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1. Sammanfattning 

 

Ett byte från sorptionsavfuktning till avfuktning med Varmkondensering skulle 

spara bergrummet på 2,400 m³ 100 KSEK kr över en femårsperiod samt reducera 

energianvändningen med 46% från dag ett. 

 

 

2. Bakgrund 

 

Idag är sorptionsavfuktning standardmodellen för att hantera fukt i ouppvärmda 

bergrum. Den låga medeltemperaturen i berget har medfört att det tidigare ej 

fanns andra alternativ utöver ren uppvärmning. År 2013 lanserades den nya 

metoden Varmkondensering för att effektivare kunna avfukta i låga temperaturer. 

Enligt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut reducerar Varmkondensering 

energianvändningen med ca 50% i dessa temperaturer. 

 

Denna rapport beskriver den ekonomiska aspekten för ett bergrum av storleken 

2.400 m³ i att byta från ett Sorptionsavfuktningssystem till ett 

Varmkondenseringssystem.  

 

Exemplet bygger på data som samlats in vid en installation i ett bergrum i 

Uppsala.  

 

 

3. Objekt 

 

Fastighet Lurbo bergrum, Uppsala 

Mått 120x20x4 m 

Volym 9.600 m³ 

Golvarea 2.400 m² 

Väggarea 1.120 m² 

Region Mellansverige 
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4. Antaganden 

 

Ventilation/Läckage 0,0 m³/h 

U-värde (värmeläckage) 0,5 W/m²/K 

Temperatur i berget 6°C (året runt) 

Elpris 2 kr/kWh 

Önskat RH 60% 

Minsta tillåtna temp - 

 
 
5.1 Alternativ A 

 

Utrustning 1 st. Airwatergreen REX 

Typ Kondensavfuktare (Varmkondensering) 

Kapacitet [10°C/50%] 1,40 kg/h 

Effektivitet 1,6 kWh/kg 

Blöt golv area [%] 10% (mestadels täckta golv-/takytor) 

Blöt väggarea [%] 100% (öppna väggytor) 

Avfuktningsbehov per år [kg/år] 12.431 kg/år 

Uppvärmningsbehov per år [kWh/år] 0 kWh/år 

Total energianvändning 19.890 kWh/år 

Total energikostnad 39.779 kr/år 

 

 

5.2 Alternativ B 

 

Utrustning 1 st. sorptionsavfuktare med luftkylt  

kondensorblock 

Typ Sorptionsavfuktare (traditionell) 

Kapacitet [10°C/50%] 1,10 kg/h 

Effektivitet 3,7 kWh/kg 

Blöt golv area [%] 10% (mestadels täckta golv-/takytor) 

Blöt väggarea [%] 100% (öppna väggytor) 

Avfuktningsbehov per år [kg/år] 15.018 kg/år 

Uppvärmningsbehov per år [kWh/år] 0 kWh/år 

Total energianvändning 55.568 kWh/år 

Total energikostnad 111.137 kr/år 

 
 

5.3 Alternativ C 

 

Utrustning 1 st. värmare 10 kW 

Typ Värmare 
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Blöt golv area [%] 10% (fuktspärr inlagd) 

Blöt väggarea [%] 100% (öppna väggytor) 

Avfuktningsbehov per år [kg/år] 0 kg/år 

Uppvärmningsbehov per år [kWh/år] 73.855 kWh/år 

Total energianvändning 73.855 kWh/år 

Total energikostnad 147.710 kr/år 

 

 
 

6.Livscykelanalys (LCC) 5 år 

 

Alternativ A C B 

Produkt 1 st. REX 1 st Sorp.avfuktare 1 st. Värmare 10 kW 

Inköpskostnad 100.000:- 80.000:- 10.000:- 

Install.kostnad 10.000:- 40.000:-* 0:- 

Energikostnad 39.779:- 111.137 kr 147.710:- 

Supportkostnad 50.000:- 50.000:-* 0:- 

TOTALT 190.000 kr 280.000 kr 150.000 kr 

Skillnad    

 

 
 

7. Slutsats 

Genom att byta från en traditionell sorptionsavfuktare till en 

varmkondenseringslösning så skulle man spara runt 100 KSEK över en femårsperiod 

i detta bergrum. Större delen av besparingen görs genom en kraftigt reducerad 

energianvändning. Dessutom görs en minskad kostnad för grundinstallationen där 

en sorptionsavfuktare typiskt kräver en dyrare installation med rördragning för 

avledning av varm fuktig luft. Vid varmkondensering så behålls all tillförd 

energi i rummet och endast vattnet avleds. 

 

Ren uppvärmning är ett alternativ men eftersom ventilationen i lokalen är 

obetydlig så kommer ingen faktisk avfuktning att ske om inte ventilationsrör 

dras upp till marknivå med fläktar, utan endast en höjning av relativa 

luftfuktigheten. Detta skulle innebära att alla metallytor skulle utsättas för 

korrosion eftersom dessa ytor med stor sannolikhet kyls av temperaturen i berget 

till en lägre temperatur än i luften. 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uppskattningar 


