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Sammanfattning 

De rådande klimatförändringarna kräver en global respons snarast. 

Energianvändningen ökar varje år vilket bidrar till att allt mer växthusgaser släpps 

ut. Som i sin tur bidrar till att den globala uppvärmningen påskyndas. Att minska 

energianvändningen kommer minst sagt vara en stor utmaning för framtiden. 

Bostäder och service står för ca 40% av Sveriges energianvändning och 

kontorsbyggnader visar sig vara bland de mest energikrävande. Tidigare forskning 

visar att HVAC-systemen och belysning är de stödprocesser som står för högst 

energianvändning och att där också finns stor besparingspotential. I denna studie har 

energianvändningen av en fastighet i en svensk tätort undersökts och hur energin är 

fördelad till de olika processer. Syftet med undersökningen är att se vilka åtgärder 

som kan ge störst kostnadseffektiva besparingar. Metoden som används för 

undersökningen är en fallstudie, utgjord av en energikartläggning, i kombination 

med en litteraturstudie av relevant litteratur. Datainsamlingen bestod av 

information från fastighetsägaren, platsbesök samt egen utförda elmätningar. 

Resultatet visar att det finns stora besparingar att göras. Om föreslagna åtgärder 

utförs (se avsnitt 4.6) kan energianvändning till uppvärmning minskas med 144,9 

MWh/år eller 32,4%.  Energianvändning för belysning minskas med 46,8 

MWh/år eller 40,3% och övriga åtgärder kan minskas med 41 MWh/år eller 

53%. Förslag som kan utföras gratis ansågs vara de mest kostnadseffektiva, så som 

att sänka inomhustemperaturen eller stänga av utrustning mellan dagarna. För 

förslag med investeringskostnad ansågs isolering av vindsbjälklaget som mest 

kostnadseffektivt med en pay-off tid på 5 år. Att investera i solceller skulle minska 

inköpt el med ca 56,8 MWh/år. Då önskvärd information saknades gjordes många 

förenklingar och antaganden som orsakade felkällor. Dessa felkällor kan i sin tur ha 

påverkat resultatet. 

Nyckelord: energikartläggning, kontorsbyggnad, 

energibesparingspotential, energieffektivisering, värme, ventilation, 

belysning, kostnadseffektivt. 
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Abstract 

The current climate changes require a global response immediately. Every year the 

use of energy increases, which means that more and more greenhouse gases are 

released. Which in turn helps accelerate global warming. To reduce the energy use 

will not be an easy task for mankind. Household and service accounts for about 40% 

of Sweden’s energy use, and office buildings prove to be among the most energy-

intensive. Previous research shows that heat-, ventilation- and cooling systems along 

with lightning are the systems that provide the highest energy consumption and that 

there is also a great savings potential. In this study, the energy use of a property in a 

Swedish urban area has been investigated and how the energy is being used by the 

different systems has been identified. The purpose of this research is to see which 

measures can give the greatest cost-effective savings. Method used is a case study, 

which was an energy survey, combined with a literature review of relevant 

information. Data collection consisted of information from the property owner, 

inspection of the building and electricity measurements. The result shows that there 

are great savings to be made. If proposed measures are implemented (see section 

4.6), energy consumption for heating can be reduced by 144,9 MWh/year or 

32,4%. Energy used by lightning can be reduced by 46,8 MWh/year or 40,3% 

and other measures can be reduced by 41 MWh/year or 53%. Measures that can 

be performed for free were considered the most cost-effective, such as lowering the 

indoor temperature or turning off equipment between days. For measures with 

investment cost, isolation of the attic was considered most cost-effective with a pay-

off time of 5 years. To invest in sun cells would reduce the bought electricity with 

56,8 MWh/yr. Due to lack of information, assumptions and simplifications were 

made that could have caused sources of error.  

 

Keywords: energy survey, office building, energy savings potential, 

energy efficiency, heating, ventilation, lighting, cost-effective. 
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Beteckningar 

OVK  

Obligatorisk ventilations kontroll, eller OVK, ska göras regelbundet i de flesta 

byggnader för att påvisa att inomhusklimatet är bra och ventilationssystemet 

fungerande. Kontrollen utförs av certifierad personal som även ska ge åtgärdsförslag 

för minskad energianvändning av ventilationen.  

 

Holistiskt perspektiv 

”Holism, åsikt enligt vilken helheten är något mer än summan av delarna”  

Så förklarar nationalencyklopedin ordet holism. Det holistiska perspektivet som 

nämns senare i texten ser alltså mer till helheten av vad en förändring kan göra 

(system tänkande). 

Atemp 

Atemp är den area av fastigheten som är tempererad över 10°C, alltså alla rum 

innanför klimatskalet inklusive trapphus. Garaget som endast är uppvärmt till 10°C 

är inte inräknat. 

Normalårstemperatur 

Är ett medelvärde av temperaturen som mätts under en längre period på en specifik 

plats.   

Luftens specifika entalpi 

Luftens värmeinnehåll vid normalårstemperatur. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Smältande glaciärer resulterande i stigande havsnivå och tillsammans med allt 

vanligare extrema väderfenomen lämnas ingen världsdel oberörd längre. 

Klimatförändringarna är ett fundamentalt hot mot mänsklighetens framtid och det 

krävs en global respons snarast. I den kritiserade Sternrapporten påstår författaren 

att om medel mot global uppvärmning sattes in idag, skulle kostnaden vara 1% av 

världens bruttonationalprodukt (BNP) fram till 2050 [1]. Detta jämförs med 

kostnaden för en fem graders höjning av medeltemperaturen fram till år 2100 som 

Stern beräknar till 5–20% av världens BNP (ibid). Idag finns det gott om 

vetenskapliga bevis på vad som påverkar den globala uppvärmningen och en av 

faktorerna är ökningen av växthusgaser så som vattenånga, koldioxid, metan, 

dikväveoxid och fluorföreningar [2]. Med det i åtanke är trenden av 

energianvändning samt koldioxidutsläpp i världen skrämmande. The International 

Energy Agency (IEA) har samlat data av bland annat dessa parametrar vilket visas i 

Figur 1 nedan [3]. 

 

 

Figur 1. Utveckling av energianvändning och emissioner (CO2) i världen [3]. 

 

Så som Figur 1 ovan visar ökar energianvändningen varje år även om trenden de 

senaste åren är att hastigheten har avtagit. Enligt IEA så visar prognoser för 

energianvändning en stor skillnad mellan medlemsländer i organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och icke medlemmar, se Figur 2. 
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Figur 2. Energianvändning av OECD-länder och icke OECD-länder, historiskt och prognostiserat [3].  

Med denna prognos visas att arbetet med att minska energianvändningen står för en 

stor utmaning. Koldioxidemissionerna för energianvändningen har sedan 2006 haft 

en nedåtgående trend vilket pekar på att en ökad medvetenhet har haft inverkan på 

energianvändningen [3]. National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

arbetar aktivt med hur klimatförändringarna påverkar världen. Figur 3 baseras på 

jämförelser av historiska isprover och senare direkta mätningar. Figuren visar hur 

koldioxidnivån i atmosfären gjorde en kraftig ökning i samband med den industriella 

revolutionen, människans påverkan är alltså stor [4]. 

 

Figur 3. Koldioxidnivå i atmosfären [4]. 

En klimatkonferens hölls i Paris, december 2015, där nästan 200 regeringar deltog 

och skapade det nya klimatavtalet ”The Paris Agreement” som ersatte Kyoto 

protokollet från 1997 [5]. En del av detta avtal är det så kallade ”två graders målet” 

vilket innebär att medel ska sättas in för att världens genomsnittstemperatur inte ska 

nå två grader över temperaturen som var innan den industriella revolutionen (ibid).   



 

3 
 

 

Miljömålsberedningen i Sverige har en framtidsvision om att inte ha något 

nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 [6]. Detta bidrar till att det blir allt viktigare 

att arbeta med energieffektiviseringar i myndigheter, företag och andra 

organisationer. Krav från lagstiftningar, miljöskäl eller energikostnader är några 

andra aspekter som motiverar företag att se över sina verksamheter [7]. Genom att 

sänka sin energianvändning blir företag mindre känsliga om energipriserna plötsligt 

höjs då de använder en lägre andel energi [8]. 

 

Att göra en investering som medför sänkt energianvändning är ofta lönsamt då det 

mestadels har kort återbetalningstid. Att verksamheten även får bättre kontroll på 

hur energin används inom företaget motiverar därigenom en undersökning av 

energianvändningen [7]. Stora företag och verksamheter måste sedan 1 juni 2014 

genomföra en energikartläggning vart fjärde år. För de mindre företagen gäller inte 

denna lag, de kan istället söka bidrag för att göra en energikartläggning av sin 

verksamhet [9]. 

 

I Sverige står bostäder och service för cirka 40% av den totala energianvändningen, 

140 TWh, vilket motsvarar lika stor del som industrisektorn står för [10]. Att 

kartlägga vilka processer som har högst energianvändning och möjligtvis effektivisera 

dessa är alltså av stort intresse både ur miljösynpunkt, som tidigare berörts av [3], 

[4], och ekonomisk vinning [1].  

Då bostäder och service-sektor innefattar hushåll, jordbruk, skogsbruk, offentlig 

verksamhet, övrig serviceverksamhet, fiske och bygg är det svårt att samla ihop 

information om hur mycket energi själva byggnaderna använder. Exempelvis så 

utgör byggnader, förutom bostäder, en väldigt liten del av sektorn den tillhör [11].   

 

Undersökningar av energianvändning hos kommersiella byggnader har visat att 

HVAC-systemen (Heating, Ventilation and Air Conditioning) förbrukar cirka 40% 

av den tillförda energin för att uppnå en behaglig och hälsosam inomhus miljö [12] 

[13]. Det är därför av intresse att se över energibesparingspotential i dessa system. 

Att minska energikostnaderna av byggnaderna är av hög prioritet för 

fastighetsägarna.  
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Diös är norra Sveriges största fastighetsbolag med kontor i bland annat Falun. 

Företaget jobbar aktivt med miljö- och energiarbeten. De har bland annat som mål 

att minska både koldioxidutsläppen och energianvändningen med tre respektive fem 

procent årligen [14]. I fastigheten Kvarteret Hattmakaren 16 finns fem plan där 

blandad verksamhet bedrivs. Bakgrunden till studien är företagets energimål att 

minska användningen, frågor om besparingspotential fanns i fastigheten uppkom då 

byggnaden inte restaurerats sedan den byggdes på 80-talet. 

 

Anledningen till att jag intresserade mig för att göra en energikartläggning av denna 

fastighet var att företaget som jag gjort min co-op praktik på, Ståhlkloo, har sitt 

kontor i byggnaden. På så sett har jag observerat att de använder direktverkande el, 

vilket ledde till min nyfikenhet över hur hög elförbrukning som krävs för 

uppvärmning av en så stor byggnad. Falun Energi och Vatten har dessutom både 

fjärrvärme och kyla vilket jag som energisystemingenjör anser vara ett bättre 

alternativ för uppvärmning/kylning.   

 

Detta examensarbete är en fallstudie av Hattmakaren 16 i Falun där 

energianvändningen kommer att undersökas och energikrävande processer 

identifieras. Begränsningar som gjorts är byggnaden Hattmakaren 16. 

 

1.2 Syfte  

Detta examensarbetes syfte är att göra en energikartläggning av fastigheten Kv. 

Hattmakaren 16 för att undersöka vilka åtgärder som kan ge störst kostnadseffektiv 

energibesparing.  

1.3 Mål 

Målet med denna studie är att identifiera hur fastigheten använder den tillförda 

energin genom att utföra en energikartläggning. Resultatet av kartläggningen ska 

sedan utvärderas och effektiviseringsåtgärder utforskas efter vad studien visar. 

Beräkningar för hur stor kostnadsbesparing som kan göras, genom att implementera 

effektiviseringsåtgärderna som förslagits, görs sedan. För vissa åtgärder tas även 

återbetalningstid för investeringen fram. Slutligen formuleras vilka åtgärder som 

bäst lämpas för denna byggnad.  
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1.4 Frågeställning och begränsningar 

Litteraturstudien tillsammans med följande frågeställning kommer användas för att 

uppnå examensarbetets mål:  

• Hur fördelas energianvändningen?  

• Vilka processer är de mest energikrävande enligt tidigare forskning? 

• Vilka är de mest energikrävande processer i den aktuella byggnaden? 

• Vilka system har störst energibesparingspotential? 

• Om energibesparingspotential finns, är investeringen kostnadseffektiv? 

Begränsningar som gjorts för energikartläggningen är byggnaden Hattmakaren 16. 

Då energieffektiviseringsåtgärder ska föreslås kommer hela byggnaden beröras. 

Värmesystemet antas även vara i konventionell drift, dvs radiatorer och konvektorer 

väger upp mot transmissionsförluster.  

 

 

  

 

 

1.5 Objektbeskrivning

Under detta avsnitt kommer byggnaden och dess olika systems uppbyggnad 

förklaras, uppdelade på fem underkategorier. Informationen är tillhandahåller från 

fastighetsägaren om inte annat anges. För information hämtat ur fakturor, se bilaga 

1. För information om fastigheten så som energideklaration se bilaga 2, OVK-

protokoll se bilaga 3 och ritningar bilaga 4.

1.5.1 Generell information om byggnaden

Kvarteret Hattmakaren är samlingsnamnet på fyra fastigheter i falu innerstad. Nedan 

visar Figur 4 hur kvarteret är uppdelat i de olika benämningar; 9, 15, 16 och 19. 

Fastigheten som berörs i detta arbete är nummer 16.   

 

Figur 4. Kvarteret hattmakarens uppdelning [14]. 
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Fastigheten byggdes 1980 och består av fem våningar. Källarplanet utnyttjas som 

garage till bilar och cyklar samt några förrådsutrymmen. Gatuplanet har under åren 

nyttjats till allt från postcentral till djuraffär. För tillfället bedrivs det restaurang i 

delen närmast ån, en del i mitten är kontor och resterande del en leksaksaffär. I de 

tre övre planen har det bedrivits kontorsverksamhet av olika företag.  Fastigheten 

har en Atemp på 4697 m2 och utnyttjandegraden 2016 var cirka 62%. Enligt 

energideklarationen utförd 2009 av ÅF använder denna byggnaden 177 kWh/m2

och år. Liknande byggnader ligger mellan 135 och 187 kWh/m2 och år medans 

nybyggnationer hamnar runt 120 kWh/m2 och år. Nedan visar Figur 5 fastighetens 

energianvändning enligt Boverkets mall, som denna figur visar har fastigheten en 

medel-användning. 

    

 

 

Figur 5. Energianvändning Hattmakaren 16 [14]. 

 

1.5.2 Byggnadsskalet 

De delar av byggnaden som vetter mot ouppvärmda områden, utemiljön eller mark 

räknas som byggnadens klimatskal, det vill säga ytterväggar, tak, golv, fönster och 

dörrar [15]. Då fastighetsägaren i detta fall inte hade några uppgifter om byggnadens 

klimatskal antogs SBN80 33:21 [16] gälla. Då fastigheten är belägen i Falun tillhör 

den temperaturzon två, de k-värden som är gulmarkerade i Figur 6 nedan används 

för beräkningar av transmissionsförluster.  
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Figur 6. Högsta värmegenomgångskoefficient (k-värde, W/m2°C, numera U-värde) för byggnadsdelar 
 till rum som avses värmas upp till mer än +18°C [16].

Vid en inspektion av byggnaden tillsammans med fastighetsskötaren sågs genom ett 

borrhål av fasaden att ytskiktet bestod av småstensplattor som var fastsatta konsoler i 

träreglar. Dessa uppskattades vara va 20mm, innanför dessa fanns en luftspalt på 

50mm. Om ytterväggen har någon form av isolering är denna obetydligt liten, då 

betongen som följde såg ut att uppta resterande del (ca 100mm). Innersta skiktet 

bestod av tunn puts. För visualisering av fasaden, se bilaga 4. 

1.5.3 Ventilation

Ventilationen är uppdelad i elva system som här betecknas Lb (luftbehandling) varav 

nio brukas, dessa förklaras nedan. Informationen är hämtad ur ritningar och OVK 

utförd 2016-06-01, se bilaga 3. Flödet som Tabell 1 visar är det uppmätta värdet 

taget från OVKn. 
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Tabell 1. Fastigheten ventilationssystem med dess effekt, drifttid, flöden, SFP samt värmebatteriets 
effekt. 

 

Lb01 

Består av ett FTX-system (i bilaga X betecknat som FTX i aggregatprotokollet) med 

roterande värmeväxlare placerat på plan fyras kattvind. Systemet betjänar plan fyras 

kontorsdel som består av ett öppet kontorslandskap där fem arbetare befinner sig. 

Lb02 

Luftaggregat (TA1/FA1) placerat i fläktrummet med batterivärmeväxlare som 

betjänar det tredje planets kontorsdel. Till Lb02 hör även en frånluftsfläkt, FF1b, 

som tar wc-gruppen på plan tre. TA1 hade ett projekterat luftflöde på 2 222 l/s och 

FA1 950 l/s, det uppmätta visas i tabellen ovan. Aggregatet har på senare år fått 

installerad koldioxidstyrning som sitter i avluftskanalen och styr på så sätt intaget av 

ny uteluft. FF1b har ett projekterat luftflöde på 294 l/s, denna går enligt OVKn in 

på TA8 som ställer krav på att denna är i drift.  

Lb03 

FTX-system med roterande värmeväxlare placerat i fläktrummet. Systemet 

tillhandahåller luft till en del av plan 2.  

Lb04 

Luftaggregat (TA3/FA3) med batterivärmeväxlare placerat i fläktrummet som 

betjänar en del av plan tvås kontor. TA3 hade ett projekterat luftflöde på 1340 l/s 

och FA3 ett luftflöde på 1340 l/s.  

 

Aggregats 

beteckning
Benämning

Märkeffekt 

(kW)

Drifttimmar 

per år

Flöde 

(l/s)

SFP 

kW/(m3

Värmebatteri 

(kW)

Ventilationsförlust 

(W/K)

Återluft 

60%

Lb01 FTX10T 0.08 2340 135 1.19 32.4 12.96

FTX10F 0.08 2340 130

Lb02 TA1 4 3640 910 6.04 30 546 218.4

FA1 1.5 3640 880

Lb03 TA2 2.2 2860 910 5.71 218.4 87.36

FA2 3 2860 880

Lb04 TA3 1.1 3120 1400 1.73 20 840 336

FA3 1.5 3120 1500

Lb05 TA4 3 3120 1400 3.47 11 840 336

FA4 2.2 3120 1500

Lb06 TA5 5.5 3224 1700 4.78 15 1020 408

FF5A 5.5 3224 2300

FF5B 0.16 3224 - -

Lb07 TA6 3 5096 880 5.11 11 528 211.2

FF6 1.5 5096 850

Lb08 TA8 2.8 2600 1600 3.19 384 153.6

FF8 2.3 2600 900

Lb09 FTX9F 0.5 2730 220 4.55

FTX9T 0.5 2730 215 51.6 20.64

Summa 40.42 60684 18310 87 4460.4 1784.16
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Lb05 

Luftaggregat (TA4/FA4) med batterivärmeväxlare placerat i fläktrummet. Systemet 

betjänar resterande del av plan två. TA4 och FA4 hade ett projekterat flöde på 1340 

l/s. Koldioxidstyrning har efterinstallerats.  

Lb06 

Luftaggregat (TA5/FF5a) med batterivärmeväxlare placerat i fläktrummet. Det 

betjänar leksaksaffären på entréplan samt wc och lager. 

Till system hör även: 

• FF5b, motoreffekt på 0,16 kW och ett okänt flöde. Placerat i lagerutrymme 

i butik. 

• TA5b är ej i bruk. Placerat i lagerutrymme i butik. 

Efterinstallerad koldioxidstyrning. 

Lb07 

Luftaggregat (TA6/FF6) med batterivärmeväxlare placerat i fläktrummet som 

betjänar restaurangen på gatuplanet. Till systemet finns även FF6b till kökskåpan 

med okänt flöde och effekt, denna är placerad på taket.  

Lb08 

FTX med roterande värmeväxlare som betjänar garage och trapphus. Systemet är 

placerat i fläktrummet.  

Lb09 

FTX med roterande värmeväxlare som är placerat i garaget och betjänar en 

kontorsdel på gatuplan. Det projekterade luftflödet var 190 l/s i tilluft och 220 l/s i 

frånluft. 

TA7 finns med på ritningarna men är idag bortbyggt, den betjänade garaget och 

TA10 betjänade fläktrummet och är ej i drift. Därav tas inte dessa med i 

beräkningarna.  

1.5.4 Vatten 

På bottenplan i byggnaden finns en NIBE VPB 1000 varmvattenberedare på 980 liter 

med två elpatroner á 9 kW placerad (se bilaga 6).  Den genomsnittliga 

årsförbrukningen av vatten är 1 303 m3. För årsförbrukning de senaste fem åren, se 

Figur 22.  
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1.5.5 Belysning 

Kontorsvåningarna är försedda med nyare typ av armatur med HF ballast och 

lågenergilampor på de flesta platser. Toaletterna är närvarostyrda. I trapphuset och 

ute har dagljusdimning installerats. Garaget däremot har av eller på läge. I butiken 

och dess lager är armaturen av äldre sort. Restaurangens belysning är liknande 

kontorens. För effektinformation om belysningen se bilaga 6. Vid 

rekommendationer för belysning hänvisas till [17]. 

1.5.6 Kylaraggregat 

I fläktrummet finns ett kylaggregat från ThermoCold installerad som förser 

ventilationssystemet med kyla sommartid. Den har en kyleffekt på max 75,6kW och 

en effekt på 28kW (se bilaga 6), för energianvändningen av kylmaskinen görs 

beräkningar.  

1.5.7 Värmeslingor 

På taket (15,8 kW), i garagenedfarten (11 kW) och i lastkajen (5 kW) finns 

värmeslingor monterade. De är temperaturstyrda från +3°C till -3°C.  

1.6 Litteraturstudie 

I detta avsnitt kommer en kort sammanfattning av vetenskapliga artiklar som ligger 

till bakgrund för detta examensarbete. I slutet motiveras och diskuteras på vilket sätt 

dessa kan användas.  
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Befintliga byggnader utgör den största del av det totala byggnadsbeståndet i 

storstäder. Att dessa byggnader är konstruerade under olika tidsperioder är vanligt 

förekommande och av den anledningen finns vissa åtgärder som bör vidtas för att 

byggnaden ska bibehålla sin tekniska standard. Den ekologiska medvetenheten som 

på senare tid haft stora framsteg har resulterat i att byggnaders energiprestanda 

måste förbättras. Genom att utföra uppgraderingar av klimatskalet har möjligheten 

till att minska energianvändningen av utvalda byggnader i staden Zielona Gora i 

Polen gjorts [18]. Fallstudien är en fortsättning på tidigare forskning av samma 

författare. Vid beräkning av energibehovet för de uppvärmda utrymmena av 

byggnaderna använde [18] olika standards, t ex. för värmesystemet i byggnaden 

användes EN 12 831 ”Metod för beräkning av dimensionerande värmebehov” [19]. 

Liknande standarder för beräkning av värmemotstånd och 

värmegenomgångskoefficient av byggnadsdelar, fönster, dörrar, jalusier och 

ventilation användes. De tre åtgärder som ger störst påverkan hos byggnadernas 

energibehov är att minska värmeförluster genom transmission och ventilation samt 

att öka solinstrålningen. Minskade transmissionsförluster åtgärdas genom att 

tilläggsisolera/byta isolering av externa delar så som externa väggar, yttertak/vind 

och golv ovanför ouppvärmd källare. Andra åtgärder är byte av fönster och dörrar 

till lägre värmeöverföringskoefficient (U-värde) och begränsa inverkan av 

köldbryggor tex vid infästning av balkonger. Att minska värmeförlusterna orsakade 

av ventilationen kan göras genom att använda mekanisk ventilation med 

värmeåtervinning. För att öka de inre värmelasterna genom solinstrålning bör rätt 

val av glasruta göras med tanke på solljusets värmeöverföringskoefficient och om 

möjligt öka glasets area i fönstret. Om det är ett nybygge skulle också placering av 

fönstren vara av stor vikt för att få in så mycket värme som möjligt. Genom att 

införa dessa renoveringar så kunde energianvändningen i kommersiella byggnader 

minska med 54 kWh/m2 per år vilket motsvarade ungefär 25% av den totala 

energianvändningen [18]. Analysen visade också att ju äldre byggnaden var desto 

mer energi kunde sparas. Byggnader byggda runt 1945 minskade sin 

energianvändning med runt 40% genom att energieffektiviseras och dem byggda 

mellan 1970 och 1995 med runt 30% [18]. 

Förutom tilläggsisolera externa väggar på insidan av en byggnad kan även utvändig 

isolering användas. I vissa fall kan dock inte en byggnads fasad tilläggsisoleras under 

en energieffektivisering. Skäl till detta kan bland annat vara kulturella eller estetiska. 

I dessa fall kan istället ett transparent glas-lager användas [20]. Då inglasningen sker 

bildas en luftspalt mellan glaset och (i detta fall) tegelväggen. Luftspalten bidrar till 

att värmeledningen ut ur byggnaden försämras genom de externa väggarna och 

byggnaden värms upp genom att solenergin absorberas av teglet. Den absorberade 

solenergin kan även användas för att värma upp in-luften till ventilationssystemet. 

Om man har en byggnad med högt kylbehov kan ett glas med högre U-värde 
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användas. För att ventilera luftspalten kan naturlig-, mekanisk- eller 

blandadventilation användas. Vid applicering där naturlig ventilation används har 

studier visat en energibesparing på 12%. Det kan även vara bra att ha möjlighet att 

byta mellan naturligt- och mekaniskt system. En effektiv värmeåtervinning har stor 

nytta av den uppvärmda luften vintertid, men sommarmånaderna ger värmen från 

luftspalten ett ökat kylbehov. Under en renovering utfört i Malmö installerades 

glasfasad på en tegelbyggnad med mekanisk ventilation. Resultatet visade en 

energibesparing mellan 5 och 25,3% för uppvärmning. Val av U-värde, g-värde (hur 

mycket infraröd strålning som släpps in genom byggnadsdelen) och 

ventilationssystem bör noggrant ses över och simuleras innan byggnation [20].

Så som de föregående artiklar visat så är klimatskalet tillsammans med ventilationen 

de stora problemen för en byggnads energiförluster. För att minimera 

energikostnader för värme och ventilation har samhället gått mot att tilläggsisolera 

mer och använda minsta möjliga ventilation. Ventilationssystemet är till för att 

leverera tillfredställande luftkvalitet och termisk komfort i kontorsmiljön. Strävan 

efter att minimera ventilationsflödena har dock lett till sjuka-hus-syndrom (SBS) 

[21]. Uttrycket sjuka hus-syndrom används inte längre i Sverige då ett hus inte kan 

betecknas som ”friskt” eller ”sjukt”. Vid fall av ohälsa som inte kan förklaras 

medicinskt (så som allergi osv) utan är byggnadsrelaterat används istället ”ospecifik 

byggnadsrelaterad ohälsa” [22]. Genom att i ett första steg använda computational 

fluid dynamics (CFD) för att analysera strömningsproblem genom numeriska 

metoder, kunde en optimeringsstrategi som undersökte både luftflöden, 

värmeöverföring, termiskkomfort och energianvändning utvecklas [21]. När de olika 

parametrar ändrades (känslighetsanalys) kunde systemet observeras och de av störst 

inflytande identifierades. I steg två användes en artifical neural network (ANN) 

modell för att minimera optimeringstiden och i det tredje (sista steget) applicerades 

en genetic algorithm (GA) för att hitta de bästa kombinationer av variablerna [21]. I 

denna simulering visade sig att de förbättrade ventilationssystemen kylde av 

rummen bättre och avlägsnade snabbare koldioxid. Den termiska komforten som 

anges med Predicted Mean Vote (PMV) index närmade sig även det önskade 

(0=neutral) värdet. PMV-indexet är uppdelat i en sju-stegs skala som sträcker sig 

från -3 (mycket kallt) till +3 (mycket varmt) där 0 står för lagom upplevd 

temperatur. Denna skala tillsammans med metoden för beräkning av PMV och 

Predicted percentage dissatisfied (PPD) utvecklades av P.O Fanger 1970 [23].  Det 

förbättrade ventilationssystemet visade även ökad ventilations effektiviteten, 

minskat energibehov för kylning samt fläktfunktion (genomsnittliga förbättringar 

med 54%, 30,4% och 6,6% respektive) [24]. 
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I [25] presenteras ett holistiskt perspektiv på renovering av en kontorsbyggnad. 

Studien visar hur man med hjälp av simuleringar i programmet WUFI kan ta fram 

rätt isolering och placering för denna med tanke på fuktrisker. I detta första steg ses 

även solinstrålningen till byggnaden över för att identifiera vart dagsljuset kan 

användas och vilka delar som har överhettningspotential. I andra skedet av arbetet 

studerades skuggning och naturlig ventilation för att minimera kylbehovet. 

Samtidigt studeras uppvärmningsbehovets beroende med dagsljus instrålning vid 

användning av ljusinsläpp så som ett ljusschakt. Slutligen undersöktes två HVAC-

system (Heating, Ventilation and Cooling) för att se om passiva standarder kunde 

uppnås genom ett all-air system och/eller ett vattenburet system. Resultatet av 

studien visade att med hjälp av den inledande planeringsstadiets 

bakgrundsinformation kunde man minska/undvika överhettning på sommaren, 

genom passiva medel som att ommöblering på kontoren bland annat. Att göra en 

optimal rumsfördelning gjorde även att dagsljuskrav uppfylldes och 

ventilationssystemet kunde utformas på ett effektivs sätt. Arbetet påvisade även att 

tilläggsisolering på insidan av externa väggar kan vara direkt negativt ur ett 

fuktperspektiv då passivhus-standard försöker uppnås. Tilläggsisolering av yttersidan 

är den optimala lösningen, om det inte är möjligt att isolera tillräckligt stor del av 

utsidan kan isolering läggas på båda sidor för att frångå fuktproblematiken. De båda 

HVAC-systemen som undersöktes kunde båda användas för att uppnå önskat resultat 

[25].  

Av de kommersiella byggnaderna är det kontorsbyggnaderna som har högst 

energianvändning. Beroende på var kontoret är beläget och vilken typ av verksamhet 

som bedrivs uppskattas den årliga totala energianvändningen ligga mellan ett spann 

på 100–1000 kWh/m2 år. I norra Europa ligger kontors energiintensitet mellan 

269–350 kWh/m2 år och i Sverige runt 210 kWh/m2 år. Om uppvärmning, som 

artikel [18], [20] , [25] berör, togs bort från energiintensiteten skulle svenska kontor 

ligga på ett elektricitetsbehov runt 93 kWh/m2 år. Genom att titta på belysningen 

tas möjliga besparingspotential och strategier fram [26]. I Sverige står belysning för 

ungefär 10% av landets totala energianvändning vilket är motiv för att se över om 

systemet går att effektivisera [27]. I kontorsbyggnader används ca 20–30% av 

elektriciteten till belysning [28]. Medelenergiintensitet ligger på 21 kWh/m2 år med 

en installerad medel lightning power density (LPD) runt 10,5 W/m2. Enligt den 

europeiska standarden EN-15 193 ligger den önskade LPDn för enskilda kontorsrum 

på 8 W/m2. Vilket visar på att besparingspotential finns. Med modernare 

installationer kan energiintensiteten minska till runt 11 kWh/m2 år och om dagsljus-

sensorer integreras i systemet kan den årliga energianvändningen för belysning 

komma ner till runt 5 kWh/m2 år. Det motsvarar alltså en minskning med 16 

kWh/m2 år mot dagens siffror.   De bästa effektiviseringsåtgärder för belysningen 

visar sig vara byte av lampor, exempelvis från T12 till nya T5 lampor ger en 
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minskning av energianvändning på 40%. Om man dessutom inkluderar besparing 

från high frequency (HF) ballast, dagsljus- och närvarodimning kan en besparing på 

upp till 80% göras. Även om HF ballast har funnits på marknaden över 20 år så är 

det endast 27% av kontorsbyggnaderna som använder dem. Det kan bero på att vi i 

Sverige har en utbytestakt på belysning på cirka 3% per år, vilket gör att det tar 

ungefär 33 år att byta ut all belysningsinstallation med nya effektivare [26].  

Tidigare artiklar har tagit upp vilka processer som kan vara de mest energikrävande, 

för att undersöka hur statusen är på kvarteret Hattmakaren ska en 

energikartläggning göras. En energikartläggning är på så sätt ett första steg i 

företagets energiarbete och kan ligga som grund då beslut ska fattas om framtida 

investeringar. Energikartläggningen svarar på hur mycket energi ett företaget årligen 

förbrukar och hur den fördelas på de olika stöd- eller produktionsprocesserna [9]. 

Det finns inga fastställda bestämmelser över hur en kartläggning ska går till, utan 

mest rekommendationer och vägledning. Enligt ISO 50 002:2014 finns tre olika 

detaljnivåer som en energikartläggning kan göras på. Nivå ett (genomgångsrevision) 

håller en låg detaljnivå där arbetet utförts under kort tid och låg finansiering. 

Resultatet blir därmed en mindre detaljerad rapport med energieffektiviseringar till 

låg kostnad. Att göra en energikartläggning enligt nivå ett är lämplig för mindre 

organisationer eller som preliminär granskning. Nivå två innehåller lite mer 

fördjupad information om ett objekt eller system och omfattar en energianalys med 

mätningar, beräkningar av energibesparing och utvärdering av alternativ för 

förbättringar. I nivå tre görs ännu djupare analyser och dessa hör samman med 

höginvesteringsprojekt. Längre och mer exakta mätningar krävs för vilket resultatet 

i en mer omfattande rapport presenteras med grundliga beräkningar av besparing 

och investeringskostnader [29]. I Sverige kan små och medelstora företag söka bidrag 

hos Energimyndigheten för att utföra en energikartläggning [9]. Det finns då vissa 

krav på vad rapporten ska innehålla, bland annat ska en sammanfattning innehållande 

översikt av energianvändningen (MWh) och dess kostnad, fördelningen i 

verksamheten och åtgärdsförslag. Energimyndigheten har upprättat en checklista där 

alla krav och även ytterliga rekommendationer finns med, dessa visas i bilaga 12 

[30]. Då större mängd information ska analyseras har clustering-metoder använts för 

att genomföra energikartläggningar. Det är en bra metod för att hitta korrelationer 

och mönster. [31] använde clustring för att identifiera några representativa 

byggnader för vilka detaljerade övervägningar för renovation utfördes medans [32] 

använde tekniken för att definiera energiprestandan av skolor i Grekland baserat på 

deras energianvändning till uppvärmning. För enfamiljshus har [33] utvecklat en 

enkel metod för energikartläggning som en husägare, utan kunskap inom 

byggnadsfysik, simulering och mekaniska system, kan använda för att se vilka 

processer i sitt hushåll som använder mest energi. Metoden bygger på tre steg där 

det första är en enkel simulering med invärden som är enkla att få fram. Det andra 
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steget är en kalibrerad simulering som ger mer korrekta resultat när en känslighets 

analys utförs. Sista steget utgörs av att bestämma energi- och kostnadseffektiva 

åtgärder (ibid).   

Det som kan ge högst energibesparing vid en effektivisering är enligt [18], [20], [26], 

[21], [24], [25] termisk uppgradering, HVAC och belysning. Genom att på olika sätt 

förbättra byggnadens isolering kan värmebehovet minska och byte till mer effektiv 

armatur med rätt ljusintensitet och sensorstyrning, ger en stor besparing av 

byggnadens energibehov. Denna information kommer väl till hands under mitt 

examensarbete då förbättringsförslag ska ges till fastighetsägaren. Under min 

energikartläggning av kontorsbyggnaden kommer medvetenheten som nåtts under 

denna litteraturstudie underlätta arbetsgången. Om det vore relevant att använda sig 

utan inglasad fasad som [20] nämner ställer jag mig kritisk mot då energibesparingen 

inte visade sig vara så hög om mekanisk ventilation med värmeväxlare användes (ca 

5%). Denna studie lägger sig på första detaljnivån då tiden är knapp.  
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2. Teori 

Nedan kommer användbar teori som behandlar de olika begreppen för detta 

examensarbete presenteras.  

2.1 Byggnaders energianvändning 

Under denna rubrik kommer befintlig värmekälla för fastigheten presenteras samt 

allmän information om hur energianvändningen i en byggnad är uppdelad. 

2.1.1 El 

Energianvändningen i en byggnad kan enligt [34] delas upp i två kategorier: 

fastighetsenergi och verksamhetsenergi. Fastighetsenergin (även kallad driftel) är 

den el som byggnaden använder för att tillgodose dess behov, så som exempelvis 

belysning till driftsutrymmen, pumpar, fläktar, motorer, övervakning- och 

styrutrustning. Verksamhetsenergi är den del av el som används till verksamheten i 

byggnaden så som diverse vitvaror, belysning, datorer, kopiatorer, TV och övrig 

hemelektronik. En underkategori till verksamhetsenergi är processenergi, [35] 

förklarar det som elanvändning till verksamhet som är främmande för 

byggnadstypen men kan påverka de interna lasterna och elanvändningen stort. 

Exempel på detta är motorvärmarstolpar och belysning kring fastighetens område 

[34]; [35].  

2.1.2 Termodeck 

Som huvudsaklig värmekälla har denna byggnad ett så kallat termodeck-

ventilationssystem. Tekniken bakom ett termodeck är principen om byggnadens 

termiska tröghet [36]. Betong har en hög specifik värmekapacitet vilket betyder att 

materialet har en stor förmåga att lagra värmeenergi och på så sätt hålla en stabil 

inomhus temperatur [37]; [38]. Byggnader av betongstomme kalla därav för tunga 

byggnader på grund av sin lagringskapacitet [37]. På nästkommande sida visas i Figur 

7 hur byggnadens tröghet kan påverka inomhustemperaturen sett över ett dygn 

sommartid. Den tunga byggnaden klara av att hålla en relativt konstant temperatur 

medans den lätta byggnadens innetemperatur fluktuerar mer.  
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Figur 7. Visar skillnaden av påverkan av inomhustemperaturen en sommardag beroende på 
byggnadstyp [37]. 

En betongbyggnad kan genom denna egenskap minska energianvändningen med 2–

7% jämfört med en lätt byggnad och i samverkan med ett termodeck kan upp till 

50% av energin sparas, vid jämförelse mot ett konventionellt system [39], [36].  

Luftbehandlingsaggregatet placeras oftast på vindsplanet, även i detta fall, utrustat 

med en värmeväxlare.  Luften förs sedan genom håldäckens labyrint system (se 

Figur 8) i bjälklaget innan den slutligen når rummet, önskvärd temperatur på luften 

är då nära rummets egen temperatur. Val av inblåstemperatur styrs av 

utomhustemperaturen och vilken aktivitet som förs i lokalerna [36]. För att systemet 

ska fungera optimalt krävs att lufthastigheten hålls runt 1 m/s, detta för att 

säkerhetsställa ett turbulent luftflöde genom håldäcket. Värmelagringen kan då ske 

med en hastighet mellan 10 och 40 W/m2 beroende på lufttemperatur [40].  

 

Figur 8. Håldäckselement för byggnadens tilluft [36]. 
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I lokaler där exempelvis kontorsverksamhet bedrivs finns, sommartid, ett stort 

behov av kyla. Genom att använda ventilationen till att kyla byggnaden under 

natten, så kallad nattkyla, minskas behovet till stora kylanläggningar. Den 

installerade kyleffekten kan sänkas med ca 50%, detta leder i sin tur till minskade 

kapital- och driftkostnader [36], [40].   

 

2.1.3 Byggnadens värmebalans 

Värmebalansen förklaras enkelt av [41] genom ekvationen: 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑃𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 = 𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 + 𝑃𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘ä𝑙𝑙𝑜𝑟   (1) 

Där resultatet ska bli noll då delen värmeförluster och tillförd värme är lika stor. 

Interna värmekällor är det som tillkommer byggnaden utöver värmesystemet. 

Exempel på detta är värme genererad från personer, belysning och diverse 

elanvändning. All verksamhetsel kan antas tillgodogöra byggnaden i form av värme 

[35]. De interna värmekällorna kan antingen användas för att minska levererad 

värmeenergi till byggnaden eller höja byggnadens kylbehov. Det sistnämnda vanligt 

förekommande i kontorsbyggnader [34]. Detta har i sin tur lett till ökad 

energianvändning av verksamhetsenergi då överskottsvärmen behöver kylas bort 

[35].  

I Figur 9 illustreras värmebalansen och systemgränsen för byggnadens 

energianvändning visas.   

 

 

Figur 9. Värmebalans av en byggnad [41]. 



 

19 
 

2.1.3.1 Transmissionsförluster 

Orsakas av värmeflöde genom byggnadsdelar; tak, väggar, golv och fönster på grund 

utav temperaturskillnaden inne och ute [41]. För att beräkna en byggnadsdels 

transmissionsförlust behöver delens area mätas och dess 

värmegenomgångskoefficient (U-värde) tas fram [37]. U-värdet är beroende av 

materialets värmemotstånd (R) som beräknas enligt; 

𝑅 =
𝑑

𝜆
  (

𝑚2𝐾

𝑊
)    (2) 

Där d (m) är materialets tjocklek och λ  (W/mK) dess värmekonduktivitet. U-

värdet blir således;  

𝑈 =
1

∑ 𝑅
  (

𝑊

𝑚2𝐾
)      (3) 

Där ∑ 𝑅 är summan alla materials värmemotstånd samt engångsmotstånden Rsi 

(0,13) för insida och Rse (0,04) för utsida. Den totala transmissionsförlusten blir då;  

𝑄𝑡 = ∑ 𝑈 ∗ 𝐴 + ∑ 𝜓𝑘 ∗ 𝑙𝑘 + ∑ 𝑋𝑗)
𝑝
𝑗=1

𝑚
𝑘=1    (

𝑊

𝐾
)  (4) 

Där:  

- A = byggnadsdelens invändiga area (m2) 

- 𝜓𝑘 = värmegenomgångstal för linjär köldbrygga (W/mK) 

- 𝑙𝑘 = linjära köldbryggans längd (m) 

- Xj = värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga (W/K) 

 

För beräkning av byggnadens värmeeffektbehov används ekvation 5 som visas nedan: 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = (∑ 𝑈𝑖 ∗ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝜓𝑘 ∗ 𝑙𝑘 + ∑ 𝑋𝑗)

𝑝
𝑗=1

𝑚
𝑘=1 (∆𝑇)  (𝑊)   (5)                

I detta arbete har en antagen procentuell förlust för köldbryggor antagits.  
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2.1.3.2 Ventilationsförluster 

Kan delas upp i två kategorier; oavsiktlig och genom mekanisk ventilation. Den 

mekaniska ventilationsförlusten beräknas enligt [41]; 

𝑄𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣   (
𝑊

𝐾
)    (6) 

Där; 

𝜌 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (
𝑘𝑔

𝑚3)                   

𝑐𝑝 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ör 𝑙𝑢𝑓𝑡 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
)                       

𝑞𝑣 = 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠  𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (
𝑚3

𝑠
)   

När värmeåtervinning används blir ekvationen följande;  

𝑄𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣(1 − 𝜂)   (
𝑊

𝐾
)   (7) 

Där η  är värmeväxlarens verkningsgrad. Då återluft används, frånluft som leds in i 

tilluftaggregatet, blir ekvationen (ibid); 

𝑄𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣(1 − 𝜂)(1 − å)   (
𝑊

𝐾
)  (8) 

Där å är andelen återluft. Effektbehovet blir således; 

𝑃𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣(1 − 𝜂)(1 − å)(𝑇𝑖𝑛n𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)   (𝑊) (9) 

  

Ofrivillig ventilation eller luftläckage som det även kallas beror på otätheter i 

klimatskalet och beräknas (ibid);  

𝑄𝑜𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑜𝑣   (
𝑊

𝐾
)    (10) 

Effektbehovet för läckage blir då; 

𝑃𝑜𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣(1 − å)(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)   (𝑊)  (11) 

2.1.4 Kylbehovet 

Vid beräkning av kylans energibehov gjordes följande beräkning enligt [42]:  

• Specifik årsentalpi vid drifttid 09–21 och torr luftkylning till 16°C 

interpoleras fram ur tabell i bilaga 5. 

• Ökning av specifik årsentalpi orsakad av fuktutfällning tas fram. 

• Det totala luftflödet (qv tilluft) enligt OVK sammanställs (exkl. garage och 

trapphus)  

• Årskylbehovet blir således: 
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𝐸𝑘𝑦𝑙 = (ℎ ∗ ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑔𝑎 𝑓𝑢𝑘𝑡𝑢𝑡𝑓ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔) ∗ 𝑞𝑣 ∗ 𝜌   (𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟) 

Där 𝜌 är luftens densitet 1,2 kg/m3. 

2.1.5 Energibehovet 

För att veta vad byggnaden har för energibehov behövs antingen drifttid för varje 

komponent i byggnadens system, eller så kan gradtimmar räknas ut. Detta då energi 

per definition är effekt över en viss tid. Gradtimmar kan tas ut ur tabeller eller 

beräknas enligt;  

𝐺𝑡 =  ∑ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∗ Δ𝑡    (
℃ℎ

å𝑟
)8760

𝑖=1     (12) 

Där Tg är gränstemperaturen till vilken värmesystemet behöver värmas till, Tute 

utetemperaturen och ∆t motsvarar tiden. Gradtimmar som tas ut tabell är baserad 

på klimatdata från 30 årsperioderna 1931–1960 och 1961–1990. Någon stor 

skillnad i det svenska klimatet har inte kunnat setts vid jämförelse av de två mät 

perioderna. 

2.2 Ventilation 

Så som [21] nämnt innan är ventilationssystemets funktion att tillfredsställa 

luftkvalité och termiskkomfort. En kortare förklaring av olika typer av 

ventilationssystem och värmeväxling tas upp i denna del. 

2.2.1 Ventilationssystem 

Enligt [41] finns det tre huvudtyper av ventilationssystem, dessa är: 

- Självdrag (S) 

- Frånluftsventilation (F) 

- Till- och frånluftsventilation (FT) 

Självdragsventilationens drivs av termiska krafter och är vanligt förekommande i 

bostäder byggda före 1970. Det är ett billigt och enkelt alternativ då ingen fläkt 

behövs vilket minskar underhållsbehovet och störande ljud. Det är dock svårt att 

kontrollera luftfördelningen och sommartid då de termiska drivkrafterna är lägre har 

ventilationen svårt att uppfylla ventilationskraven (ibid).  

Med frånluftsventilation menas att en frånluftsfläkt har installerats som skapar ett 

undertryck i byggnaden. Luften kommer då in genom uteluftsventiler. Detta system 

ger större kontroll för luftfördelningen i byggnaden men kräver även mer tillsyn och 

energikostnaderna ökar då fläkten drar elektricitet. Möjlighet till värmeåtervinning 

ur frånluften finns (ibid). 
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Till- och frånluftsventilation består av ett luftaggregat som styr till- och frånluften i 

byggnaden. Frånluften tas från bland annat våtutrymmen medans tilluften tillförs i 

vistelsezonen (ibid). Denna typ av installation är ej godkänd vid nyproduktion utan 

värmeåtervinning [43]. Att använda denna typ av ventilation tillsammans med 

värmeåtervinning (FTX) är vanligt förekommande i lokalbyggnader så som kontor 

och skolor. Det ger en stor möjlighet att styra luftflödena och återvinning ur 

frånluften ger lägre driftkostnader då mindre värme behövs [41].

Ett mått på hur eleffektivt ett ventilationssystem är nyckeltalet specifik fläkteleffekt, 

SFP, där stävan är ett så lågt tal som möjligt och beräknas enligt följande;

 =
 + å
 

(13)
 

Där  Ptilluft = tillförd el till tilluftsfläkten (kW)

 Pfrånluft= tillförd el till frånluftsfläkten (kW)

 qmax= det största av till- och frånluftsflödena (m3/s)

2.2.2 Värmeväxlare

Det finns olika typer av värmeväxlare. Här förklaras de som förekommer i denna 

studie. 

Roterande värmeväxlare

Roterande värmeväxlare är konstruerat kring ett hjul med veckade profiler som 

roterar. Frånluften värmer rotorn som i sin tur avger värmen till den kalla tilluften. 

Den har en hög temperaturverkningsgrad, 85%, och relativt lågt tryckfall (ca 100 

Pa). Systemet kräver att till- och frånluftsfläkt är placerat i närheten av varandra och 

uppmärksamhet bör tas till verksamheten i byggnaden då risk för överföring av 

gaser, fukt och partiklar från frånluften finns [41], [44]. 

Vätskekopplad värmeåtervinning, batterivärmeväxlare

Bygger på att en vätskekrets är kopplad mellan ett värmebatteri i tilluftssystemet och 

ett kylbatteri i frånluftssystemet. Den varma frånluften värmer då vätskan som i sin 

tur avger värmen till den kalla tilluften. Systemet har en låg 

temperaturverkningsgrad, ca 50%, som dock kan höjas till 55% men då ökar 

elanvändningen till fläktarna. Tryckfallet är högt över växlaren, från 200 Pa. En 

fördel med vätskekopplad värmeåtervinning är att till- och frånluftsfläkt inte 

behöver placeras i närheten av varandra [41]. Det går även att koppla fler 

värmeåtervinningsstationer i olika frånluftssystem till samma tilluftsbatteri [44]. 

 



 

23 
 

3. Metod och genomförande  

En värdefull aspekt av denna forskning avser det första målet: att identifiera hur 

fastigheten använder den tillförda energin. I kapitel 1.6 Litteraturstudie visade tidigare 

forskning hur energikartläggning kan användas för att utföra detta. En oklarhet i 

studien är dock hur man går tillväga, då det mesta är rekommendationer och till 

vilken nivå detta arbete tillhör. Vid informationsinsamling till energikartläggningen 

kommer mätningar, platsbesök, beräkningar, samtal till myndigheter och annan data 

från fastighetsägaren samlas in. Den tidigare litteraturstudien har även gett insikt i 

hur andra undersökta byggnader fördelat sin energianvändning där de största 

faktorerna var värme-, ventilation- och belysningssystem. Den teorin används sedan 

för att jämföras med målen ”utvärdera resultatet av energikartläggningen” samt ”utforska 

effektiviseringsåtgärder” för att se om det överensstämmer. Det är dock inte säkert att 

de energieffektiviseringsåtgärder nämnda i tidigare studier går att användas i detta 

fall, varje byggnad har individuella förutsättningar. Det är därför av stor vikt att 

tillräcklig information om byggnaden erhålls.   

Detta kapitel - Metod och genomförande - kommer att erhålla information om 

vilken forskningsstrategi och analysmetod som använts för att lösa de ovan nämnda 

målen. En detaljerad beskrivning om hur själva energikartläggnings-processen 

utförts kommer även behandlas.   

3.1 Forskningsinriktning  

Då information kommer att samlas in för att erhålla ett resultat kan en helt teoretisk 

studie uteslutas. Som [45] beskriver är hjärtat i en empirisk studie själva insamlingen 

av data genom experiment eller fältstudie och den efterföljande analysen. [45] 

förklarar sedan hur den empiriska studien är uppdelad i två kategorier: kvantitativ 

och kvalitativ. Den kvantitativa studien innebär att data som samlats in och 

analyserats är av mätbar form så som siffror. Medans den kvalitativa studien inriktas 

mer på insamlingen av information och dess analys (ibid). Då den kvantitativa 

studien fokuserar på siffor ser den kvalitativa studien till djupet av informationen. 

Med detta i åtanke visar sig denna studie vara en empirisk kvantitativ studie då data 

som samlas in är mätbart, energianvändning av fläktar och belysning, och analyseras 

genom statistiska metoder.  
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3.2 Forskningsstrategi

 För att bestämma vilken typ av forskningsstrategi som är bäst lämpad för att nå 

studiens mål söktes stöd i tidigare forskning. I [18], [20] har en fallstudie använts. 

[46] förklarar en fallstudie som en studie av ett exempel av en speciell typ 

exempelvis Ryanair är ett flygbolag av typen budgetflyg. [47] beskriver närmare en 

fallstudie som:

”The case study researcher typically observes the characteristics of an individual unit -a child, 

a class, a school or a community. The purpose of such observation is to probe deeply and to 

analyse intensely the multifarious phenomena that constitute the life cycle of the unit.”

Enligt dessa definitioner undersöks och analyseras en vald typ grundligt och detta 

passar bra in på syftet med denna studie, energikartläggning av fastigheten 

Hattmakaren 16. En fallstudie kommer att ge en djup insyn av byggnadens olika 

system vilket är viktigt för att få fram ett tillförlitligt resultat. Detta, tillsammans 

med en litteraturstudie av relevant information, utgör metodgrunden till arbetet.  

3.3 Datainsamling 

 I början av arbetets gång skickades en underlagsförfrågan till fastighetsägaren. Det 

som efterfrågades var elbolag/elnätsfakturor, effektmätningar av undercentraler, 

tidigare OVK-protokoll, byggnadsinformation och dylikt. Denna information hittas i 

bilaga 1–3 samt 5–7. Då DIÖS saknade fasadritningar så kontaktades Falu kommuns 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning som skickade ritningar (se bilaga 4). 

Ritningar av en ombyggnation tillhandahölls från arkitektgruppen Dalanova arkitekt 

AB (bilaga 4). 

Flertal platsbesök gjordes för att klargöra frågor som uppkom under arbetsgången 

och även för att inventera belysningen då fastighetsägaren inte hade någon 

information om denna.  

3.3.1 Mätningar 

Elmätningar utfördes i ställverket på huvudledningen av inkommande el. Tinytag 

energy logger användes, den består av tre slingor som sätts en runt varje fas. Dessa 

slingor går sedan till loggern där ström, spänning och effekt mäts. Loggern använder 

sig av systematisk sampling med 5 min intervall. Mätningen av huvudledningen 

utfördes 170422-170504. En liknande mätning gjordes av verksamhetselen på 

kontoret våning tre 170411-170419. Figur 10 visar hur slingorna kopplades då 

mätningarna på våning tre utfördes. Mätdata analyserades sedan i Tinytags program 

Tinytag Explorer 4.10 där grafer togs ut. 
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Figur 10. Elmätning av verksamhetselen på våning tre. 

Resultatet från mätningarna presenteras i figurer som visar den kombinerade 

effekten från de tre faser som mäts, med ett resultat för toppeffekten (svart) och ett 

resultat för medeleffekten (grå). För produktinfo om loggern se bilaga 9. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Beräkningar

Med den insamlade data utfördes en mängd beräkningar så som: energianvändning, 

varmvattenförbrukning, transmission- och ventilationsförluster. Till hjälpmedel vid 

beräkningarna användes Microsoft Excel och mjukvaruprogrammet EnSAM.

EnSAM använder sig av Top-down metoden vilket delar stora system i mindre 

sektioner för olika processer. Det ger en bra överblick av vilka processer som har 

hög respektive låg energianvändning. Indata som krävs till EnSAM är effekter och 

drifttider. Man kan sedan göra effektiviseringsåtgärder i programmet så som byte av 

energibärare, tidsreduktion eller effektreduktion. Ett medelvärde av

årsenergianvändningen från 2013–2017 valdes som inkommande energi, denna 

uppgick till 589 MWh. De olika stödprocesser som sedan sågs över var lokal 

komfort, ventilation, belysning och en post som kallades övrigt. Värmeslingorna på 

tak och i mark hamnade under kategorin övrigt.

Vid beräkning av energianvändningen för uppvärmning, ventilationsförlust samt kyla 

togs gradtimmar fram för respektive beräkning. Gradtimmarna interpolerades ur 

tabell från [42] som hittas i bilaga 5.  
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Då effektiviseringsåtgärder skulle tas fram användes bland annat Solelekonomi 1,0 

som utvecklats av dr. Joakim Widén vid Uppsala Universitet [48]. 

Simuleringsprogrammet använder sig av strålningsdatabasen STRÅNG med 

solinstrålningsdata från 2007. Indata som programmet använder är plats och 

orientering, systemkomponenter och fastighetens elanvändning som visas nedan i 

Figur 11, Figur 12 och Figur 13. Vid val av plats fanns Lund, Göteborg, Stockholm 

och Luleå med dess respektive årliga globala instrålning att välja på, i den gjorda 

simuleringen valdes Stockholm. Azimutvinkeln är systemets orientering där 0° är ett 

södervänt system, negativa vinklar är orientering mot öster och positiva vinklar 

orientering mot väster. Intervallet på azimutvinkel är således ±180°.  

 

Figur 11. Indata för plats och orientering. 

Användbar yta av det 23° taket mättes till 360m² men då modulerna är utformade 

1,666x0,992m blev endast 316,8m² brukbar. Figur 12 visar indata för 

systemkomponenterna. 
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 Figur 12. Indata för systemkomponenterna.

Vid val av elanvändningsprofil användes den förinställda ”Lokal” med skalfaktor 1,17, 

vilket motsvarar 585kW, då detta var medel för energianvändningen i fastigheten, se 

bilaga 8. Figur 13 visar hur fliken elanvändning ser ut och vilka andra alternativ till 

elanvändningsprofil som fanns att välja på.
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Figur 13. Indata för elanvändning. 

3.4.1 Livscykelkostnad 

För att beräkna livscykelkostnaden (LCC) för utvalda investeringar användes en 

modell i Excell som tagits fram i samarbete med Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB. 

Modellen tar hänsyn till objektets tekniska livslängd, underhåll, kalkyl ränta och en 

procentuell energiprisökning per år.  

 



 

29 
 

4 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras fallstudiens resultat med en kort analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.1 Mätningar 

Här presenteras all mätdata som samlats in under examensarbetet med en kort 

analys. Informationen är hämtad både från fastighetsägaren och egna mätningar.

4.1.1 Elmätningar

Elförbrukningen som ventilationen och värmen använder kommer från undercentral 

41. Denna avläses med jämna mellanrum och visas i Figur 14 nedan. Ur figuren syns 

tydligt hur effektbehovet sänks under sommarmånaderna för att öka när det blir 

kallare ute. Under sommarmånaderna finns dock ett kylbehov som bör tas i åtanke. 

Denna har en effekt på 18,4 kW och är i bruk under period maj-augusti men kan ej 

utläsas ur Figur 14.  

 

 

Figur 14 visar avläsningar av effektförbrukning, undercentral 41, ventilation och värme. 

På nästkommande sida visar Figur 15 hur energianvändningen för undercentral 41 

förändrats från år till år. Det högsta mätvärdet visades 2010 och uppgick till 

7 275kWh. År 2015 användes minst energi, 4 231kWh.  
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Figur 15 visar trend av energianvändningen för undercentral 41. 

Nedan visar Figur 16 avläsningar av elförbrukningen på undercentral 42. Denna 

undercentral förser fastighetens belysning och övriga el komponenter som används i 

fastigheten. Den höga effekttopp som syns i september 2009 beror på att centralen 

inte lästs av sedan juni samma år. Medelvärdet på effektförbrukningen 2007 var 289 

kWh per månad. Nio år senare, alltså 2016, låg medelvärdet på 257 kWh per 

månad. Det visar på en minskning med ca 30 kWh. 

 

Figur 16 visar avläsning av effektförbrukning, undercentral 42, belysning och övrig kraft. 

Den totala elförbrukningen mätt över en fyra årsperiod visas i Figur 17. Där syns 

tydligt hur värmebehovet går ned över sommaren.  
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Figur 17. Fastighetens totala energianvändning per månad över fem år. 

Egen mätning av fastighetens elanvändning utfördes mellan den 21 april och 4 maj 

2017 (se Figur 18), vilket visade på en medeleffekt av 70,4 kW med en effekttopp 

på 192,3 kW.  

 

Figur 18. Mätning av total inkommande el till fastigheten. 
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För att få en inblick om hur mycket verksamhetsel som brukas gjordes mätningar av 

kontorsdelen på våning tre. Mätningen utfördes 11–19 april 2017 på centralen för 

belysning och övrig kraft. Figur 19 visar hur elanvändningen varierar över dygnet 

med höglast 07.00-17.00, medelvärdet på effekten låg på 2,11kW. 

 

 

Figur 19. Elmätningsresultat, topp och medeleffekt (kW), av kontorsdelen på våning tre. 

Mätningar på elanvändning av vattenberedaren utfördes vilket resulterade i Figur 20 

och Figur 21. Som Figur 20 visar är det hög belastning mellan klockan 10 och 21 

med toppeffekt på 9,9kW och medeleffekt på 7,42kW. Under lågbelastning är 

medeleffekten 2,11kW. Då mätning utfördes observerades även temperaturen på 

varmvattnet till 45°C. 
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Figur 20. Mätresultat av elpatron 1 till VPB 1000 

Resultatet från mätning av elpatron 2, Figur 21, är knappt märkbar med en 

maxeffekt på 0,05kW.   

 

Figur 21. Mätresultat av elparton 2 till VPB 1000 
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4.1.2 Vattenmätningar 

Vattenanvändningen i fastigheten avläses en gång per månad från en mätare. 

Årsförbrukningen av vatten de senaste fyra åren har varit relativt konstant vilket 

visas i Figur 22.  

 

 

Figur 22. Vattenförbrukningen per år i kubikmeter. 

4.1.3 Ventilationsmätning 

Mätningar på Lb02 (TA1, FA1) och Lb04 (TA3, FA3) utfördes 2017-04-19 av 

personal från NICOTRA Gebhardt. Nedan visas de uppmätta resultatet i Tabell 2. 

Den rödmarkerade texten är beräknade värden. Den beräknade verkningsgraden är 

fläktverkningsgrad., 

Tabell 2. Uppmätta värden för Lb02 och Lb04. 

Aggregat Flöde (l/s) Tryck (Pa) inlopp Tryck (Pa) utlopp Verkningsgrad 

Effekt 

(kW) 

TA1 1881 148 45 35% 1.037 

FA1 1672 84 40 33% 0.634 

TA3 601 56 112 30% 0,341 

FA3 510 105 100 31% 0,337 

 

1319m3

1364m3
1218m3

1311m3

2013 2014 2015 2016



 

35 
 

Då mätningen utfördes upptäcktes stora sprickor i drivremmen på TA3. För all 

information från mätningen se bilaga 10. 

 

4.1.4 Analys av mätdata 

Genom att studera utvecklingen för energianvändning, undercentral 41, kan en 

nedåtgående trend från 2010 tydas som sedan stagnerar runt 4 800kWh. Detta kan 

bero på en koldioxidstyrning på ventilationen som installerades 2010. Figur 17 visar 

tydligt hur fastighetens energianvändning går ner sommarmånaderna, då 

värmebehov inte finns. En extra last som dock läggs på dessa månader är 

kylaggregatet.  

Vattenförbrukningen i fastigheten visas vara omkring 1303m3 per år där 

restaurangen använder största del. Vid mätning av elpatronerna, som värmer vattnet 

i varmvattenberedaren, visade sig endast en patron vara fungerande. Hur länge 

denna andra varit ur funktion framgår inte. Den fungerande gick under 

högbelastning på max och trots detta nåddes endast en temperatur på 45°C. Den 

andra elpatronen behöver alltså bytas ut snarast. Detta för att få ett fungerande 

system samt för att uppfylla råden från [34] som säger att temperaturen i en 

varmvattenberedare bör överstiga 60°C för att minska riskerna för tillväxt av 

mikroorganismer.  

Mätningarna av ventilationsaggregaten visar på en låg fläktverkningsgrad på de båda 

aggregaten.  

 

 

 

  

4.2 Beräknings resultat

Här presenteras alla beräkningsresultat.

4.2.1 Transmissionsberäkning

Transmissionsberäkning av fastigheten gjordes med hjälp av ett beräkningsblad och 

ritningar ur vilka byggnadsdelarnas areor kunde tas ut. Den totala 

transmissionsförlusten för byggnaden blev ca 84 kW. Figur 23 visar vilka värden 

som använts vid beräkningen. 
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Figur 23. Transmissionsberäkning av Hattmakaren 16. 

Ekvation 5 användes för att få ut den totala transmissionsförlusten, där ∆T för 

ytterväggar, tak, fönster, dörrar och port är 46°C (20-(-26)), för platta mot mark 

6°C (10–4) och för gatuplan mot garage 10°C (20–10).  

4.2.2 Värmebehov 

För att beräkna det totala energibehovet för uppvärmning behövde gradtimmar 

beräknas se bilaga 13.Gradtimmarna multipliceras sedan med den totala 

transmissionsläckaget (U*A) som visas i Figur 23 ovan.  

𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 128900 ∗ 2524,3 = 325 382 270  (𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟) 

 

    

  

 

   

 

 

Detta visar på en total energianvändning för uppvärmning på 325 382 kWh per år.

4.2.3 Kylbehov

Kylbehovet uppkom till 25 053 kWh/år enligt beräkningen nedan, för mer utförliga 

beräkningar, se bilaga 13.  

 

𝐸𝑘𝑦𝑙 = (3420 ∗ 1,115) ∗ 5,475 ∗ 1,2 

𝐸𝑘𝑦𝑙 = 25 053 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

Dimensionerande temperaurer

Byggnadsdel Köldbr. % Uvärde Ukorr Sort Min. temperatur -26 °C

YV 1 20 0.25 0.30 W/m²°C Rumstemperatur 20 °C

YV 2 18 0.18 0.21 W/m²°C Marktemperatur 4 °C

Tilloppstemperatur 60 °C

T1 10 0.17 0.19 W/m²°C Returtemperatur 40 °C

Specifika Värmekapacitet 4180 J/kg°C

G1 20 0.3 0.36 W/m²°C

G2 10 0.3 0.33 W/m²°C Totala värmeförlusterna 84.43 kW

G3 10 0.3 0.33 W/m²°C

F1 10 2 2.20 W/m²°C

AREA U-värde U * A

D1 20 2 2.40 W/m²°C 1166.0 0.30 349.8

P1 10 3 3.30 W/m²°C 474.8 0.21 100.8

12.0 3.30 39.6

361.8 2.2 796.0

41.3 2.40 99.1

1260.0 0.19 235.6

Golv 1 1546.0 0.36 556.6

Täthetskrav 0.4 l/s*m2 vid 50 Pa tryckdifferans Golv 2 1051.0 0.33 346.8

Undertryck Pa 50 Pa Golv 3 0.33

Läckagefaktor 0.02 l/s*m2
5912.9 2524.3

Totalt qläckage 66 l/s 0.43U-medelvärde

Port

Yv2

Yv1

Läckage 

Summa

Tak

Dörr

Fönster

U-värden och Läckagefaktor

ART

Beräkning U-medelvärde. 



 

37 
 

4.2.4 Värmebehov till ventilationen 

Ventilationsförlusterna beräknades enligt ekvation 6, 7 och 8. Verkningsgrad för 

roterande värmeväxlare antogs till 80% och batterivärmeväxlarna till 50%, 

återluften antogs vara 60%. Tabell 3 visar resultatet av beräkningen där den totala 

ventilationsförlusten Qv uppgick till 1784,16 W/K.  

Tabell 3 Resultat av ventilationsförlustberäkning 

 

 

Genom att multiplicera 1784,16 W/K med de uträknade gradtimmarna erhölls den 

totala energianvändningen för ventilationsförlusterna;  

65 100 ∗ 1784,16 = 116 148 816 𝑊ℎ/å𝑟 

4.2.5 Effektförenkling ventilation 

Genom de tidigare utförda mätningarna, presenterade i 4.1.3, kunde ett medelvärde 

av den procentuella användningen av märkeffekten på fläktarna tas ut. För indata se 

Tabell 1 och Tabell 2. För beräkning, se bilaga 13. 

Av märkeffekten på fläktarna används ca 30,4% vid full drift. Detta antas gälla för 

alla fläktar. 

Aggregats 

beteckning
Benämning

Flöde 

(l/s)

Ventilationsförlust 

(W/K)

Återluft 60% 

(W/K)

Lb01 FTX10T 135 32.4 12.96

FTX10F 130

Lb02 TA1 910 546 218.4

FA1 880

Lb03 TA2 910 218.4 87.36

FA2 880

Lb04 TA3 1400 840 336

FA3 1500

Lb05 TA4 1400 840 336

FA4 1500

Lb06 TA5 1700 1020 408

FF5A 2300

FF5B -

Lb07 TA6 880 528 211.2

FF6 850

Lb08 TA8 1600 384 153.6

FF8 900

Lb09 FTX9F 220

FTX9T 215 51.6 20.64

Summa 18310 4460.4 1784.16
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4.2.6 Verksamhetsel 

Mätningarna av kontorsdelen på våning tre användes för att beräkna 

verksamhetselen för kontorsdelarna. Årsenergianvändningen (se Figur 19) beräknat 

på medeleffekten blev då 6283,6 kWh/år. Den totala verksamhetselen blev då; 

∑ 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙 = 21 365  𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

För beräkningar se bilaga 13. 

4.2.7 Gradtimmar till värmeslingorna 

För beräkning av energianvändningen för värmeslingorna togs gradtimmar ut ur 

Figur 24 och uppkom till 1750°Ch/år. 

 

 

  

 

 

  

 

 Figur 24. Gradtimmar för uppvärmning baserat på normalårstemperatur.

4.2.8 Analys av beräkning

Då mätdata saknades för värme- och kylbehov (lokalkomfort) utfördes beräkningar 

för att få en uppfattning om hur mycket energi dessa processer använder. Genom att 

studera Figur 23 så ges en indikation om vilken byggnadsdel som ger störst 

transmissionsförlust. Fönster, med sitt höga U-värde och stora area, är den del som 

har störst transmissionsförlust (796 W/K) följt av golv, ytterväggar och tak. 

Värmebehovet orsakat av transmissionsförluster blev således 325,4 MWh/år vilket 

motsvarar 70% av energianvändningen för lokalkomforten. Kylbehovet som 

beräknats med den specifika årsentalpin blev ca 25 MWh/år (5% av lokalkomfort).  
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Då ventilationsaggregaten både använde värmeväxling och återluft visar Tabell 3 de 

olika stegen i beräkningen. Den totala energianvändningen för ventilationsförluster 

blir då 116,1 MWh/år, ca 25% av lokalkomforten.  

Verksamhetselen beräknades genom ett schablonvärde baserat på mätningarna 

utförda på våning tre. Den totala verksamhetselen blev då ca 21 MWh/år.  

Den beräknade procentuella fläkteffekten på 30,4% applicerades sedan på övriga 

fläktar för att få en mer rimlig årsenergiförbrukning av fläktmotorerna. Dessa 

effekter användes senare som indata i enSAM. 

4.3 Fördelning av energianvändningen 

Beräkningsresultaten som presenterats ovan användes sedan som indata i enSAM. 

För mer detaljerad information om drifttider och effekter, se bilaga 6. De 

stödprocesser som analyserats visas i Figur 25 där lokalkomforten hade den största 

energianvändaren av dem alla med 477 MWh/år, följt av belysning på 116 

MWh/år, värmeslingor (övrigt) 56 MWh/år, tappvarmvatten 40 MWh/år och 

ventilation 38 MWh/år.  

 

 

Figur 25. Fastighetens energianvändning uppdelad i stödprocesser och övrigt. 

Till övrigt hör även verksamhetselen i fastigheten som beräknats fram.  

 

(MWh)Process
Energibärare 

(MWh)

El 589

Stödprocesser

Lokalkomfort 
477

Belysning 116

Tappvarmvatten 
40

Ventilation 38

Övriga 

77
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4.4 Energibesparingspotential 

Här presenteras alla åtgärdsförslag. Investeringskostnad har endast beräknats för de 

åtgärdsförslag som varit möjliga.  

4.4.1 Allmänt lokalkomfort 

Då den största energianvändningen sker av lokalkomforten läggs störst fokus där. En 

enkel åtgärd som kan göras är att sänka inomhustemperaturen med 1° då detta 

bidrar med en minskad energianvändning för uppvärmning med ca 5% (ca 16,3 

MWh/år). 

Termodeck som borde utgöra grunden för lokalkomforten används i dagsläget inte 

som den borde. Att se över styrningen för systemet skulle medföra att 

elradiatorerna inte behöver användas i den utsträckning som görs idag. På natten, 

vintertid, bör byggnaden värmas med övertempererad låghastighets luft (30–40°C), 

medans den på sommaren bör kylas nattetid. Detta för att utnyttja den termiska 

trögheten i byggnaden. Rengöring av termodeck borde även ses över då ingen sådan 

utförts sedan dess installation.  

Ett byte av energibärare för radiatorerna/konvektorer samt kyla, från el till 

exempelvis fjärrvärme (0,39kr/kWh), är även ett alternativ. Det skulle medföra en 

eleffektreduktion med 135kW och kostnadsbesparing på 0,32kr/kWh (112 139 

kr/år). Om en värmepump skulle användas ger det en tredjedels eleffektreduktion, 

64,6 kW, då en del el ger tre delar värme.  

Fönster var den byggnadsdel som hade högst transmissionsförluster. Genom att 

ändra dess U-värde i transmissionsberäkningen till 1,2 [34] kan 41 042 kWh/år 

sparas, 29 140 kr/år. En tilläggsisolering av väggar sänker energianvändningen med 

10 041 kWh/år, 7 129kr/år. Då dessa förslag är kostsamma presenteras nedan det 

alternativ som, enligt mig, är mest kostnadseffektivt. 

4.4.2 Tilläggsisolera vindsbjälklag 

Genom att tilläggsisolera vindsbjälklaget fick ett nytt U-värde beräknas. Med 

ekvation 2 beräknades Risolering för att slutligen få fram ett nytt U-värde, 0,065 

W/m2K. I Figur 26 visas transmissionsförlusterna med det nya U-värdet. Den totala 

värmeförlusten blev då 77,82 kW. 
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Figur 26. Transmissionsförluster med nytt U-värde för taket. 

Detta ger en energibesparing på 18 561Wh/år. För beräkningar, se bilaga 13. 

Den minskade energianvändningen resulterad av tilläggsisoleringen uppkommer till 

ca 6% av den totala energianvändningen orsakad av transmissionsförluster. Detta 

motsvarar en kostnadsbesparing per år på 13 178kr med en investeringskostnad på 

94 050kr. Utförd LCC-kalkyl presenteras i Figur 27. Återbetalningstiden blev då 

fem år. Kalkylen utfördes över 50år med en kalkylränta på 3% och en ökning av 

energipris på 2% per år.  
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 Figur 27. LCC-kalkyl för tilläggsisolering av vindsbjälklaget.

Den totala kostnaden för investeringen uppkom till 165 998kr och vinsten efter 

dessa 50år blev 948 615 (ca 13 178 kr/år). 

4.4.3 Åtgärd belysning

Garaget är den del som använder mest energi till belysning per år, 32,2 MWh. 

Enligt [49] kan 30–40% av armatur i garage reduceras vid byte till deras Smarta 

LED™-belysning. Energianvändningen beräknas då bli ca 90% mindre än med den 

gamla belysningslösningen. Anledningen till detta är dels den lägre installerade 

effekten men även den inbyggda rörelsesensorn i armaturen och en närvarograd på 

25%. Med närvarograd menas att 25% av tiden är det tänt medans det resterande 

75% dimmas ned till 10%. Detta skulle ge en energibesparing på 28,98 MWh/år 

för belysningen i garaget. 

Butiken på gatuplan är den näst största energianvändaren till belysning. Där används 

äldre typ av lysrör som enligt BBR inte är rekommenderade för butiksarbete då 

ljuset är flimrande. Att byta belysning i butiken vore inte bara bra ur energisynpunkt 

utan även arbetsmiljösynpunkt. Genom att byta ut 38W lysrören, som idag utgör 

93% av belysningen i butiken, till 18W lågenergi lysrör kan en minskning av 

energianvändningen på 12,5 MWh/år göras.   

LCC- Kalkyl
Nuvarande Prisökning

Energi 2% årligen

Energipris 71 öre/kWhUnderhåll 0% årligen

LCC år 50 år Kalkylränta 3% årligen

Nytt Iso, vindsbjälk

Investering 94 050 kr

År 1 år 2 År LCC efter LCC år

Amortering 1 881 kr 1 881 kr 1 881 kr 94 050 kr

Räntekostnad 2 822 kr 2 765 kr 56 kr 71 948 kr

S:a total 4 703 kr 4 646 kr 1 937 kr 165 998 kr

Årlig vinst

År 1 år 2 År LCC efter LCC år

Besparing-Kostnader 8 476 8 796 17 848 948 615 

Vinst/år efter LCC år: 18 972 kr

Dynamisk återbatalningstid: 5 År
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Utebelysningen som består av 20st 80W kvicksilverlampor som kan bytas ut till 

22W LED lampor. Att bara byta lampan skulle ge en minskning av 

energianvändning med 5,3 MWh/år.   

Den totala energibesparingen per år blir ca 46,8 MWh/år vilket motsvara 46 

800kr/år. Investeringskostnad för ny belysning samt installation blir ca 192 180kr.

4.4.4 Åtgärd ventilationen

Ett förslag på byte av fläktar togs fram i samband med de tidigare utförda 

mätningarna på Lb02 och Lb04. För beräkningar se bilaga 10. Detta skulle medföra 

en minskad energianvändning med 2845 kWh per år och en minskad installerad 

effekt på 810 W. Verkningsgraden för fläktarna skulle öka vid byte. 

Om ventilationssystemet ska användas för att driva termodecket är ett bra förslag att 

byta ut batterivärmeväxlarna till roterande värmeväxlare. Det medför en ökad

verkningsgrad per växlare från 50% till 80%. Resulterar visas i Tabell 4 nedan;  

 

Tabell 4 Resultat av ventilationsförlustsberäkning med ny verkningsgrad på batterivärmeväxlarna. 

 

 

Aggregats 

beteckning
Benämning

Flöde 

(l/s)

Ventilationsförlust 

Ny verkningsgrad 

(W/K)

Återluft 60% 

(W/K)

Lb01 FTX10T 135 - 12.96

FTX10F 130

Lb02 TA1 910 218.4 87.36

FA1 880

Lb03 TA2 910 - 87.36

FA2 880

Lb04 TA3 1400 336 134.4

FA3 1500

Lb05 TA4 1400 336 134.4

FA4 1500

Lb06 TA5 1700 408 163.2

FF5A 2300

FF5B -

Lb07 TA6 880 211.2 84.48

FF6 850

Lb08 TA8 1600 382 153.6

FF8 900

Lb09 FTX9F 220

FTX9T 215 51.6 20.64

Summa 18310 2196 878.4
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𝐸𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 65 100 ∗ (1784,16 − 878,4) = 58 964 976 𝑊ℎ/å𝑟 

Detta motsvarar alltså en minskning av energianvändning med ca 59 MWh/år vilket 

är en kostnadsbesparing på 41 865kr. 

4.4.5 Övriga åtgärder 

En minskning av energianvändningen för de värmeslingor som används för att 

motverka snöras och halka, vars drifttid ligger mellan +3 och -3°C, kan göras 

genom att sänka temperaturspannet två grader. Om istället +2 till -2°C används 

minskas drifttiden med 650h/år vilket motsvarar en energibesparing på 21MWh/år. 

Genom att studera Figur 19 upptäcktes att datorer oftast inte stängdes av mellan 

veckodagarna. Om dessa skulle stängas av kan kontorsdelen på våning tre göra en 

energibesparing på 5,7 MWh/år. Om denna beräkning kan appliceras på de övriga 

kontoren kan en energibesparing på ca 20MWh/år av verksamhetselen på kontoren 

göras. Totalt blir det en kostnadsbesparing på 29 110kr. 

4.5 Solceller 

Då fastigheten använder el till allt togs ett förslag till installation av solceller fram, 

till det användes programmet Solelekonomi som tidigare förklarats. Tabell 5 visar 

resultatet av simuleringen där instrålning visas för takets båda vinklar, resultaten 

från panelerna är sedan sammanslagna för att visa hur mycket inköpt el som kan 

sparas. Elanvändningen är från en fördefinierad profil där lokal med 585 000 kWh 

valdes. Solcellspaket samt växelriktare togs ut från Svesols prislista för 

grossistkunder, se bilaga 11.  Vald solcell är Luxor Eco Line LX 265W polykristallin 

där 1 pall á 25st kostar 32 750kr, taket rymmer 246 paneler alltså 10 paket. Två 

växelriktare från Delta tas ut; RPI M50A, 55kW samt RPI M15A, 15kW.    
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Tabell 5 Resultat från solcellsimulering. 

 

Enligt Tabell 5 ger alltså solcellerna ca 56,774 MWh per år vilket motsvarar en 

kostnadsbesparing på, om 1 kWh kostar 1kr, 56 774kr/år. Till solcellssystemet 

beräknades även installationskostnaden som enligt Klaus Lorenz på Svesol uppskattas 

till ca 2000-3000kr per kWh, där 3000kr/kWh användes. Till 

installationskostnaden lades även 15% på för oförutsedda kostnader. En 

livscykelkostnad (LCC) gjordes sedan beräknat på 25 år, 3% kalkylränta och 2% 

energiprisökning/år. Pay-off tiden beräknades dynamiskt, alltså med hänsyn till 

ränta och energiprisökning.  Figur 28 visar vilken data som använts vid beräkning av 

LCC och visst resultat. Här har amorteringen valts till en fast summa per år. Figur 

28 visar en investeringskostnad på 436 262kr men totalkostnaden för systemet blir 

677 229kr. Underhållskostnaden på 2 833kr/år motsvarar ett byte av växelriktare, 

detta då de har en teknisk livslängd på 15år. 

Månad Instålning (kWh/m2) 14o Instålning (kWh/m2) 23o Från panel (kWh) Från växelriktare (kWh) Sparad köpt el (kWh)

Januari 18 21 1214 983 983

Februari 21 23 1319 1110 1110

Mars 77 83 5100 4131 4131

April 151 159 9901 8020 8020

Maj 155 157 9843 7973 7973

Juni 194 194 12240 9914 9914

Juli 159 160 10051 8141 8141

Augusti 149 154 9624 7795 7795

September 87 92 5709 4623 4623

Oktober 47 52 3148 2550 2550

November 20 23 1339 1085 1085

December 8 10 554 449 449

Totalt 1085 1128 70042 56774 56774
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 Figur 28. Indata, beräknade kostnader och återbetalningstid.

För att beräkna den dynamiska återbetalningstiden läggs en 2% prisökning för energi 

på varje år. Resultatet för de 25 åren visas i tabell 6 där energiprisökningen syns 

genom el intäkterna och den årliga vinsten räknas som intäkt-kostnader med 

amortering.   

 

 

LCC- Kalkyl

Nuvarande Prisökning

Energi 2% årligen

Energipris 71 öre/kWh Underhåll 0% årligen

LCC år 25 år Kalkylränta 3% årligen

Nytt Nya solceller

Investering 436 262 kr

Driftel År 1 0 kr

Driftvärme År 1 0 kr

Underhåll År 1 2 833 kr

År 1 år 2 År LCC efter LCC år

Amortering 17 450 kr 17 450 kr 17 450 kr 436 262 kr

Räntekostnad 13 088 kr 12 564 kr 524 kr 170 142 kr

Underhåll 2 833 kr 2833 2 833 kr 70 825 kr

Driftel 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Driftvärme 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

S:a total 33 371 kr 32 848 kr 20 807 kr 677 229 kr

Jämförelse Skillnad totalkostnad

År 1 år 2 År LCC efter LCC år

Befintlig-Ny 6 938 8 268 44 029 613 897 

Vinst/år efter LCC år: 24 556 kr

Dynamisk återbatalningstid: 18 År



 

47 
 

 

 

   

 

   Som tabellen ovan visar blir den totala vinsten för systemet på 25år 613 909kr och 

återbetalningstiden är ca 17,8 år.  

 

  

kWh Intäkt för producerad el

Producerad el 56774 40 310 kr

Intäkt el Räntekostnad Kostnader Med amorteringÅrlig vinst

1 40 310 kr 13 088 kr 15 921 kr 33 371 kr 6 939 kr

2 41 116 kr 12 564 kr 15 397 kr 32 847 kr 8 268 kr

3 41 938 kr 12 041 kr 14 874 kr 32 324 kr 9 614 kr

4 42 777 kr 11 517 kr 14 350 kr 31 800 kr 10 976 kr

5 43 632 kr 10 994 kr 13 827 kr 31 277 kr 12 356 kr

6 44 505 kr 10 470 kr 13 303 kr 30 753 kr 13 752 kr

7 45 395 kr 9 947 kr 12 780 kr 30 230 kr 15 165 kr

8 46 303 kr 9 423 kr 12 256 kr 29 706 kr 16 597 kr

9 47 229 kr 8 900 kr 11 733 kr 29 183 kr 18 046 kr

10 48 174 kr 8 376 kr 11 209 kr 28 659 kr 19 514 kr

11 49 137 kr 7 853 kr 10 686 kr 28 136 kr 21 001 kr

12 50 120 kr 7 329 kr 10 162 kr 27 612 kr 22 508 kr

13 51 122 kr 6 806 kr 9 639 kr 27 089 kr 24 034 kr

14 52 145 kr 6 282 kr 9 115 kr 26 565 kr 25 580 kr

15 53 188 kr 5 759 kr 8 592 kr 26 042 kr 27 146 kr

16 54 251 kr 5 235 kr 8 068 kr 25 518 kr 28 733 kr

17 55 336 kr 4 712 kr 7 545 kr 24 995 kr 30 342 kr

18 56 443 kr 4 188 kr 7 021 kr 24 471 kr 31 972 kr

19 57 572 kr 3 665 kr 6 498 kr 23 948 kr 33 624 kr

20 58 723 kr 3 141 kr 5 974 kr 23 424 kr 35 299 kr

21 59 898 kr 2 618 kr 5 451 kr 22 901 kr 36 997 kr

22 61 096 kr 2 094 kr 4 927 kr 22 377 kr 38 719 kr

23 62 318 kr 1 571 kr 4 404 kr 21 854 kr 40 464 kr

24 63 564 kr 1 047 kr 3 880 kr 21 330 kr 42 234 kr

25 64 835 kr 524 kr 3 357 kr 20 807 kr 44 029 kr

1291127 Total vinst efter LCC år 613 909 kr

Vinst/år efter LCC år: 24 556 kr

Dynamisk återbatalningstid: 17.77

sussi
Typewriter
Tabell 6. Beräkningar av årlig samt totalvinst och återbetalningstiden.
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Typewriter
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4.6 Sammanfattning åtgärder och förslag

För att få en överblick av vilka åtgärder som ger störst besparing till minst kostnad 

gjordes en sammanställning av alla föreslagna åtgärder. Dessa visas i tabell 7 nedan 

där temperatursänkningarna som är kostnadsfria är det första företaget borde 

fokusera på.  

 

  

Åtgärd Energibesparing (MWh/år) Kostnads besparing (tkr/år) Investeringskostnar tkr

Minska Tinne med 1°C 16.3 11.6 Gratis

Byte av fönster 41 29.1 Ej beräknad

Rengöra & använda termodecket - - Ej beräknad

Byte till fjärrvärme - 214 Anslutning kostnadsfritt

Tilläggsisolera väggar 10 7.1 Ej beräknad

Tilläggsisolera vindsbjälklag 18.6 13.2 94

Belysning 46.8 33.2 192.2

Installera roterande växlare 59 41.9 Ej beräknad

Stänga av datorer 20 14.2 Gratis

Minska ∆T till värmeslinga 21 14.9 Gratis

Solceller 56.8 40.3 436.3

sussi
Typewriter
Tabell 7 sammanfattning av föreslagna åtgärder.
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5 Diskussion 

Denna fallstudie gjordes för att tillgodose fastighetsägaren information om hur 

fastigheten använder sin energi genom att göra en energikartläggning. När 

kartläggningen utförts visar resultatet hur mycket energi de olika system i 

byggnaden använder och energieffektiviseringsåtgärder kan föreslås. Beräkningar 

utfördes för de åtgärder som ansågs vara kostnadseffektiva. Att utföra 

energikartläggningen var dock ingen enkel uppgift. Då önskvärd information 

saknades gjordes många förenklingar och antaganden som orsakade felkällor. Dessa 

felkällor kan i sin tur ha påverkat resultatet.  

5.1 Felkällor 

Då fastighetsägaren saknade mycket information om den aktuella byggnaden, så som 

U-värden för byggnadsskalet, effekter samt drifttider av de olika systemen bland 

annat värme, ventilation och belysning, gjordes många antaganden. Att mätningar 

inte gjordes av alla system i byggnaden beror dels på att tillgång till utrymmen 

saknades och att tiden var knapp. Viktigt att påpeka är dock att dessa är kvalificerade 

antaganden.  

Det antagandet som kan ha störst påverkan av resultatet i denna studie är just U-

värden för byggnadsskalet. Att välja schablonvärden ur SBN-80 av det som, av 

byggnadsstandard, var accepterat under byggnadsåret kan motiveras genom att se 

det som absolut sämsta förhållandet som en byggnad var tillåten att byggas. 

Troligtvis är alltså värmebehovet orsakat av transmissionsförluster mindre än det 

som beräknats i denna studie.  

Att dessutom använda gradtimmar för att beräkna den slutliga energianvändningen 

kan även det diskuteras om det är en tillräckligt tillförlitlig källa. Klimatdata för 

gradtimmar var insamlade mellan 1930–1990 vilket i dagsläget nästan är 30år 

gammal data. Den globala uppvärmningen har sedan 90-talet inte avstannat utan 

tvärtom eskalerat. Detta skulle bidra till att gradtimmarna för uppvärmning borde 

ha minskat.  

En kan även ställa sig frågande till om den momentana mätningen av 

motoreffekterna på ventilationsaggregaten verkligen kan användas som antagande 

för hur motorerna drivs året runt. Då mätningen utfördes under normal drifttid 

ansåg jag det godtagbart att användas. Denna mätning visade även på en skillnad i 

luftflöde mot mätning av utförd OVK.  
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Den tidigare diskussionen om huruvida mätningar gjorda under kort tid verkligen 

kan appliceras som årsantagande kan även ställas vid övrigt gjorda mätningar. 

Varmvattenberedaren mättes över fyra dagar, huvudströmbrytaren 12 dagar och 

verksamhetsel i 8 dagar.      

Då tillgång till elcentral fanns på kontoret, våning tre, utfördes mätningar av 

verksamhetsel där. Gruppen som mättes innefattade både verksamhetsel och 

belysning. Energianvändning från belysningen subtraherades. Detta kan ha påverkat 

resultatet då belysningens drifttider har uppskattats. Eftersom mätningen endast 

baseras på kontorsdelen, kan inte schablonvärdet användas för att få ut något om 

verksamhetselen i butiken samt restaurangen. Dessa värden saknas i beräkningen.  

Vid jämförelse med Diös egna mätare av huvudströmbrytaren, som användes som 

inkommande el i enSAM, var det beräknade energibehovet till fastigheten större än 

det uppmätta. Orsak till detta kan vara de ovannämnda felkällorna. 

5.2 Koppling mellan empirisk- och litteraturstudie 

Denna fallstudie bekräftar och komplimenterar det som tidigare presenterats i 

litteraturstudien. Lokalkomforten, som till största del påverkas av klimatskalet, hade 

den största energianvändningen av fastighetens system. Genom att utföra renovering 

av byggnadsdelar kan, precis som [18], [20] och  [25] påstår, energianvändningen 

minskas. Efter att belysningen setts över styrks [26] studie som menade att äldre 

belysning som inte bytts ut än kan ha en stor besparingspotential. Ytterbelysningen, 

garaget och butiken på gatuplan hade äldre belysning och ett byte till modern 

belysning kunde ge en besparing på ca 40% av energianvändningen för belysning.    

Att energikartläggningen blev en nivå ett är mycket tydligt då både tiden var knapp 

och informationen om byggnaden bristfällig. Om en nivå två skulle kunna uppnås 

bör fler mätningar göras. För att utföra det behövs mer resurser i form av 

mätinstrument och behörig personal för att hantera dessa mätningar.  

 

  

5.3 Effektiviseringsåtgärder

Då beslut om vilka åtgärder som är kostnadseffektiva nog att presenteras skulle tas, 

var det många aspekter som analyserades. Lokalkomforten var den del som hade 

högst energianvändning. En enkel åtgärd som kan ge stora besparingar är att sänka 

inomhustemperaturen. Denna åtgärd är dock svår att kontrollera då alla kontor är 

försedda med radiatorer som kan ställas in till den temperatur som personalen 

önskar. Information om hur varje persons energibeteende kan påverka helheten är 

en idé som fastighetsägaren kan tänka över.  
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Att tilläggsisolera väggar på byggnaden ansågs inte vara lämpligt. Utvändig isolering 

av en fastighet i innerstaden kan påverka det estetiska och av den anledningen vara 

olämpligt. Invändig isolering skulle i sin tur leda till minskade intäkter för 

fastighetsägaren då uthyrningsarean minskar. Att byta ut alla fönster i byggnaden är 

en väldigt stor kostnad, på grund utav svårigheter i bedömning av omfattning görs 

inte beräkningar. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget gav en stor besparing till låg 

kostnad. LCC-kalkylen som utfördes använde 50års livslängd för isoleringen. Den 

håller antagligen längre. En detalj av denna LCC-kalkyl som jag anser vara 

bristfällande är att avbetalningstiden ej kan ställas in enskilt, utan är helt beroende av 

den tekniska livslängden för investeringen. Om företaget betalar av investeringen på 

kortare tid minskar räntekostnaderna avsevärt. Vilket bör tas i beaktning. De 

kostnadseffektiva åtgärder som togs fram syftade mestadels på att minska 

energianvändningen hos fastigheten men även att minska kostnaderna för den 

energin som används. Kort presenteras byte av energibärare för värme- och 

kylbehovet men investeringskostnader tas ej fram, resurser för att få fram ett 

konkret förslag saknades. Konvertering från elradiatorer till vattenburet system ger 

en stor merkostnad för byte till fjärrvärme eller värmepump men energikostnaderna 

och klimatpåverkan minskar.   

Besparingspotentialen på belysningen var hela 40%, detta beräknat endast på 

ytterbelysning, garage och butiken. Att inte beräkningar gjordes på kontorsplanen 

samt i restaurangen var att de, delvis, hade nyare typ av belysning. 

Besparingspotentialen var alltså inte lika stor men det fanns dock besparing att göras 

även där. För kontoren handlar det till stor del om personalens beteende, så som att 

släcka lamporna på sitt rum när de lämnar, då sensorstyrning endast fanns på 

toaletterna. Att ha sensorer på kontor är dock inte optimalt då stillasittandet kan 

göra att belysningen oönskat släcks.  

Ventilationssystemet, som till detta objekt bör användas som värmesystem, borde 

ses över då bristfällig drivrem exempelvis upptäcktes under inspektion. Att 

dessutom inte veta exakt hur mycket återluft systemet använder är oroväckande. 

Koldioxidmätarna borde, i stället för att sitta i avluftskanalen, placeras i vistelsezon. 

Detta då beläggningsgraden av byggnaden endast var ca 62% vilket gör att 

koldioxidmätningen inte speglar upplevd luftkvalitet. I nya byggnationer är 

återluftsystem inte tillåtet, om inte särskilda tillstånd söks. Då beräkningar av 

värmebehov till ventialtionen gjordes användes den optimala verkningsgraden för 

varje växlare. Värmeväxlarna installerades för nästan 40 år sedan så det är ytterst 

troligt att verkningsgraden är betydligt sämre. En investering i modernare 

värmeväxlare ger en energibesparing på ca 49%. Ett enkelt sätt att minska 

energianvändningen är annars att sänka temperaturintervallet på värmeslingorna 

som ligger på tak och i backen. Att bara sänka 2°C ger en besparing på ca 

20MWh/år och kräver ingen stor investeringskostnad.  
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Då fastighetens energibärare är el ville jag ta fram ett alternativ till att minska 

inköpet av el. Byggnaden har ett relativt stort tak med en lämplig sida att sätta 

solceller på. Beräkningarna visar att solceller kan vara ett bra komplement till den 

inköpta elen som används idag. Fastighetsägaren har rätt att söka det ekonomiska 

stöd som landstinget ger vid nyinstallation av solceller vilket ger en 

kostnadsminskning på 30% och pay-off tiden blir då ca 10år. Vilket jag anser vara en 

bra investering.  

Om fastighetsägaren väljer att tillämpa några av de ovan nämnda åtgärder är det 

viktigt att tidigt kontakta en konsult som kan ge ett mer exakt kostnadsförslag än de 

som jag tagit fram.  



 

 
 

 

  

6 Slutsats och förslag om framtida studier

Genom att genomföra en energikartläggning ges en klar och tydlig bild över vart 

energin som tillförts ett objekt disponeras. Så som Figur 29 visar används endast el 

till denna fastighet. Lokalkomforten har, som tidigare studier påstått, den största 

energianvändningen och där finns även den största besparingspotentialen. 

energianvändningen och där finns även den största besparingspotentialen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 Figur 29. Fördelning av inköpt el och dess besparingspotential.

En positiv sak som kommer fram genom detta arbete är att det går att göra relativt 

stora energibesparingar med små medel. Vissa åtgärder går till och med att utföra 

utan investeringskostnad vilket är en god idé att börja med. Dessa åtgärder innebär 

att sänka inomhustemperaturen och temperaturintervallet på värmeslingorna. Att 

även ändra beteende hos personalen på kontoren kan ge en stor besparing genom att 

datorer blir avstängda efter varje arbetsdag. Den investering som kostar minst i 

förhållande till hur mycket energi som kan sparas är annars tilläggsisolering av 

vindsbjälklaget. Solceller kan inte jämföras på samma sätt som övriga investeringar då 

den inte gör någon skillnad för byggnaden utan är en ren investering för att i 

framtiden inte behöva betala lika mycket för inköpt el. Med en pay-off tid på ca 10år 

och en teknisk livslängd på 25år kommer solcellerna göra att fastighetsbolagets 

elkostnader minskar med 1 141 271kr. Den bristfälliga informationen och att 
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termodecket inte används på rätt sätt ger i sin tur en stor påverkan på slutresultatet, 
vilket är negtivt för studien.

Metoden som valts för detta arbete rekommenderas till andra som ska utföra 

liknande arbeten. Att börja med en litteraturstudie för att samla fakta om vad 

tidigare studier säger om ämnet ger en bra grund för att gå vidare i processen. Till 

fallstudien hade uppmätta värden för att utföra energikartläggningen dock varit att 

föredra istället för att göra beräkningar. Det kan vara något att tänka på inför 

framtida studier, mätningar över längre tidsperioder ger ett mer tillförlitligt 

resultat. Temperaturmätningar av inomhus klimatet vore även bra för att se vilken 

temperatursänkning som skulle vara möjlig. Då detta arbete utfördes inom en 10 

veckors period finns förbättringar att göras. Exempelvis kunde en känslighetsanalys i 

form av datasimuleringar utföras för att se vilken förbättringsåtgärd som påverkar 

byggnadens system mest.

Om alla föreslagna åtgärder hade utförts ger det en total energibesparing på 289,5

MWh/år.
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8 Bilagor 

Bilaga 1; Fakturor 
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Bilaga 2; Energideklaration 
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Bilaga 3; OVK-protokoll 
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Bilaga 4; Ritningar och bilder av byggnaden 
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Bilaga 5; Gradtimmar 
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Bilaga 6; indata till energikartläggning 
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Bilaga 7; Produktblad av tekniska installationer 
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Bilaga 8; Indata från Diös 
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Bilaga 9; Produktblad Tiny Tag 
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Bilaga 10; Mätningsresultat av TA1/FF1 och TA3/FF3 



 

114 
 

 

Bilaga 11; Grossistprislista Svesol 
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Bilaga 12; Checklista energikartläggning 
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Bilaga 13; Beräkningar 

Värmebehovets gradtimmar 

Normalårstemperatur för Falun togs ur [41] och var 4,2°C. Gradtimmarna (𝐺𝑡) per 

år beräknades sedan genom interpolering ur bilaga 5. 

 

𝐺𝑡 − 130800

4,2 − 4
=

121300 − 130800

5 − 4
 

 

𝐺𝑡 = 128900°Ch/år 

 

Kylbehov 

Specifik årsentalpi: 

ℎ − 3300

4,2 − 4
=

3900 − 3300

5 − 4
 

ℎ = 3420 (
𝑘𝐽ℎ

𝑘𝑔 å𝑟
) 

 

• Ökning av specifik årsentalpi orsakad av fuktutfällning enligt tabell i bilaga 5, 

11,5% 

• Det totala luftflödet (tilluft) enligt sammanställning av OVK (exkl. garage 

och trapphus):  

𝑞𝑣 = 215 + 870 + 910 + 380 + 1400 + 1700 + 880 = 5475 l/s 

Vilket motsvarar 5,475 m3/s.  

• Årskylbehovet blir således: 

𝐸𝑘𝑦𝑙 = (ℎ ∗ ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑔𝑎 𝑓𝑢𝑘𝑡𝑢𝑡𝑓ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔) ∗ 𝑞𝑣 ∗ 𝜌   (𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟) 

Där 𝜌 är luftens densitet 1,2 kg/m3. 

 

𝐸𝑘𝑦𝑙 = (3420 ∗ 1,115) ∗ 5,475 ∗ 1,2 

𝐸𝑘𝑦𝑙 = 25 053 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

Värmebehov till ventilation 

Då ventilationsförlusten per grad har beräknats togs gradtimmar (se bilaga 5) för 

ventilation med drifttid 9–21 ut enligt; 



 

131 
 

𝐺𝑡 − 66000

4,2 − 4
=

61500 − 66000

5 − 4
 

𝐺𝑡 = 65100°Ch/år 

Effektförenkling ventilation 

För att inte använda ventilationsaggregatens märkeffekt vid beräkning togs ett 

schablonvärde från mätningarna som tidigare utförts ut. Den uppmätta effekten 

dividerades med märkeffekten och ett medelvärde för de fyra uppmätta fläktar togs 

ut. Medelvärdet multiplicerades sedan med 100 för att få procentuell 

effektanvändning.   

1,037
4

+
0,634

1,5
+

0,341
1,1

+
0,337

1,5

4
∗ 100 = 30,4% 

 

Verksamhetsel 

För att få fram ett schablonvärde på verksamhetselen för kontorslokalerna gjordes 

följande beräkningar;  

Årsenergianvändningen beräknat med medeleffekten från mätningen som visas i 

figur 19:  

2,11 ∗ 8760 = 18 483,6 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

Då även belysningen från kontoret fanns med på denna mätning drogs den bort; 

18 483,6 − 12 240 = 6283,6 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

För informationen om belysningen se bilaga 6, Armaturberäkningar, Ståhlkloo 

kontor och Ståhlkloo.  

Detta motsvarar alltså verksamhetselen för 17 kontor, våning två består av 36 

kontor och våning fyra av fem. Värdet för verksamhetselen multipliceras således 

med 2,1 (36/17=2,1) och 0,3 (5/17=0,3). 

6283,6 ∗ 2,1 = 13 196 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

6283,6 ∗ 0,3 = 1885 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

∑ 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙 = 6283,6 + 13196 + 1885 

∑ 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙 = 21 365  𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

Tilläggsisolering vindsbjälklag 

För att få fram nytt U-värde för taket gjordes följande beräkning; 
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𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 =
0.4

0.042
= 9.52 

𝑈𝑛𝑦𝑡𝑡 =
1

1
𝑈𝑡𝑎𝑘

+  𝑅i𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

 

𝑈𝑛𝑦𝑡𝑡 = 0.065 

Detta värde användes i transmissionsberäkningen som visas i Figur 26 för att 

slutligen beräkna energibehovet för uppvärmning enligt; 

𝐸𝑛𝑦 = 128 900 ∗ 2380,5 

𝐸𝑛𝑦 = 306 846 450 𝑊ℎ/å𝑟 

Där gradtimmar som tidigare tagits fram användes. Detta ger en energibesparing på;      

𝐸𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐸𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙 − 𝐸𝑛𝑦  

𝐸𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 325 408 050 − 306 846 450 

𝐸𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 18 561  𝑊ℎ/å𝑟 

Investeringskostnaden (material samt installation) för denna tilläggsisolering skulle 

enligt [50] bli ca 285kr/m3. Isolerbar yta av vinden uppkommer till 825m² och 

tjocklek på isolering valdes till 0,4m.  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔s𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 285 ∗ (825 ∗ 0,4) 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 94 050 𝑘𝑟 

 

 




