / 
installations- 
 kostnader med 
och utan 
ThermoCoolern 
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8.6 Bilaga - Beräkningar för det tidigare systemet 
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8.7 Bilaga - Teknisk kylvärmedata för den tidigare 

värmepumpen 
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8.8 Bilaga - Beräkningar för den traditionella 

värmepumpen 
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8.9 Bilaga - Beräknigar för ThermoCoolern 
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8.10 Bilaga - Direktiv 
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8.11 Bilaga - Offert för traditionellt system 
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8.12 Bilaga – Bild på installationskostnaden enligt 

Sektionsdata 
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