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Förord 

 
Denna rapport är ett examensarbete som omfattar 15 HP och är en avslutande del i 

högskoleingenjörsprogrammet Energiteknik vid Luleå Tekniska Universitet. 

Jag vill tacka Richard Sundén på Fortifikationsverket, även de driftteknikerna och 

kökspersonal som jobbar på F21 som har hjälpt till under projektets gång. Sen även Lars 

Westerlund på LTU som har svarat på frågor och även Olov Karlsson som hjälpt till med 

handledning. 

  



Sammanfattning  

 
Fortifikationsverket har fram till år 2050 på sig att minska sin energianvändning med 50%. 

Denna rapport handlar om att hitta sätt att minska energiförbrukningen hos F21:s 

restaurangbyggnad vid Kallax flygplats i Luleå. Mätningar, beräkningar av energiförbrukning 

för ventilation och el i restaurangen gjordes under april-maj 2017. Dessa värden har jämförts 

med föregående års förbrukningar. I rapporten beskrivs olika scenarion för att minska 

ventilationens energiförbrukning. Detta genom att:  

A. Byta ut nuvarande värmeväxlare mot sådana som har högre verkningsgrad 

B. Sänka tilluftstemperaturen in i restaurangen till 18°C.  

Om enbart värmeväxlare uppgraderas till värmeväxlare som har en verkningsgrad på 70% så 

kan en besparing på ca 290 MWh/år göras. Om tilluftstemperaturen till restaurangen sänks till 

18°C så skulle besparingen för uppvärmning av ventilationsluft bli ca 126 MWh/år, dock kan 

luften behöva värmas av radiatorer i lokalerna för att bli komfortabel 

Andra typer av energibesparande åtgärder undersöktes. Byte av befintlig belysning till 18 W 

LED-lampor beräknas leda till en besparing på ca 28 MWh/år. Ett annat förslag är att använda 

närvarostyrning för belysning och även för ventilationen. För att veta hur mycket som kan 

besparas med närvarostyrning behövs det mer data bland annat om hur ofta det är personal i 

rummen. 

  



Abstract 
 

By the year 2050, the Fortifications Agency must reduce its energy consumption by 50%. 

This report is about finding ways to reduce energy consumption at F21's restaurant building at 

Kallax Airport in Luleå. Measurements, calculations of energy consumption for ventilation 

and electricity in the restaurant were made in April-May 2017. These values have been 

compared with previous year's consumption. The report describes different scenarios to 

reduce the energy consumption of the ventilation. This by: 

A. Replace current heat exchanger against those with higher efficiency 

B. Lower the supply air temperature into the restaurant to 18 ° C. 

If only heat exchangers are upgraded to heat exchangers that have an efficiency of 70%, 

savings of about 290 MWh / year can be made. If the supply air temperature to the restaurant 

is lowered to 18 ° C, the heating for the heating of ventilation air would be about 126 MWh / 

year, however, the air may need to be heated by radiators in the premises to be comfortable 

Other types of energy-saving measures were investigated. Replacing existing lighting to 18W 

LED lights is expected to lead to a saving of about 28 MWh / year. Another suggestion is to 

use presence control for lighting and for ventilation. To know how much can be saved with 

presence control more data is required about how often the staff are in the rooms. 
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1 Inledning 
Fortifikationsverket är en fastighetsskötare med en lite ovanlig hyresgäst nämligen 

försvarsmakten. Fortifikationsverket förvaltar Sveriges försvarsfastigheter runt om i hela 

Sverige som är uppdelat i regioner (Norr, Mitt, Öst, Väst, Sydväst och Sydöst) 

(Fortifikationsverket, 2017). Runt om i Sverige är det ungefär 620 anställda som tar hand om 

ca 3 000 000 kvm byggnader, ca 2 776 000 000 kvm mark och ca 150 000 kvm driftsuppdrag 

(tex landshövdingens residens)  (Fortifikationsverket, 2017).  

 

Arbetet genomfördes på F21:s restaurang och soldathem i Luleå. Restaurangen och 

soldathemmet ingår i samma fastighet som har en total uppvärmd yta på 3647 m2. 

Restaurangen är öppet nästan alla årets dagar för att tillse matbehovet för de som jobbar på 

F21. Soldathemmet är ett samlingsrum där det finns möjlighet för soldaterna att se på tv, läsa 

böcker och massa annat. 

F21 är en flygflottilj inom flygvapnet, F21 har ett av världens största flygövningsområden där 

både svenska och andra länder har olika övningar. (Försvarsmakten, 2017) 

 

1.1 Bakgrund 
 

Vid FN:s klimatkonferens 2010 beslutades det att alla industriländer skulle ta fram 

långsiktiga planer för att minska sina växthusgasutsläpp. Europeiska kommissionen tog 2011 

fram en färdplan för EU där man beskriver att man vill minska EU:s utsläpp med 80% fram 

till år 2050 (Naturvårdsverket, 2012). Därefter tog regeringen fram energipolitiska och 

klimatmål från regeringen och dessa är (Sjöblom, 2015): 

 

• Andelen förnybar energi 2020 ska utgöra minst 50 procent av den totala 

energianvändningen. 

• Andelen förnybar energi i transportsektorn ska minst vara 10 procent, 2020. 

• 20 procent effektivare energianvändning till 2020. Målet uttrycks som ett 

sektorövergripande mål om minskad energiintensitet med 20 procent mellan 2008 och 2020. 

• 40 procent minskning av utsläppet av klimatgaser 2020 jämfört med 1990.  

Då energianvändningen i byggnader är hög så är det viktigt att bygga nya energisnåla 

byggnader och att hitta olika lösningar på att energieffektivisera befintliga byggnader. Därför 

har det tagits fram en strategi för Fortifikationsverket där det är tre olika områden i fokus och 

varje område har en målbild, dessa ser ut som nedan (Sjöblom, 2015): 

• Minska energianvändningen: 

- Genomföra energieffektiviserande åtgärder motsvarande 10 % till 2020 och 50 % till 2050 

• Förnybar energi: 

- Oberoende av fossila bränslen för uppvärmning 2020  
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• Engagera flera: 

- Etablera samverkan med andra aktörer. 

Genom att sätta år 2013 som basår kunde energianvändning beräknas till 230 GWh för 

uppvärmningsenergi och 320 GWh för elenergi som användes. Detta betyder då att en 

minskning på 10 % till 2020 motsvarar 55 GWh och en minskning på 50 % till 2050 

motsvarar 275 GWh i jämförelse med år 2013 (Sjöblom, 2015). 

  

1.2 Syfte 
 

Fortifikationsverket eftersöker energibesparande åtgärder för att svara upp mot uppställda 

krav om en 50% reduktion fram till år 2050. Syftet med detta arbete är att kartlägga 

energiflöden för ventilation och elenergiförbrukande enheter och därigenom skapa underlag 

till framtida energieffektiviseringar. 

 

1.3 Mål 
Målet med detta arbete är att undersöka och beskriva ett antal åtgärder för att minska 

energianvändningen i F21:s restaurangbyggnad och skapa ett underlag för framtida 

förbättringar inom ventilation och el flöden. 

   

1.4 Avgränsningar 
 

• Kommer inte gå in på ekonomiska beräkningar utan kommer fokusera på energidelen 

beroende dels på brist tidsmässigt men även kunskapsmässigt 

 

• Inga beräkningar har gjorts på vattenförbrukningen i restaurangen. 
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2 Teori 

2.1 Energiförbrukning i fastigheten innan år 2017 
Genom att undersöka elförbrukning föregående tre år så kan man få en uppfattning av hur 

mycket energi som skulle kunna sparas. I figur 1 och 2 kan vi se elförbrukningen för 

fastigheten och verksamheten. Förbrukningen av el var ganska likartad utom de tre första 

månaderna år 2014 då den var noll. Detta beror på att mätning inte har gjorts under denna 

tidsperiod. 

 

Figur 1.Elförbrukning per månad – totala för både fastighetsel och verksamhetsel för fastigheten 

 

Figur 2. Total elförbrukning- totala för både fastighetsel och verksamhetsel 

För uppvärmningen så ser vi den normalårskorrigerade förbrukningen i figurerna 3 och 4. 

Normalårskorrigering görs med en korrigeringsfaktor som anger hur mycket kallare eller 

varmare den senaste månaden har varit jämfört med ett normalår. Förbrukningen för 

uppvärmningen var likartad under 2014-2016 och inkluderar ventilation, radiatorer och andra 

medel som används för uppvärmning. 
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Figur 3. Normalårskorrigerad uppvärmning av fastigheten 

 

Figur 4. Total uppvärmning- normalårskorrigerad av fastigheten 

 

Genom att titta på vattenförbrukningen kan man se hur aktiv verksamhet har varit på F21:s 

restaurangbyggnad. I figur 5 kan vi se att förbrukningen av kallvatten ökade under åren 2014-

2016. 
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Figur 5. Total vattenförbrukning, kall- och varmvatten i fastigheten 

 

2.2 Beteckningar 
Tabell 1. Betecknings beskrivningar 

Beteckningar Beskrivning Enhet 

 Verkningsgrad % 

Tå Temperatur på inkommande luft 

(tilluft) efter värmeväxling 
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Tute Utetemperatur C 

Tfrån Temperatur på utgående luft 

(frånluft) efter värmeväxling 

C 

Htill Entalpi, tilluft KJ/Kg torr luft 

Hute Entalpi, uteluft KJ/Kg torr luft 

Hfrån Entalpi, frånluft KJ/Kg torr luft 

�̇�till Tilluftsflöde m3/s 

�̇�från Frånluftsflöde m3/s 

PW Vattenångans partialtryck Pa 

PWS Mättat vattenångtryck Pa 

Ptot Atmosfärstryck Pa 

 Relativ fuktighet % 

X Vatteninnehåll i torra luften Kg/Kg 

�̇�vent, without HEX Energiuppskattning per tidsenhet 

utan HEX 

KWh 

�̇�vent, with HEX Energiuppskattning per tidsenhet 

med HEX 

KWh 
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Cp Luftens specifika värmekapacitet KJ/(Kg*K) torr luft 

hv24 Specifikt värmebehov KJ*h/Kg torr luft 

Eq Energi-kvot % 

P Effekt KW 

Förbrukning Energiförbrukning KWh 

 

2.3 Ventilation 
Ventilationens funktion i en byggnad är (Warfvinge & Dahlblom, 2010, s. 2:1): 

• Tillföra frisk och föra bort förorenad luft 

• Medverka till att föroreningar inte sprids i byggnaden 

• Skapa ett undertryck inomhus 

• I vissa fall värma eller kyla 

Tilluftstemperaturen som blåses in i lokalen brukar hålla en temperatur kring 2-3 grader lägre 

än inomhustemperaturen. Detta för att man ska få en omblandning av de olika luftmassorna så 

att luften för besökarna ska kännas fräsch. Om tilluften är för varm så kommer den istället 

lägga sig längs taket eftersom den är lättare än kall luft (Mer om ventilation, 2017). 

Genom att värmeväxla utomhusluft med rumsluft så kan man på ett effektivt sätt minska sin 

energiförbrukning för ventilation. Det finns olika sorters värmeväxlare och det kommer att tas 

upp mer i avsnitt 2.3.1. Dock så räcker oftast inte en värmeväxlare för att få upp den 

inkommande uteluften till den temperatur som krävs. Därför behövs det även ett efterföljande 

värmebatteri som värmer upp luften med t.ex. fjärrvärme till den temperatur som man vill ha 

ut i rummet. Detta tas upp i avsnitt 2.3.2–3. Det kan även behövas ett kylbatteri för att kyla 

ner tilluften tex under sommarhalvåret. 

 

2.3.1 Värmeväxlare 
Värmeväxlarnas uppgift är i vårt fall att värma inkommande uteluft med utgående rumsluft. 

Ett exempel hur det kan se ut visas i figur 6. 

 

 

Figur 6. Motströmsvärmeväxlare (Värmeväxlare, 2017) 



7 
 

Där är 1 luften från lokalen som leds in i värmeväxlaren, 2 är den nedkylda frånluften, 3 är 

den kalla inkommande uteluften och 4 är uppvärmda uteluften (tilluften) som åker ut i 

rummet (Figur 6). Värmeöverföringen sker mer eller mindre effektivt och beroende på vilken 

typ av värmeväxlare som används så kommer de att ha olika verkningsgrad men principen om 

värmeväxling är densamma. Värmeväxlare som används i ventilationssammanhang är bl.a. 

roterande, kors och vätskekopplande värmeväxlare. Roterande värmeväxlare och korstypen är 

de som kommer att beskrivas närmare i detta arbete, se avsnitt 2.3.1.1-2. Det kan nämnas 

även att med en ökad verkningsgrad hos värmeväxlaren kan mer värme överföras vilket 

samtidigt betyder att mindre energi behövs tillföras av ett efterföljande värme/kyl-batteri. 

 

Temperaturverkningsgraden (𝜂𝑡𝑖𝑙𝑙) för en värmeväxlare kan beräknas formel 1 (F0034T, 

Indoor climate- Formula assemble). 

 

 
𝜂𝑡𝑖𝑙𝑙 =

𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒
∗

�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙

�̇�𝑓𝑟å𝑛
 

(1) 

 

I denna rapport så kommer entalpier användas för olika strömmar istället för temperaturer 

som ofta görs, detta för att få med luftfuktighetens energiinnehåll för de olika luftströmmarna.  

(Westerlund, 2017), se ekvation 2. 

 
𝜂𝑡𝑖𝑙𝑙 =

𝐻𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝐻𝑢𝑡𝑒

𝐻𝑓𝑟å𝑛 − 𝐻𝑢𝑡𝑒
∗

�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙

�̇�𝑓𝑟å𝑛
 

(2) 

 

Verkningsgraden används sedan för att kunna beräkna det årliga energibehovet för 

ventilationen (se avsnitt 3.2.2). 

 

2.3.1.1 Roterande värmeväxlare 

De roterande värmeväxlarna består utav ett hjul med korrugerad metall som skapar massa 

kanaler där luften kan passera, se figur 7. 

 

 

Figur 7.Roterande värmeväxlare (Svensk ventilation, 2017) 
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Den blå pilen är den inkommande uteluften, den röda pilen är tilluften efter återvinning av 

värme från frånluften, den gula pilen är den utgående frånluften och den lila är den nedkylda 

frånluften, se figur 7. Värmeväxlingen sker genom att frånluften (gula) värmer upp kanaler 

och korrugerade plåtar i det roterande hjulet. Hjulet och dessa kanaler snurrar ett halvt varav 

över till andra sidan av värmeväxlaren där den möter den inkommande uteluften (blå) som då 

värms upp utav den värmda luften i kanalerna och värmen i plåtarna. Det resulterar i att 

uteluften värms upp med hjälp utav frånluften. Verkningsgraden för roterande värmeväxlare 

kan komma upp i 85% i kontrollerad miljö (Warfvinge & Dahlblom, 2010, s. 2:54).  

Beroende på modell så kan vissa roterande värmeväxlare även överföra fukt och detta via ett 

hygroskopiskt rotorhjul, som består av ett behandlat material som ger hjulet förmåga att avge 

och uppta vattenmolekyler (byggtjänst, 2017). Man kan avgöra om värmeväxlaren är 

hygroskopisk eller ej genom att mäta vatteninnehållet i uteluften och i luften efter återvinning 

av värme från frånluften. För att beräkna verkningsgraden för roterande värmeväxlarna så 

används ekvation 2. 

 

2.3.1.2 Korströmsvärmeväxlare  

Korströmsvärmeväxlare är en av den vanligaste värmeväxlaren inom ventilation på 

marknaden (Svensk ventilation, 2017).  

 

Figur 8. Korsvärmeväxlare (Svensk ventilation, 2017) 

Denna typ av värmeväxlare fungerar enligt liknande princip som den roterande typen, den 

varma frånluften värmer upp metallplåtar som i sin tur värmer upp den inkommande kalla 

uteluften (tilluften). Den blå pilen är uteluften, den röda är luften efter återvinning av värme 

från frånluften, den gula är frånluften och lila är den nedkylda frånluften, se figur 8. Här blir 

det ingen överföring av fukt mellan uteluft och frånluft eftersom de inte kommer i kontakt 

med varandra om det nu inte finns något läckage. Temperaturverkningsgraden hamnar på ca 

60% i kontrollerad miljö (Warfvinge & Dahlblom, 2010, s. 2:56). För att beräkna 

värmeväxlarens verkningsgrad används ekvation 2. 
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2.3.2 Värmebatteri 
Eftersom värmeväxlaren oftast inte räcker till för att värma upp luften till den temperatur man 

vill ha för en bekväm tilluft i lokalerna så behövs ett värmebatteri för att värma tilluften 

ytterligare. Värmebatteriet fungerar som ett element, där den ingående luften passerar rör där 

det cirkulerar ett varmt arbetsmedium vilket värmer upp luften. Den energi som behövs för att 

kunna värma upp luften blir då den energi som behövs för ventilationen. Detta beräknas 

genom ekvation 3 (F0034T, Indoor climate- Formula assemble). 

 �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐻𝑒𝑥 = 𝐸𝑄 ∗ �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝐻𝐸𝑋 (3) 

 

Qvent, without HEX beräknas med ekvation 4 (F0034T, Indoor climate- Formula assemble). 

Parametern hv24 tas ur fram ur en tabell och används då ventilationen är igång 24 timmar per 

dygn, se figur 9.  

I ekvation 3 behövs även parametern EQ som tas fram ur figur 10 och 11. EQ är kvoten mellan 

hur mycket energi vi måste tillföra ventilation med HEX och ventilation utan HEX. 

 �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝐻𝐸𝑋 =  ∗ �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙 ∗ ℎ𝑣24 

 

(4) 

 

2.3.3 Kylbatteri 
Kylbatteri fungerar på samma sätt som värmebatteriet fast det är ett kallt arbetsmedium som 

kyler ner luften om det skulle vara så att man behöver kyla ner lokalen. Detta sker då oftast 

under sommar då det är varmt ute. 

 

2.4 El 
För att verkligen vara säker på vad man som hyresgäst ska betala för el, så gäller det att man 

har delat upp vad som är fastighetsrelaterat och verksamhetsrelaterat. Till fastighetsrelaterad 

el räknas t.ex. belysning och till verksamhetsrelaterad räknas t.ex. el som köksredskap 

förbrukar. Elförbrukningen för sådan apparatur kan reduceras genom enkla lösningar som att 

minska lampors effekt och att försöka minska tiden som dessa används. För att kunna beräkna 

elförbrukningen så används ekvation 5. 

 𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 (5) 

   

2.4.1 Fastighetsrelaterad elförbrukning 
Fastighetsrelaterad elförbrukning är den som fortifikationsverket ska betala för, detta 

innefattar all el som inte har med verksamheten att göra. Det kan vara t.ex. belysning, om du 

pluggar in och laddar mobilen eller fläktar och pumpar till uppvärmningen. 

 

2.4.2 Verksamhetsrelaterad elförbrukning 
Den el som går åt för verksamheten som i detta fall kan vara köket, betalas av Fazer som hyr 

en del av byggnaden utav fortifikationsverket. Detta involverar elkostnad för drift av t.ex. 

ugnar, värmeskåp och stekbord.   
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2.5 Fjärrvärme 
Fjärrvärmen kommer från Luleå energi som levereras till en huvudcentral på F21-området. 

Fortifikationsverket som äger fjärrvärmenätet på F21 distribuerar värmen till de behövande 

byggnaderna på området. Denna fjärrvärme används till att värma både ventilationen, 

radiatorerna och för att få varmvatten. 

 

2.6 Vattenförbrukning 
Som man kan se i figur 5 (avsnitt 2.1) så har totala andelen vattenförbrukningen ökat från år 

2014. Kallvattnet har ökat stadigt de senaste tre åren medan varmvattnet har minskat. Det som 

ingår i kallvattnets förbrukning är t.ex. toalett, dusch och matlagning. Det som ingår i 

varmvattnet är t.ex. varmvatten för dusch och kran samt det används för att värma upp 

uteluften med värmebatteriet. Genom att minska på vattenförbrukningen, speciellt för 

varmvattnet, så kan man spara in energi. 
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3 Metod 

3.1 Beräkningar med Excel 
Alla beräkningar är gjorda i Microsoft Excel. Detaljerade data kommer dock inte att visas i 

denna rapport utan endast resultat från dessa beräkningar och viktiga delsteg kommer att 

redovisas. Excel-blad används eftersom det är många faktorer som spelar roll och 

beräkningarna underlättas av att de är sammankopplade i Excel-bladet. Det blir även lättare 

att testa olika scenarion där det framgår hur mycket man kan minska energibehovet. 

 

3.2 Ventilation 
För att först få en bild av hur ventilationsaggregaten ser ut så började projektet med att jag 

gick runt och kollade utrustningen för att få en bild utav aggregatens placering, vilka sorters 

värmeväxlare som dessa aggregat innehöll och hur resten av byggnaden såg ut. Vilket 

aggregat som betjänar vilket rum i byggnaden kan ses tabell 2. Det fanns tillgängligt en OVK 

för varje aggregat som var utförd 2010. Där framgick bland annat storlek på flöden av 

ventilationsluft. Se tabell 2 

Tabell 2. Ventilationsaggregaten som ombesörjer fastighetens olika rum 

Namn på aggregatet  Betjänar Typ av värmeväxlare Flöde (M3/S) 

(frånluft/tilluft) 

TA1/FA1 Matsal Roterande 4,1/4,1 

TA2/FA2 Disken Kors 1,86/1,86 

TA3/FA3 Köket Kors 2,39/2,39 

TA4/FA4 Förråd Roterande 0,62/0,58 

TA5/FA5 Soldathem Roterande 1,9/1,9 

 

För att få en bild utav hur inneklimat ska vara i försvarsmaktens byggnader så finns det en 

överenskommelse mellan försvarsmakten och fortifikationsverket, denna överenskommelse 

säger att riktvärdet för innetemperaturen är 21°C. 

 

3.2.1 Ventilationens verkningsgrad 
Vid beräkning av ventilationens verkningsgrad (ekvation 2 se avsnitt 2.3.1) behöver man ta 

fram alla entalpier för respektive luftflöde in och ut ur värmeväxlaren. Entalpin räknar man ut 

med hjälp av ekvation 6. 

 𝐻 = 1,01 ∗ 𝑇 + 𝑋 ∗ (2502 + 1,84 ∗ 𝑇) (6) 

 

I ekvation 6 kan vi se att vi behöver ta fram temperaturen (T) efter värmeväxlaren men före 

värmebatteriet och fukthalten i torr luft (X). Temperaturen (T) för de olika luftflödena i 

aggregaten kunde för det mesta tas fram genom att gå ner i ventilationsrummet och läsa av de 

av termometrar som är instuckna i ventilationskanalerna just före värmebatteriet. 
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Temperaturer som användes i beräkningarna togs fram genom att samla mätvärden för varje 

aggregat flera gånger under de dagar jag var på plats och sedan beräknades ett medelvärde.  

Den luft som går in i korsströmsvärmeväxlare antas ha samma vatteninnehåll som uteluften 

eftersom ingen frånluft här blandas med uteluften. För att däremot veta om de roterande 

värmeväxlarna var hygroskopiska eller inte så undersöktes detta med hjälp utav en mätare 

som loggade temperatur och relativ fuktighet på tilluften (Tinytag plus 2, 2017) och ett 

medelvärde för respektive tillstånd beräknades. Därefter beräknades vattenångans partialtryck 

(PW), se ekvation 7. När Pw beräknats kan man erhålla vatteninnehållet i luften X med hjälp av 

ekvation 8.  

 

För utetemperaturen så hämtades information från SMHI:s hemsida och en medeltemperatur 

för april-maj beräknades. Detta för att det finns en mätstation på flygplatsen och för att få så 

precisa och adekvata värden som möjligt  (SMHI, 2017). 

 

För att beräkna halten vattenånga (X) i frånluften (se tabell 2) så gjordes först mätningar med 

en vanlig slungpsykrometer flera gånger under de dagar jag var på plats och sedan beräknades 

ett medelvärde. Ur de erhållna våta och torra temperaturerna så beräknades relativa fukthalten 

() i respektive rum. Efter att den relativa fuktigheten tagits fram kunde man via en tabell, 

från bilaga 1, beräkna PW för att sedan med hjälp av ekvation 8 räkna ut halten vattenånga (X) 

i respektive rum. 

 
 =

𝑃𝑊

𝑃𝑊𝑆
 

(7) 

   

 
𝑋 = 0,622 ∗ (

𝑃𝑊

𝑃𝑡𝑜𝑡 − 𝑃𝑊
) 

(8) 

 

När man har temperaturerna och X på luften för de olika rummen så kan man beräkna 

specifika entalpin för rumsluften med hjälp av ekvation 6, sedan sätts dessa entalpier in i 

ekvation 2 för att få fram verkningsgraden för respektive aggregat. Verkningsgraderna 

kommer att behövas för att kunna beräkna det årliga energibehovet för ventilationen.  

 

3.2.2 Årliga energibehovet 
För att beräkna det årliga energibehovet för ventilationen så behöver man veta under vilka 

tider som ventilationen är igång. Dessa drifttider fanns i de styrdata som driftteknikerna har 

tillgänglig. Se tabell 3. 
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Tabell 3. Drifttider för de olika aggregaten 

Namn på aggregat Betjänar Drifttid (vardagar) Drifttid (helger) 

TA1/FA1 Matsal 5.30-20.30 5.30-20.30 

TA2/FA2 Disken 5.00-17.00 5.00-17.00 

TA3/FA3 Köket 4.00-17.00 4.00-17.30 

TA4/FA4 Förråd 5.45-18.00 9.00-15.00 

TA5/FA5 Soldathem 6.00-21.00 6.00-21.00 

  

Då fläktsystemet inte är igång hela tiden så blev det att fråga de som jobbar där om de kan 

uppskatta hur många helger de jobbar, fläktsystemet är igång då det är verksamhet. Uppskattat 

på ett år blev det 16 helger som det är verksamhet i F21:s restaurangkök. 

 

Eftersom ventilationen inte är igång hela tiden så måste ekvation 4 (se avsnitt 2.3.2) 

modifieras (se tabell 3) för att beräkna detta energibehov för ventilationen. Den ser då ut på 

följande sätt, se ekvation 9. 

 
𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝐻𝐸𝑋 =  ∗ �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙 ∗ ℎ𝑣24 ∗

𝑇

24
∗

𝐷

365
 

 

(9) 

I ekvation 9 så är T antal timmar per dag som ventilationen är igång (Tabell 3) och D är antal 

dagar på ett år som ventilationen är igång. T och D värdena är olika beroende på aggregat och 

vilka tider ventilationen är igång, även om det är helg eller vardag. Densiteten för luften som 

användes i ekvation 9 var 1.2 Kg/m3. Volymflöden som användes betecknas i detta fall som 

�̇�till och dessa värden avlästes från tabell 2.  

Faktorn hv24 tas ur en tabell, se figur 9. Denna konstant är beroende på medeltemperaturen 

under året och även temperaturen på tilluften (Temp i Figur 9). Medeltemperaturen kunde tas 

fram med hjälp utav SMHI:s data (SMHI, 2017). Medeltemperaturen som togs fram under 

2017 blev 3°C i Luleå. Tilluftstemperaturen togs fram via bilagorna från avsnitt 7.2 och kan 

avläsas i tabell 4, där kan man se tilluften för varje aggregat. Värdet för tilluften togs en gång 

då detta värde inte ändrades alltför stort under projektets gång. För att få rätt värde på hv24 

måste det korrekta värdet ibland interpoleras fram ur tabellen i Fig. 9.  

 

Tabell 4. Temperaturer på till och frånluft från rum i fastigheten 

Aggregat  Betjänar Tilluftstemperatur Rummets 

temperatur 

TA1/FA1 Matsal 20,4 22 

TA2/FA2 Disken 19,8 21,5 

TA3/FA3 Köket 18 20,5 

TA4/FA4 Förråd 18,3 21 

TA5/FA5 Soldathem 19,4 21 
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Temperaturen efter värmeväxlaren men före värmebatteriet bestämdes med hjälp utav 

termometrar som var instuckna i ventilationstrumman efter värmeväxlaren. Genom ett antal 

sådana mätningar erhölls ett medelvärde som användes vid beräkningarna.  

 

 

Figur 9. Tabell med hv24 (F0034T, Indoor climate- Formula assemble) 

 

Med alla dessa värden så kan energibehovet beräknas för ventilationen utan HEX enligt 

ekvation 9, alltså energibehovet för värmebatteriet om det inte skulle finnas någon 

värmeväxlare. 

För att beräkna energibehovet med HEX behöver man en konstant som heter ”Energy quota” 

eller ”Eq”. Denna konstant är också beroende av medeltemperaturen under året och tilluftens 

temperatur (supply temp), fast här måste man även ha med värmeväxlarens verkningsgrad 

(ηtill) och frånluftens temperatur (exhaust temp). Se figur 10 och 11. 
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Figur 10. Eq vid medeltemperatur utomhus av 0°C ( F0034T, Indoor climate- Formula assemble) 

 

Figur 11. Eq, vid medeltemperatur utomhus av 4°C ( (F0034T, Indoor climate- Formula assemble) 
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Frånluftens temperatur blir då rummets temperatur efter eventuell uppvärmning med 

radiatorer som fås fram via tabell 4. Verkningsgraden (𝜂𝑇) beräknades med hjälp utav 

ekvation 2 och 6 för alla aggregat. För att sedan få fram rätt Eq-värde så krävdes det 

ytterligare interpolering av data ur figurerna 10 och 11. När jag fått fram Eq-värdet för varje 

aggregat så användes ekvation 3 för att beräkna energibehovet (�̇�vent, with HEX) för ventilationen 

med värmeväxlare, i detta fall är det energibehovet för värmebatteriet. 

 

När man beräknat alla �̇�vent, with HEX så är det bara att addera ihop alla delar för att få det totala 

energibehovet. För att kunna vet hur mycket energi man kan spara så kommer flera olika 

scenarion undersökas och jämföras med ett startvärde som beräknats med ekvation 3 (se 

avsnitt 4.1.2). De olika scenarierna kan ses nedan: 

 

1.  Tilluftens temperatur sattes till 18°C och startverkningsgrader för ventilation som 

ombesörjer de olika rummen användes i beräkningarna, se tabell 9 (avsnitt  4.1.1.). 

Tilluftens temperatur för de flesta aggregaten var ganska hög (20-22°C) speciellt i matsalen, 

detta kan ses i tabell 4, så genom att sänka tilluften till 18°C i alla rum kan man se vilken 

minskning av energibehovet det blir. 

 

2. De framräknade verkningsgraderna för värmeväxlarna höjdes till 50% (kors) och 70% 

(roterande) och samtidigt behölls start-temperaturerna, se tabell 4.  

Detta genom att se över underhållet tex tvätta eller smörja dem, se tabell 2. 

 

3. Alla verkningsgrader höjdes till 70% men samtidigt behålla start temperaturerna, se 

tabell 4.  

- Att t.ex. byta ut kors mot roterande värmeväxlare och samtidigt höja de befintliga roterandes 

verkningsgrad (genom att t.ex. förnya dessa) så att alla fem hamnar på 70%. 

 

4. Tilluft sänktes till 18°C och samtidigt höjdes verkningsgraderna till 50% (kors) och 

70% (roterande). 

 

5. Tilluften sänktes till 18°C och samtidigt höjdes verkningsgraderna till 70% för alla 

värmeväxlare. 
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3.3 El 
När det kommer till energiförbrukningen för elektrisk apparatur spelar det roll vilken sorts 

effekt de har och hur länge dessa är igång. Se ekvation 5 

 

𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 (5) 

 

 

3.3.1 Elförbrukning för fastighetens belysning  
För att ta reda på vilken effekt som belysningen har så företogs en rundvandring för att kolla 

vilka olika modeller som fanns. Drifttiden för lamporna antogs vara densamma som för 

ventilationen. Se tabell 5. 

Tabell 5. Inventering av belysning och effektförbrukning 

Belysning Antal  Effekt (W) 

Lysrör LED 28 18 

Glödlampor 146 18 

Lampetter 24 24 

Lysrör 182 28 

Lysrör 206 36 

Glödlampor 12 50 

 

För att sedan räkna ut den årliga förbrukningen så användes ekvation 5. 
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3.3.2 Verksamhetsrelaterad elförbrukning 
För att veta effektförbrukningen från elapparatur så fick man gå till varje sådant redskap och 

läsa på en informationsruta där effekten stod angiven. Ingen given tidtabell fanns dock för när 

köksutrustningen är igång. För att ta reda vilka redskap som används och hur länge 

tillfrågades kökspersonalen. Se tabell 6 för inventeringen. 

Tabell 6. Inventering av köksutrustning och deras effektförbrukning 

Redskap Antal  Effekt per styck (KW) 

Ugnar 
  

    Stor 2 38 

    Liten 2 37 

Kylar 7 0,56 

Stekbord 2 12,6 

Fritös 1 18 

Hällde (skärmaskin) 1 1,7 

Skärmaskin 1 0,18 

Värmeskåp 
  

    Stor 1 2 

    Mellan 6 0,8 

    Liten 2 0,6 

Grytor 
  

   300 L 1 27,1 

   200 L 1 15,5 

   100 L 1 26,1 

    50 L 2 15,8 

Disken 1 54 

 

För att beräkna förbrukningen så används ekvation 5. 

 𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 (5) 
 

3.4 Vattenförbrukningen 

Några detaljerade beräkningar och undersökningar av vattenkonsumtionen gjordes inte. En 

kort studie av vad som finns på marknaden för att minska vattenförbrukningen företogs 

däremot. Det går att installera beröringsfria kranar, där går det både att spara vatten och energi 

för att värma upp vattnet. Det finns undersökningar som visar att utav det vatten som används 

till kranar på tvättställ kan uppemot 50% av energi och vattenförbrukningen (Oras, 2017). Det 

kan även vara av intresse att se över alla packningar för att se om dessa är hela och det inte 

läcker. 
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4 Resultat 

4.1 Ventilation 
För att få en bra bild utav de olika energibesparingarna för ventilationens som föreslagits så 

har startvärde för temperaturer på luftflöden se avsnitt 3.2.1 och verkningsgrader för 

värmeväxlare beräknats med ekvation 2 och använts. Flera olika besparings-scenarion har 

undersökts för att se vilket som är det bästa alternativet för att minska energiförbrukningen (se 

avsnitt 3.2.2). Resultaten från dessa alternativ presenteras i avsnitt 4.1.2. All data som finns i 

Excel bladen visas ej utan endast en sammanfattning utav de resultat som erhållits. 

 

4.1.1 Verkningsgrad 
Uteluften speciellt på vintern innehåller låga mängder av fukt trots att relativa fukthalten kan 

vara hög. När utomhusluft kommer in i ett varmt rum sjunker dock dess relativa fuktighet 

dramatiskt och komforten i rummet kan minska. En del roterbara värmeväxlare kan dock 

överföra fukt från frånluften till inkommande. För att först visa om de roterande 

värmeväxlarna var hygroskopiska eller ej så jämfördes luftfuktigheten hos uteluften och luften 

efter värmeväxlare. För att de ska vara hygroskopiska så borde alltså halten av vattenånga i 

tilluftens (X) efter värmeväxlaren vara klart högre än uteluften, se tabell 7. 

Tabell 7. De olika luftfuktigheterna (X) för roterande VVX 

Namn på aggregat Betjänar X Ute (Kg/Kg 

torr luft) 

X Frånluft (Kg 

/Kg torr luft) 

X Tilluft 

(Kg/Kg torr 

luft) 

TA1/FA1 Matsal 0,00396 0,00789 0,00327 

TA4/FA4 Förråd 0,00371 0,00816 0,00371 

TA5/FA5 Soldathem 0,00354 0,00756 0,00350 

 

Man kan se att halten av vattenånga (X) i utomhusluften är lika med eller något större än i 

tilluften för de flesta aggregaten, därför antogs att ingen fukt från frånluften blandas med 

uteluften vid värmeväxlingen. Efter att antagandets riktighet kunde konfirmeras så har samma 

värde på X för uteluft och tilluft använts i beräkningarna. Varför detta antagande görs 

kommer att tas upp mer i diskussionen (se avsnitt 5).  

När man har tagit reda på X kan entalpin för luftflödena beräknas med hjälp av ekvation 6. De 

olika entalpierna redovisas i tabell 8. 
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Tabell 8. Entalpierna för de olika aggregaten 

Namn på aggregat Betjänar Värmeväxlare Hute 

(KJ/Kg 

torr luft) 

Hfrån 

(KJ/Kg 

torr luft) 

Htilluft 

(KJ/Kg 

torr luft) 

TA1/FA1 Matsal Roterande 13,57 42,29 27,81 

TA2/FA2 Disken Kors 4,81 42,45 20,53 

TA3/FA3 Köket Kors 4,81 40,75 19,01 

TA4/FA4 Förråd Roterande 13,20 41,94 23,52 

TA5/FA5 Soldathem Roterande 12,68 40,11 25,15 

 

För att kunna jämföra de olika scenarierna är kräver att verkningsgraden för de olika 

värmeväxlarna tas fram via ekvation 2. Resultaten av detta sammanfattas i tabell 9.  

Tabell 9. Värmeväxlarnas verkningsgrad 

Namn på aggregat Betjänar Värmeväxlare Verkningsgrad (%) 

TA1/FA1 Matsal Roterande 49,6 

TA2/FA2 Disken Kors 41,8 

TA3/FA3 Köket Kors 39,5 

TA4/FA4 Förråd Roterande 38,4 

TA5/FA5 Soldathem Roterande 48,6 

 

I tabell 9 kan vi se att verkningsgraderna för värmeväxlarna generellt är ganska låga speciellt 

de som förser förrådet. Varför det kan vara så avhandlas i diskussionen (se avsnitt 5). 

 

4.1.2 Årlig förbrukning 
För att jämföra energiförbrukningen för de olika besparings-scenarierna så har ett startvärde 

beräknats med hjälp av de värden för värmeväxlarnas verkningsgrader som redovisades i 

avsnitt 4.1.1. Startvärdet är det teoretiska värdet för energiförbrukning för 2017 och innefattar 

då bara för ventilationen medan 2014-2016:s värden innefattar all sorts uppvärmning såsom 

radiatorer, ventilation och även för att värma upp varmvatten, se figur 12. Man kan se att 

”Start” är något högre än föregående år men varför det kan vara så kommer att tas upp i 

diskussionen (se avsnitt 5). 
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Figur 12 Energiåtgång vid uppvärmning under åren 2014-2017. Energiåtgång 2014-2016 är uppmätt medan åtgången 
2017 beräknades och utgör startvärde för beräkning av åtgärdsförslag för minskning av energiåtgången i fastigheten 

Besparings-scenarier beräknades under de förutsättningar som visades i avsnitt 3.2.2. Se tabell 

10 för en sammanställning utav de olika scenarierna. Scenario 1 innefattar endast sänkning av 

tillufttemperaturen till 18°C men ger nästan hälften i energibesparing av vad en mer 

genomgående uppgradering av värmeväxlarbeståndet gör tex scenario 5.  

Tabell 10. De olika scenario och deras energibehov 

Tidigare data och olika scenarion Energibehov 

(MWh/år) 

Procentig förändring av 

energibehov från start (%)    

2014:s värde 452 -15,4 

2015:s värde 429 -19,7 

2016:s värde 443 -17,1 

Start 534,5 0 

Scenario 1 408,3 24 

Scenario 2 327,2 39 

Scenario 3 244,1 54 

Scenario 4 253,7 53 

Scenario 5 172,4 68 

 

Eftersom ventilationen är igång olika tider beroende vilket rum och dess storlek den betjänar 

kan man även ta fram hur mycket energi den drar varje timme för startvärdet. Se tabell 11. 

Förrådet konsumerar tex lite energi jämfört med vad matsalen gör. 
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Tabell 11. Energiförbrukning för ventilation per timme för startvärdet. 

Namn på aggregat Betjänar Energiförbrukning per timme 

(KW) 

TA1/FA1 Matsal 38,343 

TA2/FA2 Disken 20,930 

TA3/FA3 Köket 23,609 

TA4/FA4 Förråd 6,187 

TA5/FA5 Soldathem 17,182 

 

Om istället energiförbrukning per timme för de olika scenarierna undersöks kan vi se att de 

påverkar de undersökta rummen på lite olika sätt tex sparas mer energi med scenario 4 än med 

scenario 3 i matsalen medan det är tvärtom för köket.  

Tabell 12.Energiförbrukning/ timme för de olika scenarierna  

Namn på 

aggregat 

Betjänar Energiförbrukning per timme (KW), scenario nr. 

  1 2 3 4 5 

TA1/FA1 Matsal 28,701 19,333 19,333 11,237 11,237 

TA2/FA2 Disken 16,852 17,538 9,308 13,510 5,685 

TA3/FA3 Köket 23,314 18,617 8,814 18,617 8,814 

TA4/FA4 Förråd 5,991 2,264 2,264 2,091 2,091 

TA5/FA5 Soldathem 7,437 8,382 8,382 6,407 6,407 

 

4.2 El 
Följande avsnitt beskriver hur övriga elkostander har analyserats. Genom att bland annat 

sänka lampeffekten så torde man kunna minska förbrukningen av el. Köksutrustning 

konsumerar en hel del elenergi men förutsättningar för förbättringar av utrustningens 

effektivitet bedömdes vara låg och ingen energiteknisk analys gjordes bland annat på grund av 

tidsbrist.  

 

4.2.1 Elförbrukning för fastigheten 
En undersökning på hur mycket man sparar in om alla lampor byts till 18 W LED gjordes, se 

tabell 13. En besparing på ca 1/3 av elenergi för belysning verkar vara möjlig med denna 

åtgärd. Den totala förbrukningen för belysningen och enskilda poster kan ses i bilaga 3. 
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Tabell 13. Sammanfattning förbrukning belysning 

Belysning Förbrukning (MWh/år) 

Dagens belysning 76,9 

Byta ut mot 18 W LED 49,1 

Totalt sparande 27,7 

 

4.2.2 Verksamhetsrelaterad elförbrukning 
Den totala förbrukningen beräknades till ca 465 MWh/år, (se tabell 6 och ekvation 5). Se 

bilaga 4 för den totala förbrukningen för varje köksredskap.   
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5 Diskussion 
Som man kan se i tabell 9 så beräknades verkningsgraden vara ganska låg (38-50%) för de 

olika värmeväxlarna. En ny roterande värmeväxlare däremot brukar ha en verkningsgrad på 

85 %. Fyra av fem värmeväxlare var från 1985 och den som tjänar matsalen var från 2005 

vilket indikerar att verkningsgraderna bör ha minskat en del med tiden. Det som jag dock tror 

är främsta orsaken till att verkningsgraderna för värmeväxlarna var så låga är osäkerheten i 

ingångsvärden som jag använde. Verkningsgraden för värmeväxlarna är beroende av många 

olika variabler tex utetemperaturen, frånluftens temperatur, temperaturen på luftflöden efter 

värmeväxlaren och även luftflödena. Temperaturen på luftflödena mättes under ett kortare 

tidsintervall under år 2017 och eftersom det inte fanns några historiska data för de olika 

temperaturer förutom temperaturen utomhus som togs via SMHI blir beräkningarna av 

verkningsgraderna inte helt tillförlitliga. En termometer var instucken mellan värmeväxlaren 

och värmebatteriet och mätningen av korrekta temperaturer på flöden ut ur värmeväxlaren är 

inte enkel. Temperaturen ut ur värmeväxlaren kommer att ändras beroende på 

utetemperaturen och är utetemperaturen lägre eller högre än den som användes i denna 

rapport så måste man gissa en temperatur efter värmeväxlare då man inte har tillgång till 

några tidigare sparade data. Detta kommer ju spela roll när man beräknar verkningsgraden. De 

temperaturer på ventilationsluften ut i lokalerna som togs fram via termometrarna i 

luftkanalerna togs så nära värmeväxlaren som möjligt (eftersom det var där som de satt 

monterade). Placeringen av dessa termometrar är därför troligtvis av mindre betydelse för 

beräkning av verkningsgraden för värmeväxlarna. Så verkningsgraderna som är uträknade för 

perioden april-maj bör studeras vidare under ett helt år för att öka tillförlitligheten. 

En undersökning gjordes för att se om värmeväxlarna var av hygroskopisk typ. Eftersom 

relativa fuktigheten X på tilluften efter värmeväxlaren var lägre än uteluften så drogs 

slutsatsen att dessa värmeväxlare inte hygroskopiska. En något lägre fuktighet uppmättes 

vilket kan då bero på läckage i kanalerna men även att SMHI:s mätstation var placerad på en 

annan del av flygplatsen. Dessutom kan en liten del även kondensera på vägen till 

värmeväxlarna. 

90 MWh skiljer 2016:s energiförbrukning åt från 2017. Energiförbrukningen 2016 innefattar 

all uppvärmning medan min beräkning för våren 2017 enbart innefattar ventilationen. Att jag 

enligt mina beräkningar har fått så högt värde på årsförbrukningen för ventilationen beror 

troligtvis mest på de låga verkningsgrader som beräknats för värmeväxlarna under perioden 

som arbetet genomfördes.  

En idé vore att räkna ut ett startvärde baklänges för ventilation via de uppvärmningssiffror 

som jag fick från F21. Dessa förbrukningstal inkluderar dock all värmeförbrukning, även 

radiatorer och värma vatten och i nuläget är det inte möjligt att separera dessa värden från 

ventilationens. Ett annat sätt är att teoretiskt undersöka energiförbrukningen genom att 

beräkna ventilationen med hjälp utav rumsstorlek, antal människor, infiltrationen via väggar, 

fönster, golv, tak och dörrar och andra faktorer men det skulle ta betydligt mera tid. För att få 

tag på tillförlitliga värden (U-värden för väggar, fönster osv.) så skulle det krävas omfattande 

mätningar.  
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Genom att bara sänka temperaturen på tilluften med någon grad som beskrivs i scenario 1 så 

kan energibehovet enligt tabell 10 sänkas (se avsnitt 4.1.2). Sen är det ju klart att om man 

sänker tilluftstemperaturen tex till 18°C som är gjort i en del scenarier så måste den luften 

värmas upp när den kommer ut i rummet.  En sådan lägre temperatur är vald även för att få 

cirkulation i rummet då en kallare tilluft sjunker ner mot golvet pga högre densitet. Varför 

tilluftens temperatur var så hög för vissa aggregat (se tabell 4) kan nog förklaras med att 

personerna som använder dessa lokaler tycker att det orsakar ett drag som är obekvämt. En 

möjlighet då är att fysiskt höja eller på något annat sätt flytta felplacerade luftdon.  

Som man kan se i tabell 9, så genom att höja verkningsgrader för värmeväxlare i de olika 

scenarierna (2-5) så får man en motsvarande ganska stor minskning av energiåtgången för 

uppvärmning av ventilationsluft. Det scenario som var bäst är nr 5, då man byter ut de 

nuvarande värmeväxlarna till nya med 70 % verkningsgrad och även minskar tilluftens 

temperatur. Man kan även se över drifttiderna, då genom att minska dessa kommer 

energibehovet att minska, vilket man kan se i tabell 11. Eftersom det inte gjorts någon 

jämförelse med inköps och installationskostnader så kan jag inte säga om det är ekonomiskt 

försvarbart. 

Elförbrukningen som beräknades för 2017 kommer hyfsat nära det uppmäta värdet för 2016. 

Det som är osäkert med det framräknade värdet är bland annat köksredskapens drifttider då 

dessa är uppskattade utifrån samtal med kökspersonalen. Även om jag tror att kökspersonalen 

har bra koll så kan det skilja sig från det verkliga värdet. Sen kanske all elektronisk utrustning 

inte fanns med vid energiberäkningarna, vilket kan ändra på det totala värdet. Man kan dock 

lätt beräkna hur mycket man kan minska elförbrukningen genom att byta ut befintlig 

lysutrustning till 18 LED under förutsättning att ett sådant byte lätt kan göras 
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5.1 Förslag till förbättringar 
Här kommer några förslag till förbättringar som om de genomförs kommer att minska 

energiförbrukningen. 

 

• Dra ner tilluftstemperaturen och förändra placering av don 

Detta är nog den enklaste att genomföra, då det bara är att ställa in på styrprogrammet. 

Medans att flytta donen kan dock krävas mer av en ansträngning då det kan krävas lite 

ombyggnationer. Genom att göra det kan man spara enligt mina beräkningar cirka 125 

MWh/år.  

 

• Genom att höja verkningsgraden på de olika värmeväxlarna. 

Genom att göra detta kommer man minska energiförbrukningen kraftfullt ytterligare. Kan ses 

i tabell 10. Antingen genom rengöring eller byte av värmeväxlare. 

 

• Använda sig utav närvarosensor, både för ventilationen och belysningen. 

Eftersom alla inte kommer ihåg att släcka lampan så är detta ett bra förslag och även om man 

kan logga när någon är i rummet kan man då också justera ventilationen. Tiden efter sista 

rörelsen kunde då justeras, tex är det ingen i detta rum så är ventilationen ej på eller på fast i 

halvfart. I tabell 11 redovisas hur mycket man kan spara in per timme för ventilationen. 

 

• Minska effekten på belysning där det går. 

Detta kan också göras relativt lätt då det bara kan krävas att byta armaturer men 

energiförbrukningen minskar. 

 

5.2 Förslag till fortsatt arbete 
Om ett fortsatt arbete på detta skulle göras så borde man göra mätningar under fler tidpunkter 

och utspridda över året. Därigenom kan man få mera representativa värden av tex temperturer 

och flödeshastigheter på luftflöden in och ut ur värmeväxlare och via detta få en mer korrekt 

bild av deras verkningsgrad och energiförbrukning. Jag har det inte gjorts någon ekonomisk 

analys vilket såklart spelar stor roll om man ska investera i energiförbättrande åtgärder men 

energiförbrukningen kan vara en del i en sådan beräkning. Annars är det att kolla närmare på 

hela värmesystemet och även att använda sig utav elmätare för att kunna skilja fastighetsel 

och verksamhetsel på ett bättre sätt och kunna var insatserna gör bäst nytta.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

 

Bilaga 1. Mättnadstryck för vattenånga kontra temperatur (F0034T, Indoor climate- Formula assemble) 
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7.2 Bilaga 2 
I dessa bilagor kan man se vad driftteknikerna ser när de sitter vid datorn, detta används för 

att få en överblick av systemet och även få felkoder. Det är härifrån man kan t.ex. sänka 

tilluftens temperatur. 

 

Bilaga 2. Schema för aggregat TA1/FA1 

Schema för TA2/FA2

 

Bilaga 3. Schema för aggregat TA2/FA2 
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Bilaga 4. Schema för aggregat TA3/FA3 

 

Bilaga 5. Schema för aggregat TA4/FA4 
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Schema för TA5/FA5

 

Bilaga 6. Schema för aggregat TA5/FA5 

  



32 
 

7.3 Bilaga 3 

 

Bilaga 7. Belysning idag förbrukning 

 

Bilaga 8. Belysning 18 W- förbrukning 
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7.4 Bilaga 4 

 

Bilaga 9. Köksredskap förbrukning 


