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1.Sammanfattning 

 

• Ett byte från sorptionsavfuktning till avfuktning med Varmkondensering 

skulle vara ett mer klimatsmart alternativ och spara en lagerhall på 

16.800 m³ 200 KSEK kr över en femårsperiod (allt inräknat) samt reducera 

energianvändningen med 46% från dag ett. 

• Dagens system är kraftigt överdimensionerat vilket inte enbart blir en 

onödigt dyr investering utan även försämrar avfuktarens totala 

energieffektivitet eftersom installationen går stötvis. 

 

 

2.Bakgrund 

 

Idag är sorptionsavfuktning standardmodellen för att hantera fukt i ouppvärmda 

lagerhallar. Den låga medeltemperaturen i hallarna gjorde 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 en lagerhall av storleken 

16.800 m³ i att byta från ett sorptionsavfuktningssystem till ett 

Varmkondenseringssystem. Exemplet bygger på data som samlats in vid en 

installation i en lagerhall i Uppsala.  

 

Avfuktningsprodukter baserade på Varmkondensering finns i två modeller; FLEX och 

REX där REX har 7 gånger så hög kapacitet. I detta exempel används 4 stycken 

FLEX men i hallen i Gränby används 2 REX då en sådan installation har en 

betydligt högre fuktlast. 

 

 

3.Objekt 

 

Fastighet:  Scotthallen (Librobäck, Uppsala) 

Mått:  30x70x8 m 

Volym:  16.800 m³ 

Region:  Mellansverige 
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4.Antaganden 

 

Ventilation/Läckage:  350 m³/h 

Fuktlast från väggar/tak/mark:  0 kg/h 

Elpris:  2 kr/kWh 

U-värde:  1,0 W/A/K 

 

Fuktlast: 0,3-1,1 kg/h (beroende på månad) 

Total fuktlast: 5.733 kg/år 

 

 

5.Situationen idag 

 

Maskin Svensk Sorptionsavfuktare XXXX  

Kapacitet [5°C/50%] 3,7 kg/h 

Medeleffekt 8,37 kW 

Avfuktningsbehov 5.733 kg/år 

Effektivitet 3,7 kWh/kg 

Energiåtgång 21.212 kWh/år 

Energikostnad 42.424 kr/år 

 
 

 

6.Förslag 

 

Maskin Airwatergreen FLEX 

Kapacitet [5°C/50%] 0,20 kg/h 

Medeleffekt 0,40 kW (Maxeffekt 2,0 kW) 

Avfuktningsbehov 5.733 kg/år 

Effektivitet 2,0 kWh/kg 

Energiåtgång 11.466 kWh/år 

Energikostnad 22.932 kr/år 

 
 

 

7.Livscykelanalys (LCC) 5 år 

 

 Förslag Idag 

Alternativ 4 st FLEX 1 st XXXX 

Inköpskostnad 199.960 kr 70.000 kr 

Installationskostnad 0 kr 35.000 kr 

Driftkostnad 114.660 kr 212.120 kr 

Supportkostnad 40.000 kr 71.200 kr 

TOTALT 184.650 kr 388.320 kr 
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8.Slutsats 

 

Genom att byta från dagens system till föreslaget system skulle denna hall spara 

200 KSEK över en femårsperiod. Större delen av besparingen görs genom en 

kraftigt reducerad energianvändning. Dessutom görs en minskad kostnad för 

grundinstallationen men även underhållskostnaderna. 

 

Utöver kostnadsbesparingen reduceras även energianvändningen kraftigt med 

48.730 kWh eller 46% under perioden. 

 

Det noteras även att dagens system i hallen är kraftigt överdimensionerat. Idag 

finns kapacitet att hantera en fuktlast på 3,7 kg/h medan hallens faktiska 

fuktlast varierar mellan 0,3-1,1 kg/h över året (se övre figuren nedan). Denna 

överkapacitet medför inte enbart en onödigt hög investeringskostnad, den 

försämrar den totala effektiviteten eftersom avfuktaren går stötvis och under 

långa perioder står stilla. Från kallstart behöver en sorptionsavfuktare ca 

10-15 min innan den kommer upp i effektivitet, innan dess är effektiviteten 

avsevärt lägre (detta illustreras i grafen nederst från en studie på en faktisk 

avfuktare installerad i Gränbyhallen).  

 

Fig 2: Faktiskt fuktlast vs installerad kapacitet idag 

 

 

Fig 3: En sorptionsavfuktares effektivitet efter start  
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