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Sammanfattning
Sveriges bostäder står för en tredjedel av den totala slutliga energianvändningen i
landet. Av denna energi går nästan 60 % till uppvärmning av bostaden och det
varmvatten som används i den. En del i ledet för att minska vår påverkan på klimatet är
att till år 2020 ha ökat vår energieffektivitet med 20 %. Nybyggnationen av fastigheter i
Sverige är förhållandevis låg sett till det totala antalet bostäder som finns, därför är
behovet stort av att inte bara bygga nya effektiva bostäder, utan även renovera de
befintliga bostäderna.
Detta arbete har genomförts för HSB Umeå, en regional förening till en av Sveriges
största bostadskooperationer, på en av deras egna fastigheter, Balder 9. Balder 9 är ett
flerbostadshus i centrala Umeå, med 39 bostadsrätter, ett kontor, två butiker och en
restaurang och fastigheten byggdes år 1984.
Syftet med denna studie var att bestämma den rådande energianvändningen för Balder 9
för att därefter undersöka hur åtgärder på dess värmesystem och klimatskal påverkar
fastighetens energianvändning i energiberäkningsprogrammet BV2. BV2 valdes då
programmet används för liknande genomgångar av fastigheter och har en flack
inlärningskurva i jämförelse med liknande programvaror. Åtgärderna som testades var
indelade i tre kategorier som påverkade energianvändningen dels genom att göra
åtgärder på fastighetens klimatskal, på fastighetens värmeanvändning och på
fastighetens elanvändning. Utöver dessa tre kategorier beräknades värmeåtervinning av
frånluft från restaurangen och gråvatten från hela fastigheten utifrån värden från
modellen.
När åtgärderna simulerats enskilt och resultatet av dem analyserats simulerades därefter
tre samlade åtgärdspaket på modellen. Dessa var uppdelade dels i åtgärder som visade
på en besparande effekt, dels i åtgärder som betalade tillbaka sig själva, och dels i
åtgärder som enbart simulerats i energiberäkningsprogrammet BV2.
De resultat som kunde ses var att åtgärderna var för sig ledde till en sänkning av
energianvändningen med mellan 1,0 - 5,0 %. De åtgärder som ledde till den största
enskilda besparingen var de åtgärder som syftade till att sänka elkonsumtionen för
belysning och för elförbrukande maskiner, samt en sänkning av inomhustemperaturen.
När de tre åtgärdspaketen simulerades visade de på en total besparing i
energikonsumtionen på 14,4 - 20,8 %, och en minskning i utsläppet av
koldioxidekvivalenter med 15,9 - 18,3 %. Resultaten visar att energieffektiviserande
åtgärder bör genomföras i åtgärdspaket för att leda till en högre grad av besparingar i en
fastighets energikonsumtion jämfört med att enbart genomföra enskilda åtgärder.

Abstract
Houses in Sweden stand for a third of its annual energy usage. Almost 60 % of this is
used to heat the houses of the warm water used in it. A measure to reduce our impact on
the environment is to increase of energy efficiency by the year 2020. The construction
of new buildings in Sweden is relatively low when compared to the total amount of
houses currently in use, this is why the need to not only build new efficient buildings,
but to also refurbish the current housing stock is important.
This study has been carried out for HSB Umeå, a regional association to one of
Sweden’s largest housing cooperative, on one of their own buildings, Balder 9. Balder 9
is an apartment building with 39 apartments, one office, two stores and one restaurant
and was built 1984.
The purpose with this study was to make a model of the house using current energy
statistics, the energy usage of the house, and the blue prints of the house, this so that a
number of energy saving measures could be tested on the energy usage of the house in
the energy calculation program BV2. BV2 was chosen because the program is designed
to examine similar problems, and has a flat learning curve in comparison to similar
software. The measures that were tested were divided into three categories that affected
the energy usage, one was measures on the climate shell of the house, one was measures
affecting the heat usage and the last affected the electricity usage of the house. In
addition to the three categories of measures, heat recovery from the exhaust air of the
restaurant and the gray water from the house were calculated using values from the
model.
When the measures had been simulated separately and the result analyzed, three joint
measure packages was simulated on the model. These three were divided into measures
that lowered the energy usage, measures that paid back their investment cost, and
measures that only were simulated in BV2.
The results given by the simulations was that the measures one by one lowered the
energy usage of the house by 1,0 – 5,0 %. The measures that led to the highest saving in
energy usage were the measures that lowered the electricity usage for lighting and
power appliances, and the measure lowered the inside temperature. The simulation of
the three joint measure packages resulted in a reduction in the energy usage by 14,4 –
20,8 %, and a reduction in the emission of carbon dioxide equivalents by 15,9 – 18,3 %.
The results showed that measures to increase the energy efficiency of buildings should
be implemented in joint measure packages in order to attain a higher level of savings in
buildings energy consumption that can be reached by individual saving measures.
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Begreppsförklaringar
Atemp – Tempererad area, en golvyta inom en byggnads klimatskal som uppvärms till
10°C eller mer.
CO2e – Koldioxidekvivalent, ett mått på klimateffekten av ett växthusgasutsläpp
uttryckt i kodioxidens påverkan på klimatet.
Energibalans – Summan av värmeflöden in och ut ur en fastighet.
Energidensitet – Täthet av energianvändning, energianvändning per kvadratmeter.
Gråvatten – Avloppsvatten enbart från bad-, disk-, och tvättanvändning.
Specifik energianvändning – Byggnadens energianvändning fördelad på Atemp.
hushållsenergi och verksamhetsel som inte används till värme, varmvatten eller
ventilation tas ej med i beräkningen.
Termisk jämvikt – När en fastighets energibalans = 0 är fastigheten i termisk jämvikt;
lika mycket värme som tillförs byggnaden lämnar den också.

1. Inledning
Detta kapitel ger en bakgrund över det problem som detta arbete avser att undersöka.
En bakgrund över det nuvarande läget som lett till att en lösning är nödvändig ges
först, samt en sammanställning av statistik över energianvändningen i svenska
flerbostadshus och denna energianvändningens klimatpåverkan. Detta följs därefter av
det syfte och mål som behöver studien har. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av
hur själva arbetet utförts samt vilka avgränsningar som gjorts under arbetets gång.

1.1. Bakgrund
Bostäder i Sverige står för mer än en tredjedel av Sveriges totala slutliga
energianvändning, av detta går nästan 60 % till uppvärmning av bostaden och
varmvatten [1]. Detta uppgår årligen till 77 TWh, mer energi än vad som levereras från
all Sveriges vattenkraft. Att minska denna konsumtionssektors energianvändning kan
därmed ses som ett steg i ledet att sänka Sveriges totala energikonsumtion. Ett av EU:s
20/20/20-mål är att öka energieffektiviseringen med 20 % jämfört med 1990 års
energikonsumtion [2]. Utifrån detta är området intressant att undersöka möjligheter till
energieffektivisering i, då en betydande del av energikonsumtionen i Sverige upptas av
just bostadssektorn [2]. Sverige har i ett klimat- och energipaket satt målen ännu högre
genom att till år 2020 verka för att Sveriges energidensitet ska sänkas med 20 % jämfört
med 2008, vilket sätter ytterligare tryck på de större energikonsumenterna i landet att
effektivisera sina användningsområden [3].
Även om nya energisnåla fastigheter årligen byggs så uppgår detta till en liten del av
den totala andelen fastigheter i Sverige. I Sverige finns det ca 2,5 miljoner
flerbostadshus och nybyggnationen är ca 20 000 hus per år [4]. Med detta i åtanke
räcker det inte enbart att de nybyggda husen är energieffektiva, ska Sverige kunna
uppnå 20/20/20-målen måste även de redan existerande fastigheterna ses över och
effektiviseras.
HSB är Sveriges största bostadskooperation med ca 3900 bostadsrättsföreningar och ca
548 000 medlemmar [5]. HSB förvaltar de fastigheter som ägs av dess
bostadsföreningar men företaget äger även egna fastigheter. HSB Umeå är en av 31
regionala HSB-föreningar och har ca 8 000 medlemmar. HSB för ett aktivt miljö- och
energiarbete och vill vara en förebild i branschen gällande att arbeta fram en hållbar
bostadssektor [6]. Deras målsättning är att bostadsrättsföreningarna till företagets
hundraårsjubileum, år 2023, ska ha minskat sitt CO2e -utsläpp med 40 % samt att HSB:s
organisation ska ha minskat sitt CO 2e-utsläpp med 50 % [6]. Deras långsiktiga mål är
även att vara helt självförsörjande gällande förnyelsebar energi till dess fastigheter och
verksamheter år 2050.
För att hjälpa HSB Umeå i sitt arbete för en hållbar bostadssektor ska en fallstudie
utföras på fastigheten Balder 9, ett flerbostadshus som utöver bostäder även innefattar
ytterligare verksamheter. Studien ska finna områden där energianvändningen går att
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sänka samt undersöka inom vilka områden åtgärder ger störst inverkan på fastighetens
energianvändning.

1.2. Medelvärden på byggnaders energianvändning i Sverige
Statens energimyndighet inventerade under åren 2005 – 2011 ca 1000 lokaler i Sverige
med målet att få en djupare förståelse kring hur elanvändningen fördelades inom lokalen
på olika användningsområden [7]. De lokaler som först inventerades var kontorslokaler,
och detta följdes av skolor, vårdlokaler, idrottsanläggningar, handelslokaler, hotell,
restauranger och avslutningsvis samlingslokaler [7]. Inom ramen för denna studie har
den statistik som behandlar elanvändningen i kontorslokaler, handelslokaler och
restauranger använts för att ge en ram att jämföra de resultat som energikartläggningen
av Balder 9 ger. I Tabell 1 nedan sammanställs den fördelning av elanvändningen som
inventeringen resulterade i.
Statistik för kontorslokaler är hämtad från rapporten ”Förbättrad energistatistik för
lokaler – Stegvis STIL”, den första redovisningen av inventeringen som genomfördes,
där kontors- och förvaltningslokaler presenterades [8]. Elanvändningen för
handelslokaler är hämtad från rapporten ”Energianvändning i handelslokaler” som
utkom efter den föregående rapporten och enbart fokuserade på handelslokaler
uppdelade i tre kategorier; Livsmedel, gallerior, och övrig handel [9].
I denna studie har värdena för kategorin ”övrig handel” används då den ansågs bäst
avspegla de handelsverksamheter som finns i Balder 9. För restauranger användes
värden från rapporten ”Energianvändning i hotell, restauranger och samlingslokaler”
som utgjorde den sista redoviningen av energimyndighetens inventering [10].
Tabell 1: Fördelning av den totala elanvändningen i lokaler.

Kategorier
Belysning
Maskiner
Fläktar
Övrig fastighetsel
Kylmaskiner
Övrigt

Kontorslokaler [%]
21
32
16
15
10
6

Handelslokaler [%]
51
10
17
8
12
2

Restauranger [%]
15
59
17
3
2
4

Från samma rapporter kan utläsas den medelanvändning som vardera lokaltyp uppvisat
vid inventeringen, dessa presenteras nedan i Tabell 2 för att senare kunna dra slutsatser
av Balder 9’s energianvändning i förhållande till den rådande medelanvändningen i
Sverige. I samma tabell kan även medelanvändningen av energi i flerbostadshus utläsas,
detta är hämtat från ”Nyckeltal om elanvändning och elanvändare”, en rapport utgiven
av Elforsk, där elanvändningen i bostäder har undersökts och sammanställts [11].
Tabell 2: Elanvändning per Atemp och år i lokaler och bostäder.

Verksamhetsel
[kWh/m², år]
Fastighetsel
[kWh/m², år]

Kontorslokaler

Handelslokaler

Restauranger

Bostäder

57,0

78,5

437,5

44,6

44,5

35,9

78,8

25-30
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Den genomsnittliga energianvändningen till uppvärmning och varmvatten för
flerbostadshus uppgick år 2012 till 144 kWh/m² bostadsyta [12]. Detta värde är hämtat
från rapporten ”Energistatistik för flerbostadshus 2012”, en sammanställning av
energianvändningen som syftar till att stå grund för energibalansberäkningar och
nationalekonomiska beräkningar.

1.3. Pris och utsläpp för energianvändning
Den klimatpåverkan som elanvändning har är väldigt omdiskuterad och olika värden har
presenterats av dess storlek beroende på vilken intresseorganisation som utfört
beräkningen, det utsläpp av koldioxidekvivalenter som den nordiska elmixen står för
har givits värden allt ifrån 5 till 1000 g per kilowattimme [13]. En undersökning utförd
av IVL till Statens energimyndighet visar på ett medelutsläpp varierande mellan 105 –
131 g CO2e/kWh, variationen beroende på om hänsyn tas till den påverkan import och
export av elenergi har på det totala utsläppet från användningen [14].
Det utsläpp av växthusgaser som fjärrvärmen står för är beroende av det bränsle som
används vid värmeproduktionen. Umeås fjärrvärmenät tillhandahålles av Umeå Energi,
för vilka Profu genomfört en undersökning av dess utsläpp. Resultatet av den
undersökningen var att fjärrvärme från Umeå Energi i medeltal släpper ut 33 g
CO2e/kWh [15]. För studiens resultat antas fjärrkylan påverka klimatet i samma
omfattning som fjärvärmen.

1.4. Syfte
Syftet med denna studie är att bestämma den rådande energianvändningen för Balder 9
för att därefter undersöka hur åtgärder på dess värmesystem och klimatskal påverkar
denna användning. Åtgärderna ska fokuseras inom de områden där energianvändningen
är störst.

1.5. Mål
Målet med studien är att till HSB Umeå redovisa den nuvarande energianvändningen i
fastigheten Balder 9 samt ge förslag på inom vilka områden som åtgärder för
energibesparing bör fokuseras för att uppnå de av företaget satta besparingsmål.

1.6. Utförande
Utifrån uppmätta värden samt aktuell energistatistik ska en modell av fastigheten
utformas där specifik energianvändning per användningsområde för de enskilda
verksamheterna kan tydliggöras. Utifrån aktuell teori skall ett antal energibesparande
åtgärder simuleras på fastigheten för att bestämma dess påverkan på fastighetens
energikonsumtion. Från detta resultat ska ett antal åtgärdspaket utformas för att hjälpa
HSB Umeå i sitt arbete att minska sin klimatpåverkan. Dessa åtgärdspaket ska redovisa
såväl energi- som ekonomisk besparing. Målet är att denna rapport ska kunna agera som
underlag vid beslut för eventuella energieffektiviserande åtgärder i framtiden vid såväl
Balder 9 som vid HSB Umeås övriga fastigheter.
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1.7. Avgränsningar
Inom den givna tidsramen som finns för arbetet har ett antal avgränsningar fått göras för
att nå fram till en slutsats. Dessa kan ses som förenklingar av verkligheten och de
faktorer som påverkar den undersökta fastigheten. Till grund för energikartläggningen
av fastigheten som genomförts har enbart el- och fjärrvärmeanvändning för åren 20122013 använts. Denna energianvändning användes därefter som basvärde vid
utvärderingen om fastigheten kan uppnå de mål som är uppsatta, och inte den aktuella
energianvändningen. Fokus har varit att genom tillämpning av generaliserbara åtgärder
på fastighet ge en indikation över hur fastigheten kan energieffektiviseras, därför har
vikt inte legat på att bestämma exakta tekniska lösningar för hur åtgärderna ska
implementeras, snarare på att utreda den möjliga energibesparing som kan genomföras.
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2. Byggnaden
I detta kapitel presenteras den fastighet som har undersökts i studien. Våningarnas
disposition samt de olika verksamheter som finns i fastigheten förtydligas och dess
nuvarande energianvändning presenteras för att ge en bild över nuläget.
Fastigheten som undersöks är en av HSB Umeås egna fastigheter, Balder 9, placerad i
centrala Umeå och byggd 1984. Fastigheten består av 4 våningar samt ett källarplan. De
tre översta våningarna har 29 stycken lägenheter, på bottenplan finns två affärslokaler
samt HSB Umeås egna kontorslokaler, och i källaren finns en restaurang. Fastighetens
totala uppvärmda volym uppgår till ca 12 000 m3 , och dess Atemp till 4858 m².

Figur 1: Balder 9. [16]

Fastighetens genomsnittliga energianvändning de senaste två åren har varit ca 651
MWh, varav 273 MWh var uppvärmningsenergi i form av fjärrvärme och resterande
378 MWh fastighets- och verksamhetsel. Av denna elanvändning står HSB Umeå för
192 MWh och resterande el används av de externa verksamheterna; två butiker och en
restaurang. Elen som används avmäts i fyra separata elmätare indelade i bostäder,
kontorslokaler, butiker, och restaurangen.
I nuläget finns det två separata ventilationslösningar på fastigheten; ett frånluftssystem
med värmeåtervinning som håller klimatet i hela fastigheten, och ett frånluftsystem som
ventilerar resturangens kök. FTX-systemet är levererat av Fläkt Woods och kan ses i
Figur 2.
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Figur 2: FTX-system för Balder 9.

Restaurangen har ett eget frånluftssystem som saknar återvinning och används för att
ventilera restaurangkökets luft. Fastigheten värmer i medeltal (baserat på
varmvattenanvändningen 2012-2013) ca 1600 m3 varmvatten per år, motsvarande ca 88
MWh. Detta värmeväxlas genom värmecentralen som är kopplat till Umeås
fjärrvärmenät. Värmecentralen kan ses i Figur 3.

Figur 3: Värmecentral för Balder 9.

2009 genomfördes en energideklaration av fastigheten där dess energiprestanda sattes
till 169 kWh/m² Atemp, varav 53 kWh/m² var elanvändning. De senaste tre åren har detta
värde understigits då uttaget av värmeenergi har halverats från den tidigare
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användningen, medan elanvändningen varit relativt konstant. I denna prestanda ingår
inte restaurangens verksamhetsel. Fastighetens väggar är uppbyggda enligt Figur 4 och
dess tak är uppbyggd enligt Figur 5. Detta är enligt de ritningar som funnits tillgängliga
och användes vid byggnationen av fastigheten.

Figur 4: Väggens uppbyggnad.

Som kan ses i Figur 4 är väggens konstruktion tidstypisk för fastigheter byggda under
80-talet. Utfackningsväggarna är isolerade med 22 mm gips, 190 mm mineralull och
120 mm fasadtegel.

Figur 5: Takets uppbyggnad.

Likt väggarna kan man se i Figur 5 att även taket är byggt tidstypiskt och isolerat med
35 mm gips, 190 mm mineralull, 60 mm luftspalt, 23 mm råspont samt dubbelfalsad
plåt ytterst på taket.
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3. Teori
Detta kapitel syftar till att ge en insikt i en byggnads energianvändning, samt hur
utformning av klimatskal och interna system påverkar denna. Aktuell lagstiftning kring
riktvärden presenteras därefter för att ge en måttstock för nödvändigheten av
energibesparande åtgärder.

3.1. En byggnads energianvändning
En byggnads energianvändning består till största delen av uppvärmning av själva
fastigheten och det varmvatten som används, därefter el för fastighetens verksamhet och
för driften av själva fastigheten. Beroende på byggnadens värmebalans kan även en del
energi för att kyla ner inomhusluften till önskad temperatur behövas [17]. Denna energi
tillförs och lämnar byggnaden främst genom ventilations- och värmesystemet (
),
genom luftläckage och transmissionsförluster (
), genom internt genererad värme
( ) samt genom solinstrålning ( ) [17]. Nedan ges en förklaring av vad som ingår i de
olika ovanstående värmeflödena.

3.1.1. Värmesystem – Pw
Den energi som behöver tillföras (eller bortföras) från fastigheten för att den ska hålla
en termisk jämvikt är en funktion av de ovan nämnda värmeflödena, vilka förklaras i
nedanstående kapitel, och kan beskrivas som:
(1)
Detta är den effekten som behöver tillföras eller transporteras från byggnaden vid varje
given tidpunkt för att behålla den termiska jämvikten i fastigheten, och tillförs genom
fastighetens värmesystem, bland annat genom radiatorer, men även genom förvärmning
av den ingångende luften [17].

3.1.2. Transmissionsförluster – Pt
När en byggnad inte befinner sig i termisk jämvikt med omgivningen uppstår ett
värmeflöde från den varmare insidan till den kallare utsidan. Detta benämns
transmission, och står för en del av det värmeflöde som lämnar en byggnad.
Transmission beror dels på temperaturskillnaden mellan inne- och utetemperatur, samt
det värmegenomgångstal, U-värde, som klimatskalet har. Genom att tilläggsisolera
väggar och tak samt att installera fönster med goda isolerande egenskaper kan
värmegenomgångstalet minskas och på så sätt sänka den värme som strömmar genom
väggen och därmed minska fastighetens värmeförlust [18].
En väggs U-värde beror på dess tjocklek och även det material som väggen är uppbyggd
av, och kan uttryckas enligt:
(2)
Där väggens totala värmemotstånd (

) består av:
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∑( )

(3)

Det totala värmemotståndet i en vägg beror således på varje beståndsdels tjocklek ( )
och värmeledningsförmåga ( ) [18], samt ytmotstånden på insidan och utsidan av
fönstret. Genom att öka en väggs värmemotstånd minskas således värmeflödet genom
väggen.
Genom att bestämma klimatskalets genomsnittliga U-värde kan förlusterna som uppstår
genom transmission beräknas enligt nedanstående ekvation:
(

)

(4)

Där Ti är inomhustemperaturen, T u är utomhustemperaturen, och Q t, den specifika
värmeförlustfaktorn, som bestäms enligt följande ekvation:
∑

(

)

∑

(

)

∑

(5)

Där den första summan bestämmer de förluster som lämnar byggnaden genom
väggarnas yta, medan de två följande summorna bestämmer den värme som lämnar
byggnaden genom linje- och punktformiga köldbryggor [17].

3.1.3. Ventilationsförluster – Pv
Värme som tillförs eller lämnar fastigheten via det fläktstyrda ventilationssystemet
påverkas främst beroende på vilken typ av ventilationsutrustning som är installerad,
samt den temperaturskillnad som råder mellan utomhustemperaturen och den önskade
inomhustemperaturen [17]. Luft som ventileras genom byggnaden som är kallare än
inomhusluften måste värmas upp för att behålla den önskade temperaturen, och när
denna luft ventileras ut förlorar byggnaden den energi som användes vid
luftuppvärmningen.
är således den värme som behövs för att värma upp tilluften till
önskad inomhustemperatur, och beräknas enligt nedanstående ekvation:
(

)

(6)

Där ventilationens specifika värmeförlustfaktor bestäms av luftens densitet, ρ, specifika
värmekapacitet, cp, och det styrda ventilationsflödet, och förlusten beror på
temperaturskillnaden mellan inomhustemperaturen och tilluftens temperatur, Ttill [17].

3.1.4. Luftläckage – Pov
Uteluft som oavsiktligt läcker in i fastigheten genom otätheter i fasaden påverkar dess
värmebalans då denna luft behöver värmas upp till den rådande inomhustemperaturen
[17]. Luft som tar sig in i fastigheten genom öppnandet av fönster och dörrar kan även
ses som ett luftläckage. Luftläckage leder till att fastighetens värmebehov ökar då mer
värme behöver tillföras för att tillgodose den temperatursänkning som uppstår vid
läckaget. Förlusten som uppstår genom luftläckage beräknas enligt följande ekvation:
(

)

(7)
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Där qov är det oavsiktliga ventilationsflöde som uppstår på grund av otätheter [17].

3.1.5. Värmetillskott från solinstrålning – Ps
När solen lyser in genom ett fönster på en byggnad ökar inneluftens temperatur och på
så sätt uppstår ett värmetillskott till fastigheten. Solinstrålning leder till att mindre
energi behöver användas för att hålla en termisk jämvikt [17]. Det som mest påverkar
detta värmeflöde är den totala fönsterarean samt dess genomsläppningsfaktor; en lägre
andel fönster på en fasad ger mindre solinstrålning, och därmed ett lägre värmetillskott.

3.1.6. Internt genererat värmetillskott – Pi
All utrustning som använder elektricitet avger värme, och människor i rörelse eller vila
avger även dem värme. Internt genererad värme är den värme som avges av all
elektronisk utrustning och från de människor som vistas inuti byggnaden [17]. Det
internt genererade värmetillskottet minskar det totala värmebehovet i byggnaden, men
räknas inte med vid dimensioneringen av värmebehovet [17].

3.1.7. Bestämmelser kring en byggnads energianvändning
Boverkets byggregler (BBR) är en samling av föreskrifter och allmänna råd gällande
vilka regler som bör följas vid byggnation och underhåll av byggnader i Sverige.
Genom att följa de råd som finns i BBR uppfylls de krav som är satta i Sverige, och
BBR innehåller även föreskrifter och råd till plan och bygglagen (PBL) [19].
Ur BBR kan utläsas den högsta tillåtna specifika energianvändning en bostad eller en
lokal får ha beroende på inom vilken klimatzon byggnaden är placerad. För bostäder
med annat uppvärmningssätt än elvärme är den övre gränsen för en fastighet belagd i
klimatzon I 130 kWh per Atemp och år, medan den för lokaler med samma förutsättning
och placering är 120 kWh per Atemp och år [19]. För lokaler finns en ytterligare gräns på
grund av hygienskäl, i de fallen att frånluftsflödet är högre än 0,35 l/m²,s i
temperaturreglerade utrymmen, då är den högsta tillåtna energianvändningen reglerad
enligt följande ekvation:
(

)

(8)

Där
är den genomsnittliga specifika uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen,
det högsta tillgodoräkningsbara flödet som får användas vid denna beräkning är 1,0
l/m²,s.

3.1.8. Värmeväxling av frånluft och gråvatten
För att möjliggöra att värme kan återvinnas behöver den växlas med ett kallare medium,
detta skapar då ett värmeflöde från det varma till kalla mediet och det maximala flöde
som kan uppstå kan beskrivas enligt nedanstående ekvation:
̇

(

)

(9)

Där det maximala värmeflödet beror på massflödet av det varma mediet, ̇ , dess
specifika värmekapacitet, cp, och värmeskillnaden mellan det varma (T v) och kalla
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mediet (T k) [18]. På samma sätt kan den maximala tillgodogörbara energin beräknas
enligt nedanstående ekvation:
(

)

(10)

Där den totala massan som finns tillgänglig på den värma sidan (mv) bestämmer den
maximala energi som finns tillgänglig att växla [18]. För att bestämma en
värmeväxlares termiska verkningsgrad kan ekvationen nedan användas och därefter
multipliceras med någon av ovanstående ekvationer för att bestämma den faktiska effekt
och energi som värmeväxlas.
(

)

(

)

(11)

Där skillnaden mellan temperaturen på det kalla mediet ut ur värmeväxlaren (T k,u)och in
(Tk,i) i växlaren delas med skillnaden mellan det kalla mediet (T k,i)och varma mediets
(Tv,i) temperatur [18].
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4. Energibesparande åtgärder i fastigheter
Detta kapitel sammanfattar vilka åtgärder som anses ge effekt på energikonsumtionen i
en fastighet. Dessa är i kapitlet uppdelade i tre kategorier som behandlar olika typer av
energianvändning, samt en separat del som behandlar återvinning av värme från
restauranger.
De åtgärder som främst föreslås för energibesparingar i fastigheter kan i huvudsak
uppdelas i tre kategorier; åtgärder på klimatskalet, åtgärder på värmesystemet och
åtgärder på elsystemet. Denna uppdelning har gjorts då det är den mest förekommande
indelning som rapporter i ämnet gör, och de tre huvudsakliga sätt energibalansen i
fastigheten kan påverkas. Vad de flesta studier även är ense om är att åtgärderna blir
kostnadseffektivast och ger störst påverkan om de samordnas i ett gemensamt
åtgärdspaket, och att de även förs in i en fastighets ordinarie underhållsplan [20]. Detta
gör att onödiga dubbelkostnader som uppstår om man utför åtgärderna separat från de
övriga underhållsåtgärderna kan undvikas och leda till en minskad totalkostnad för
åtgärder som utförs på fastigheten.
Nedan presenteras vilka åtgärder som kan utföras på en fastighet inom de olika
kategorierna samt vilket energiflöde som påverkas av den aktuella åtgärden.

4.1. Klimatskalsåtgärder
En byggnads klimatskal är det skikt som skyddar huset från klimatets påverkan, och
består av husets väggar, tak, golvplatta, dörrar och fönster. Klimatskalet skyddar
inomhusklimatet dels genom att isolera från den temperatur som utomhusluften har,
men även genom den täthet som motverkar att inomhusluften leds ut eller att uteluften
tar sig in i fastigheten. De åtgärder som föreslås inom effektivisering av klimatskalet är
således främst isolering av de olika ytorna som står mot utomhusklimatet. Studier visar
att den yta som ger störst energibesparing är väggarna, som kan spara in upp till 8,5 %
av den energi som en fastighet använder [21]. Kort där efter följer fönster, som har en
besparingspotential på 7,8 %. Genom att isolera grunden kan energianvändningen
minskas med 6,3 % och genom att isolera taket kan drygt 3 % besparas [21].
En väggs U-värde sänks främst genom att ett lager isolering installeras på utsidan av
fasaden och därigenom ökar väggens tjocklek samtidigt som isoleringens låga k-värde
ytterligare sänker fasadens U-värde [20]. På samma sätt sänker man takets U-värde;
vinsbjälkslaget isoleras antingen invändigt eller utvändigt för att uppnå samma effekt
som isoleringen av fasaden.
Genom att öka antalet glasrutor i ett fönster sänks dess U-värde markant; om ett
englasfönster uppgraderas till ett treglasfönster kan dess U-värde minska med
, och om ytterligare en ruta tillsätts ett tvåglasfönster minskar U-värdet med
[20].
Utöver isolering kan även en tätning av klimatskalet göras för att minska infiltrationen
av luft som stör inomhusklimatet och leder till ett ökat energibehov. Genom att
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tilläggstäta klimatskalet kan luftläckaget minska och på så sätt minska värmeförluster
som uppstår.
Dessa åtgärder påverkar framför allt transmissionsförlusterna (Pt) och även till viss del
luftläckaget (P ov). Detta genom att minska klimatskalets genomsnittliga U-värde, som
får till följd att väggens värmemotstånd ökar och genomströmningen av värme minskar,
vilket ger en minskning i behövd tillförd värme (P w).

4.2. Värmebesparande åtgärder
Genom att återvinna tillförd värme kan fastighetens totala värmebehov tillfredsställas av
en mindre mängd energi, och på så sätt kan fastighetens faktiska värmebehov sänkas.
De största värmeflödena in i en fastighet är den direkta uppvärmningen och den värme
som behövs för att värma upp det varmvatten som används i fastigheten. För det tidigare
flödet finns det två alternativ för att effektivisera energianvändandet; dels kan den luft
som ventileras genom fastigheten och uppvärms av värmesystemet växlas innan den
lämnar byggnaden och på så sätt minska det faktiska värmeutsläppet, dels kan behovet
minskas genom att värmeöverföringen effektiviseras och förluster i systemet minskas
vilket också minskar den behövda tillförda värmen. Genom att sänka
inomhustemperaturen kan också den faktiska energin som behövs för att behålla
energibalansen i fastigheten minskas, en sänkning av inomhustemperaturen med 2℃
kan sänka energibehovet med upp till 14 % [21].
Den energi som används för att värma fastighetens varmvatten kan på samma sätt
minskas genom att värmen från det gråvatten som fastigheten producerar återvinns
innan det lämnar fastigheten. Till skillnad från den värme som används till uppvärmning
av fastigheten går enbart ca 20 % av den värme som värmer upp varmvattnet till att
även värma upp fastigheten, resterande 80 % lämnar fastigheten genom avloppet [22].
Det andra sättet energianvändningen kan sänkas vid varmvattenanvändningen är genom
vattenbesparande åtgärder så som snålspolande vattenkranar. Denna åtgärd har en
besparingspotential på ca 10 % av den nuvarande användningen av varmvatten i
fastigheter [20]. Energimyndigheten anser att vattenanvändningen med hjälp av
snålspolande kranar kan sänkas med upp till 20 % utan att sänka komforten för
användaren [23].
Åtgärder på värmesystemet påverkar framförallt ventilationsförluster ( ). Detta då den
återvunna värmen kan ersätta den befintligt tillförda energin som värmer tilluften i
fastigheten. Genom att öka andelen av den värme från varmvattnet som också värmer
fastigheten kan ett tillskott till den internt genererade värmen ( ) ges och på så sätt
minska det värmebehov som fastigheten har.

4.3. Elbesparande åtgärder
Två tredjedelar av den el en lägenhet använder går till belysning, vitvaror och till
matlagning [24]. Den besparing som kan göras vid elanvändningen i en fastighet är
främst att sänka användningen av elförbrukande poster, samt att öka effektiviteten hos
dessa. Exempel på detta är att byta ut sin belysning mot lågenergialternativ samt att
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utrusta den med sensorer så att den endast lyser när någon är i dess närhet [25]. Genom
att sänka energibehovet för belysningen i en fastighet med 50 % har studier visat av den
totala användningen i fastigheten kunde sänkas med 0,4 % [21]. Genom att sänka
energibehovet för övrig utrustning med 50 % i fastigheten har samma studie visat att
upp till 1 % av den totala energianvändningen kunde sänkas [21].
Genom att öka verkningsgraden på de pumpar som finns i värmesystemet kan även det
totala energibehovet minskas i fastigheten. Denna åtgärd ligger i samma studie inom
samma span av besparing som de två tidigare åtgärderna; ett utbyte till mer effektiva
pumpar sänker energianvändningen med 0,5 % [21].
Genom att sänka elanvändningen i en fastighet minskar den internt genererade värmen
( ), vilket medför att den värmen måste kompenseras för att bibehålla värmebalansen i
fastigheten. Detta gör att den energi som besparas in på en minskad elanvändning måste
ersättas med värmeenergi från värmesystemet ( ), detta för att inte mer värme ska
lämna fastigheten än vad som tillkommer den.

4.4. Återvinning av restaurangluft
Den luft som för närvarande enbart ventileras ut från restaurangens lokaler har relativt
den övriga fastigheten en hög temperatur och möjliggör en värmeväxling för att återta
en del av den värmeenergin. Anledningen till att denna luft i dagsläget inte går genom
den befintliga värmeåtervinningen i det primära ventilationssystemet är att luften från
restaurangen ger ifrån sig obehaglig doft och att den innehåller en stor mängd fett som
ökar servicebehovet och kan skada den befintliga utrustningen.
Fettet ska till stor del tas omhand av det installerade filtret innan det ventileras ut till
omgivningen, men ytterligare åtgärder kan installeras för att minska den mängd fett som
går till en eventuell värmeväxlare. Två huvudsakliga teknologier har funnits som utför
detta; en avskiljare som med hjälp av ozon bryter ner fettet till mindre beståndsdelar och
på så sätt förhindrar beläggning på värmeväxlaren, och en cyklonavskiljare som genom
rotation avskiljer fettet från luften och på så sätt helt förhindrar att fettet tar sig vidare i
ventilationssystemet.
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5. Metod
Detta kapitel förklarar hur studien varit uppbyggd, och på vilket sätt studiens syfte och
mål ska uppfyllas. Först ges en övergripande förklaring över arbetets gång, därefter
förklaras hur modelleringen av fastigheten har gjorts. Efter det följer de åtgärder som
valts ut för att simuleras i modellen, och sist ges en förklaring på hur de ekonomiska
resultaten har kommits fram till.

5.1. Arbetets övergripande design
Denna studie syftade till att öka förståelsen för en fastighets energianvändning och de
möjliga energibesparande åtgärder som realistiskt kan genomföras både teknologiskt
och ekonomiskt för ett bostadsföretag. Detta har gjorts genom en energigenomgång och
noggrann kategorisering av energianvändningen i en av HSB Umeås egna fastigheter,
Balder 9, med målet att ge företaget ett verktyg i form av ett beslutsunderlag som kan
användas på andra fastigheter inom bolaget samt inom deras bostadsrättsföreningar för
att bestämma besparingspotentialen och möjliga åtgärder för dessa.
Arbetet började med en genomgång av aktuell forskning och facklitteratur över såväl de
faktorer som spelar in i en byggnads energianvändning som de åtgärder som för
närvarande anses gångbara för att öka energieffektiviseringen inom de ramar som är
uppsatta, Europas, Sveriges och även HSB:s klimat- och energimål. Dessa åtgärder
sammanställdes till tre kategorier av lösningar som var för sig påverkade ett eller flera
av de värmeflöden som bestämmer en byggnads energibalans. Efter denna uppdelning
betstämdes den möjliga effektiviseringen varje åtgärd kunde åstadkomma för de
enskilda värmeflödena och detta simulerades därefter i energiberäkningsprogrammet
BV2 för att bestämma dess faktiska påverkan på fastighetens energibalans.
Fastigheten modellerades upp i energiberäkningsprogrammet BV2 och delades upp i
fyra separata sektorer som enligt litteraturen signifikant skiljde sig från varandra i fråga
om vilka användningsområden som stod för den största energianvändningen, detta för
att ge en mer rättvisande fördelning av energianvändningen inom fastigheten. Åtgärdera
simulerades enskilt i varje sektor för att se hur de var för sig påverkade energibalansen i
fastigheten, därefter valdes ett antal åtgärder ut till tre gemensamma åtgärdspaket för att
undersöka eventuella synergieffekter som kan uppstå när flera åtgärder tillsammans
påverkar energibalansen i fastigheten.
När åtgärdernas påverkan på fastigheten hade fastställts bestämdes även den kostnad
som varje åtgärd skulle innebära, samt hur åtgärden påverkar den aktuella kostnaden för
fastighetens energianvändning, detta för att ge en ytterligare beslutsfaktor i vilka
åtgärder som bör utföras samt för att påvisa inte enbart en besparing ur energisynpunkt,
utan även ur en ekonomisk syn på åtgärderna.

5.2. Energigenomgång av Balder 9
För att möjliggöra att en bra modell av fastigheten ställdes upp behövdes en
grundläggande inventering av de relevanta parametrar som påverkar dess energibalans
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utföras innan en modellering av fastigheten var möjlig. Det som stått till grund för
modellen har varit statistik över den energianvändning som Balder 9 haft under åren
2011 - 2013, en energideklaration som utfördes under år 2009, samt de ritningar över
byggnaden från byggnationsdatum men även vid de ombyggnationer som genomförts
sedan dess.

5.2.1. BV2

BV2 är ett simuleringsprogram som används för att beräkna en byggnads energibehov
och är framtaget av CIT Energy Management AB. Programmet använder sig av en
stationär modell (tidsoberoende) för beräkningen av det momentana energibehovet i
fastigheten. I Figur 6 nedan presenteras vilka termiska faktorer BV 2 tar i beaktande vid
en tidpunkt där inomhustemperaturen är högre än utomhustemperaturen (
).

Figur 6: En byggnads energibalans i BV2. [26]

BV2 gör en uppdelning av parametrar som påverkar energibehovet baserat på dess
beroende av utomhusklimatet; de parametrar som beror på klimatet är transmissionen (i
figur
), luftinfiltrationen (
) och solinstrålningen (
). De parametrar som är
oberoende av utomhusklimatet och istället beror på andra faktorer, såsom tid på dygnet,
är den el som behövs för att driva maskiner inom fastigheten (
) och den värme som
behövs för att värma tappvarmvattnet.
Utifrån denna uppdelning bestämmer
energibehovet ( ) i en byggnad så som:

programmet

därefter

det

momentana

(12)
Denna ekvation påminner om Ekvation 1 men med skillnaden att det energibehov som
BV2 räknar fram är korrigerad för det värmebehov som uppstår på grund av
ventilationsflödet, och har följande samband:
(13)
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När
befinner sig byggnaden således i termisk jämvikt. BV2 skiljer på en
byggnads energibalans och dess klimathållningssystem, då energibalansen bestämmer
värme- och kylbehovet hos en fastighet, vilket i sin tur bestämmer utformningen av
klimathållningssystemet [26].

5.2.2. Modellering av fastighet i BV2
Det första som behövde bestämmas vid modelleringen av Balder 9 var om hela
fastigheten skulle ses som en modell eller om ett antal sektorer skulle utformas för att ge
en mer rättvisande bild av fastigheten. Då det enbart går att ställa in ett enskilt
ventilationssystem i modellen i BV2 , samt att det finns relativt olika verksamheter inom
fastigheten bestämdes under ett tidigt skede att dela upp fastigheten i fyra sektorer; en
för kontorslokaler i fastigheten, en för butiker, en för restaurangen samt en sektor för
bostäderna och de övriga lokalerna i fastigheten. Nedan i Figur 7 kan de olika
sektorerna ses för att ge en bild över hur de var uppdelade, areor och volymer har tagits
från befintliga ritningar.

Figur 7: Uppdelning av Balder 9 i sektorer, från vänster till höger: Bostad och övriga lokaler, kontorslokaler,
butikslokaler, och restaurangen.

När de olika sektorerna var bestämda behövde den totala elanvändningen fördelas på
dem för att ge en rättvisande bild av den verkliga energianvändningen. Detta
underlättades genom att den el som fastigheten använder är uppdelad på fyra elmätare
som vardera ansvarar för samma utrymmen som ovan valda sektorer. Den totala
elanvändningen fördelades därefter på de olika användningsområdena utifrån den
statistik som erhållits vid litteraturgenomgången. Detta val att fördela enligt statistik och
inte enligt faktiska värden valdes då en total genomgång av fastigheten och dess
elanvändare inte markant bör påverka slutresultatet av studien, utan snarare hade
förfinat det. Genom att inte avvara för mycket tid till detta kunde en mer övergripande
bild över fastigheten och de åtgärder som påverkar den mest utredas.
För att få en så rättvisande bild av klimatskalet som möjligt gjordes en analys av de
ritningar som fanns tillgängliga för att se vilken typ av material som väggar och tak var
konstruerade av, samt dess tjocklek. Genom att ha tillgång till dessa värden kunde ett
genomsnittligt U-värde för väggar och tak tas fram och sättas in i modellen. På samma
sätt togs värden fram för den area som var täckt av fönster, dessa U-värden beräknades
dock inte utan fanns tillgängliga på tillverkarens hemsida.
Det varmvatten som fastigheten använde under ett normalår lades in i modellen och
fördelades schablonmässigt enligt BV2 men med den huvudsakliga användningen
placerad på den sektor där bostäder ingick. När de ovanstående faktorerna placerats in i
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modellen justerades klimatsystemet in för att överensstämma med den totala
värmeanvändning som tagits fram som ett medelvärde över energianvändningen för
åren 2011 - 2013. Detta gav då en grundmodell av fastigheten vars energianvändning
och faktorer överenstämde med det verkliga fallet. Detaljerade värden på de faktorer
som påverkat modellen samt vart dessa har hämtats ifrån kan utläsas i Bilaga 1. Den
version av BV2 som använts har varit 2012:6:8, och det data som exporterats från
programmet har analyserats i Microsoft Excel 2010.

5.3. Åtgärdsurval
5.3.1. Enskilda åtgärder
Utifrån den teori som insamlats för att hitta de åtgärder som i nuläget är beprövade och
används för att minska energianvändningen i en fastighet, samt i överenskommelse med
uppdragsgivare, togs ett antal åtgärder fram för att utvärdera effekten av dessa i det
aktuella fallet Balder 9. Av dessa åtgärder simulerades sex stycken i BV2 medan två
ytterligare åtgärder beräknades fram utanför programmet. Resultatet som redovisades
var förändringen i den totala och specifika energianvändningen uppdelad på
användningsområde, samt förändringen i den totala tillförda energin. Här redovisades
hela fastighetens energianvändning och även den användning som HSB Umeå kan
påverka, dvs. samtlig energi förutom den el som restaurangen brukar.
Åtgärd 1: Tilläggsisolera väggar
Den första åtgärden som simulerades var att tilläggsisolera väggarna med ett ytterligare
isolerande lager. Genom att tillsätta ett lager bestående av 120 mm mineralull sänktes
väggarnas genomsnittliga U-värde till

.

Den kostnad som beräknades för denna åtgärd är 150 kr per kvadratmeter väggarea vid
renovering, som fristående åtgärd ökar denna kostnad till 500 kr per väggarea [20].
Åtgärd 2: Tilläggsisolera tak
Den andra åtgärden som simulerades var att tilläggsisolera vindsbjälkslaget med ett
ytterligare isolerande lager. Genom att tillsätta ett lager bestående av 150 mm mineralull
sänktes takets genomsnittliga U-värde till

.

Kostnaden för denna åtgärd är 65 kr per takarea vid ett fåtal hinder, och kan stiga till
140 kr vid många hinder [20]. Den genomsnittliga kostnaden 100 kr per takarea har
används vid beräkningen av den investeringskostnad som behövs för att implementera
åtgärden.
Åtgärd 3: Fönsterbyte från två- till treglasfönster
Den tredje och sista åtgärden på fastighetens klimatskal var att ytterligare en ruta lades
till i de fönster som för närvarande finns på fastighetens fasad. Detta sänkte fönstrens Uvärde till

och sänkte solfaktorn till 68 %.
18

Kostnaden för att vid ordinarie fönsterbyte byta ut ett tvåglasfönster mot ett
treglasfönster är beräknad till 300 kr per kvadratmeter karmyttermått [20].
Åtgärd 4: Sänkning av inomhustemperaturen
Den fjärde åtgärden som simulerades, och den första som påverkade värmesystemet var
att sänka inomhustemperaturen med 2℃ i samtliga sektorer. Medeltemperaturer innan
sänkningen för de fyra sektorerna var; 21,7℃ i bostaden 22,5℃ i butikerna, 22,0℃ i
kontoret och 23,4℃ i restaurangen.
För denna åtgärd finns ingen direkt kostnad, utan får ställas mot det möjliga obehag som
kan uppfattas av personer i fastigheten.
Åtgärd 5: Sänkning av vattenanvändningen
Den femte åtgärden som simulerades var att sänka den nuvarande vattenanvändningen i
fastigheten. Denna sänktes med 10 % från grundvärdet [20]. Varmvattenanvändningen
sänktes med 20 % [23]. Dessa båda värden simulerades i modellen.
Kostnaden för denna åtgärd är beräknad utifrån en kostnad per lägenhet på 600 kr [20].
Detta har uppskattats till 300 kr per vattenkran i fastigheten. Då denna åtgärd får anses
stå utanför ordinarie renoveringsbehov har även arbetstid för hantverkare tagits med i
kostnadsberäkningen.
Åtgärd 6: Effektivare belysning och elanvändning
Den sista åtgärd som simulerades i BV2 var att sänka den behövda energin till
belysning och elanvändande utrustning med 25 %.
Utifrån den källa som använts för framtagandet av åtgärderna anses kostnaderna för
denna åtgärd vara 0, då befintlig belysningsutrustning fasas ut för att mer energieffektiv
utrustning måste användas. En kostnad för att installera timerstyrning och möjliggöra en
sänkning i standby-tid har uppskattats till 50 000 kr. Verksamhetselen för sektorn
restaurang står utanför denna simulering då den står utanför HSB Umeås förmåga att
påverka, likaså är även verksamhetselen för sektorn bostad friställd från denna
effektivisering.
Åtgärd 7: Återvinning av gråvatten
Denna åtgärd simulerades inte i BV2 då dess effekt inte påverkar energianvändningen,
utan enbart minskar behovet av extern energitillförsel. Åtgärden hämtar däremot värden
från modellen som in-värden för att beräkna den årliga energibesparing som är möjlig.
Åtgärden avser en värmeväxlare där värme från det utgående gråvattnet avges till det
inkommande kallvattnet innan det hettas upp till varmvattentemperatur i
värmecentralen.
För att beräkna den tillgängliga värmeenergin som lämnar fastigheten genom gråvattnet
har det använda varmvattnet ställts mot den andel av vattenanvändningen som inte
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används till spolning i toaletter. Detta ger en medeltemperatur på det totala flödet och
därmed också ett genomsnittligt energiinnehåll i gråvattnet.
Den andel av varmvattnet som inte togs upp av byggnaden är 80 %, och den andel av
vattenanvändningen som inte användes för spolning av toaletter uppgick till 81,25 %
[27]. Den energi som värmer upp gråvattnet, Ev,g, är således 80 % av den energi som
används för varmvattenuppvärmning, Ev,v, och den medeltemperatur som gråvattnet
håller, T m, kan lösas ut ur Ekvation 10. Värmeväxlarens verkningsgrad antogs vara 75
%, som kan ses som en rimlig verkningsgrad i förhållande till kostnad och effektiviteten
[18]. Med verkningsgraden bestämdes den energi som går att återvinna ur gråvattnet,
detta ställdes därefter mot det möjliga energi som kunde tas upp av det kallvatten som
sedan skulle värmas till varmvatten. Detta beräknades enligt Ekvation 14 nedan
(

)

(14)

Där den totala massan av vatten som värms till varmvatten under ett år multiplicerades
med dess specifika värmekapacitet och temperaturskillnaden mellan den varma och
kalla sidan i värmeväxlaren.
Kostnaden för denna åtgärd har uppskattats till 150 000 kr inklusive installation, och de
årliga underhållskostnaderna har antagits till 10 % av investeringsbeloppet, detta baserat
på en tidigare undersökning av energibesparande åtgärder på ett flerbostadshus [28].
Åtgärd 8: Återvinning av värme i frånluft från restaurang
Denna åtgärd tog värden från simuleringen av restaurangen för att bestämma den energi
som lämnar fastigheten genom det frånluftssystem som ventilerar restaurangen. Efter
detta utfördes beräkningar på den möjliga värme som går att återvinna och därmed
minska fastighetens behov av inköpt värmeenergi. Åtgärden avser en vätskekopplad
värmeväxlare där restaurangluften avger sin värme till det inkommande kallvattnet som
förvärmning innan det upphettas till varmvattennivå i värmecentralen.
För att beräkna den tillgängliga värmeenergin som lämnar restaurangen genom
frånluftskanalen under ett år användes den genomsnittliga inomhustemperaturen under
dagen och under natten och det volymsflöde som gällde för samma period. Detta
ställdes mot den temperatur som vattentillförseln höll under året för att beräkna en
genomsnittlig effekt som kunde erhållas mellan den kalla och varma sidan av
värmeväxlaren. Denna effekt kan beräknas enligt Ekvation 9.
Denna effekt multiplicerat med fläktens användningstid gav därmed den maximala
energi som kan upptas genom värmeväxling av den varmare rumstemperaturen. En
faktor lades på denna energi då fullständig värmeväxling kräver väldigt stora växlarytor
samt ingen förlust i systemet. Verkningsgraden på värmeväxlaren uppskattades likt
föregående åtgärd till 75 %. Med verkningsgraden bestämdes den energi som går att
återvinna ur frånluften, detta ställdes därefter mot det möjliga energi som kunde tas upp
av det kallvatten som sedan skulle värmas till varmvatten. Den högsta energi som kunde
tas upp av det kalla vattnet beräknades enligt Ekvation 14.
20

Kostnaden för en installation av denna åtgärd har uppskattats till 200 000 kr inklusive
installation, och dess underhållskostnad till 10 % av investerat belopp, enligt den
rapport som åtgärderna är baserade i [20].

5.3.2. Samlat åtgärdspaket
Efter att åtgärderna simulerats i modellen var för sig består nästa steg i simuleringen att
efter ett antal urvalskriterier välja ut ett flertal av åtgärderna och gemensamt simulera
dem i modellen. Vilka urvalskriterier som avgör medverkan i ett av dessa åtgärdspaket
sammanställs nedan.
Samlat åtgärdspaket 1: Maximal energibesparing
Detta åtgärdspaket samkör samtliga enskilda åtgärder som visar på en positiv påverkan
på fastighetens energibehov. Detta jämfördes sedan med summan av resultatet från
vardera åtgärd som ingick i åtgärdspaketet.
Samlat åtgärdspaket 2: Maximal kostnadsbesparing
Detta åtgärdspaket samkör samtliga enskilda åtgärder vars nettonuvärde är större än 0,
alltså med en internränta som är lika med eller högre än den använda kalkylräntan.
Detta jämfördes sedan med summan av resultatet från vardera åtgärd som ingick i
åtgärdspaketet.
Samlat åtgärdspaket 3: Enbart åtgärder simulerade i BV2
Detta åtgärdspaket samkör samtliga åtgärder som har simulerats i BV2, alltså åtgärd 1
till åtgärd 6. Detta jämfördes sedan med summan av resultatet från vardera åtgärd som
ingick i åtgärdspaketet.

5.4. Ekonomiska beräkningar
De ekonomiska beräkningar som genomförts vid vardera åtgärd har varit
nettonuvärdesberäkningar samt framtagande av internränta för åtgärderna.
Nettonuvärdet är den räntejusterade vinsten som en investering förväntas ge vid en viss
kalkylränta. Nettonuvärdet är därmed differensen mellan åtgärdens nuvärde och dess
investering och kan skrivas som:
(15)
Där G är den grundinvestering som behöver betalas för att genomföra åtgärden.
Nuvärdet kan uttryckas som:
∑

(

(16)

)

Där Ci är det årliga kassaflödet, n är den ekonomiska livslängden på investeringen och p
är den kalkylränta som ska användas. För att en investering ska vara ekonomiskt
gångbar måste nuvärdet överstiga det investerade beloppet, och som en följd av detta
måste således nettonuvärdet vara högre än 0. Ett ytterligare mått på lönsamhet fås om
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nettonuvärdet delas med investeringskostnaden, detta är nettonuvärdeskvoten och ger ett
mått på hur mycket avkastning per investerad krona en åtgärd ger.
För att beräkna en investerings kalkylränta kan en variant av Ekvation 16 användas.
Genom att sätta nuvärdet lika med grundinvesteringen och istället låta p vara okänt kan
internräntan lösas ut. För att en investering ska vara ekonomiskt gångbar måste
internräntan överstiga eller vara lika med kalkylräntan.
För att beräkna kostnaderna har ett elpris på 0,82 kr/kWh använts, baserat på HSB
Umeås egen elkostnad, och ett fjärrvärmepris på 0,76 kr/kWh, baserat på statistik från
Svensk Fjärrvärme. Ett antagande som gjort är att fjärrkylan kostar lika mycket per kWh
som fjärrvärmen.
De kostnader som redovisas är de merkostnader som uppstår jämfört med de normala
kostnader som finns i den existerande underhållsplanen, detta då en energibesparande
åtgärd inte bör ses som en isolerad åtgärd utan som en uppgradering av den befintliga
byggnaden, och ställas mot den besparingsförlust som uppstår om inte åtgärden
genomförs [24].
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6. Resultat & Analys
I detta kapitel presenteras resultatet av studien och analysen av dessa resultat. Först
redovisas fastighetens nuvarande energianvändning, därefter redovisas de enskilda
åtgärdernas påverkan på denna användning, samt de ekonomiska resultat som kan
uppnås genom införandet av dessa. Sist i kapitlet redovisas resultatet av de
gemensamma åtgärdspaket som baseras i de tidigare resultaten.

6.1. Fastighetens energianvändning
Den totala tillförda mängden energi till fastigheten redovisas nedan i Figur 8, ur vilken
kan utläsas att närmare 90 % av den energi som tillförs fastigheten är köpt energi i form
av el, fjärrvärme, eller fjärrkyla.
3% 1%
10%

36%

Fjärrvärme

Verksamhetsel
Fastighetsel

22%

Solinstrålning
Personvärme

Fjärrkyla

28%
Figur 8: Fördelning av tillförd energi till Balder 9.

Den totala och specifika energianvändningen kan utläsas ur Tabell 3, där användningen
är uppdelad efter vardera energibärares användningsområde. Energianvändningen för
HSB Umeå redovisas inom parenteser.
Tabell 3: Total och specifik energianvändning för Balder 9.

Energibärare

Användningsområde

Fjärrvärme

Direkt uppvärmning
Varmvattenberedning

El

Verksamhetsel
Belysning
Fläktar
Kylmaskiner

Fjärrkyla

Kontorskylning
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Energimängd
[kWh/år]
186800
88300

Specifik energimängd
[kWh/m², år]
38,5
18,2

214200
(124 100)
90000
(70 900)
65100
(43 400)
8000
(8000)
6500

43,9
(25,6)
18,5
(14,6)
13,4
(8,9)
1,6
(1,6)
1,3

Vad som kan utläsas ur Tabell 3 är att Balder 9’s totala energianvändning är 135,4
kWh/ m², varav fjärrvärme står för 56,7 kWh/ m² och el för 78,7 kWh/ m². Utifrån den
statistik som presenterades i Kapitel 1.2 kan ses att Balder 9´s energianvändning
understiger medelvärdena för elanvändning för alla lokaltyper, och användningen är
väldigt snarlik statistiken för flerbostadshus; verksamhetselanvändningen avviker med
0,7 kWh/m2 och fastighetselen med 5-10 kWh/m2 . Då majoriteten av fastighetens yta
används till bostäder får detta ses som ett väntat resultat, att de övriga lokaltypernas
elanvändning är högre än bostäders kan förklara det något högre värdet på
elanvändningen än medelvärdet för flerbostadshus.
Fjärrvärmeanvändningen understiger statistiken, vilket bör bero på att statistiken avser
användning per boarea, medan värdet i Tabell 3 avser användning per Atemp. Om samma
mått används för Balder 9 ges en specifik energianvändning på 92,7 kWh/m 2 . Som
nämndes i Kapitel 2 sänktes fjärrvärmeanvändningen markant efter år 2011, och före
detta låg fjärrvärmeanvändningen över sverigemedel, men ur resultatet kan nu utläsas
att Balder 9:s fjärrvärmeanvändning är lägre än medelanvändningen i Sverige.

6.2. Besparingspotential för enskilda åtgärder
I detta underkapitel presenteras det resultat som de enskilda åtgärderna visar på
grundmodellen. Resultat som leder till en minskning i jämförelse med grundmodellen
redovisas som ett negativt värde. I tabellerna redovisas resultatet för de verksamheter
som HSB Umeå ansvarar för inom parenteser.

6.2.1. Åtgärd 1: Tilläggsisolera väggar
Tabell 4: Total och specifik energianvändning för Balder 9 med åtgärd 1.

Energibärare Användningsområde

Energimängd
[kWh/år]

Direkt uppvärmning
Varmvattenberedning
Verksamhetsel

186 839
88 266
214 249
(124 135)
90 065
(70 873)
65 109
(44925)
7 975
(7 994)
6 453

Fjärrvärme
El

Belysning
Fläktar
Kylmaskiner
Fjärrkyla

Kontorskylning

Specifik energimängd
[kWh/m², år]
36,4
18,2
44,1
18,5
13,7
1,6
1,3

Förändring
[%]
- 5,2
0,0
0,0
(0,0)
0,0
(0,0)
2,4
(3,5)
0,2
(0,2)
0,4

Vad som kan utläsas ur Tabell 4 är att en implementering av åtgärden kan sänka
fjärrvärmeanvändningen med 5,2 %, men att en viss ökning i elanvändningen sker,
främst på fläktarna (2,4 %) och även en liten ökning av kylningen. Genom att öka
isoleringen av väggarna minskar värmegenomgången genom dem, vilket leder till att
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värmen behöver lämna fastigheten på ett annat sätt, främst genom ventilationen, detta
ökar belastningen på fläktarna som behöver ventilera en större luftmassa jämfört med
grundmodellen. Detta är sannolikt orsaken till att elanvändningen av fläktarna ökar med
en ökad isolering av väggen. Den totala energianvändningen för Balder 9 med åtgärd 1
implementerad baserad på energislag redovisas i Tabell 5 nedan.
Tabell 5: Total energitillförsel till Balder 9 med åtgärd 1.

Energibärare

Energimängd [kWh, år]

Förändring [%]

265 334
214 243
(124 135)
164 703
(123 792)
74 973
23 273

-3,6
0,0
(0,0)
1,0
(1,3)
0,0
0,0

6 476

0,4

650 756
(506 784)

- 1,2
(- 4,0)

Fjärrvärme
Verksamhetsel
Fastighetsel
Solinstrålning
Personvärme
Fjärrkyla
Total inköpt energi

I Tabell 5 kan denna effekt ses tydligare, då fläktar och kylning står för en mindre del av
elanvändningen blir utslaget på den totala elanvändningen en ökning med 1,0 %, medan
sänkningen i den totala fjärrvärmeanvändningen uppgår till 3,6 %. Totalt leder åtgärden
till att energianvändningen minskar med 1,0 % för hela fastigheten, och 4,0 % för de
områden HSB Umeå ansvarar för. Utifrån den teori som använts i denna studie
förväntades en större besparing i fastighetens energianvändning, då källor tydde på en
besparing så hög som 8,5 % [21]. Vad som kan ha påverkat resultatet i denna riktning
är att väggarna redan hade en erforderlig isolering, och ytterligare isolering inte sänkte
användningen i samma utsträckning. En ytterligare åtgärd som kan ha påverkat detta är
att fastigheten har en lägre fjärrvärmeanvändning än medelvärdet för flerbostadshus,
vilket kan medföra en lägre inomhustemperatur och därmed ett lägre värmeflöde genom
väggen, då detta flöde är beroende av temperaturskillnaden på vardera sida väggen, som
kan utläsas ur Ekvation 4.
De ekonomiska resultat som åtgärden leder till är en årlig besparing av 6 140 kr, med en
investering på 186 408 kr. Nettonuvärdet för åtgärd 1 är -109 894 kr och internräntan är
- 4 %. Detta medför att investeringen inte når upp till de kriterier som var givna för att
genomföra åtgärden. Åtgärden sänker det årliga utsläppet av koldioxidekvivalenter med
139 kg.
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6.2.2. Åtgärd 2: Tilläggsisolera tak
Tabell 6: Total och specifik energianvändning för Balder 9 med åtgärd 2.

Energibärare

Användningsområde

Fjärrvärme

Direkt uppvärmning
Varmvattenberedning

El

Verksamhetsel
Belysning
Fläktar
Kylmaskiner

Fjärrkyla

Kontorskylning

Energimängd
[kWh/år]
175 187
88 270

Specifik energimängd
[kWh/m², år]
36,1
18,2

Förändring
[%]
- 6,2
0,0

214 243
(124 135)
90 065
(70 873)
67 172
(45 452)
7 993
(7993)
6 537

44,1

0,0
(0,0)
0,0
(0,0)
3,2
(4,8)
0,2
(0,2)
1,3

18,5
13,8
1,6
1,3

På samma sätt som i åtgärd 1 minskar en tilläggsisolering av taken användningen av
fjärrvärme, här med 6,2 % av den direkta uppvärmningen. Likaså ökar elanvändningen
på fläktar och kylutrustning. På samma sätt som i föregående åtgärd kan denna ökning i
elanvändning bero på att värmen nu behöver alternativa vägar att lämna fastigheten på,
och därmed ökar belastningen på fläktarna att ventilera fastigheten.
Tabell 7: Total energitillförsel till Balder 9 med åtgärd 2.

Energibärare

Energimängd [kWh, år]

Förändring [%]

263 457
214 243
(124 135)
165 230
(124 318)
74 973
23 273

- 4,2
0,0
(0,0)
1,3
(1,7)
0,0
0,0

6 537

1,3

649 467
(518 447)

- 1,4
(-1,8)

Fjärrvärme
Verksamhetsel
Fastighetsel
Solinstrålning
Personvärme
Fjärrkyla
Total inköpt energi

I Tabell 7 kan ses att fjärrvärmeanvändningen sänks med 4,2 %, och att elanvändningen
samt fjärrkyleanvändningen ökar vardera med 1,3 %. Totalt leder åtgärden till att
energianvändningen minskar med 1,4 % för hela fastigheten, och med 1,8 % för de
områden HSB Umeå ansvarar för. Enligt de studier som har använts i detta arbete kan
en tilläggsisolering av taket sänka energianvändningen med upp till 3 %, vilket nära
överensstämmer med det resultat som visats i simuleringen [21]. Att detta värde
närmare överensstämmer med det förväntade resultatet kan bero på att taket på Balder 9
inte är lika isolerat väl isolerat i förhållande till väggarna och den teori som åtgärden är
baserad i.
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Åtgärden leder till en årlig besparing på 7 088 kr med en investeringskostnad på
135 005 kr. Nettonuvärdet för åtgärd 2 är -46 670 kr och internräntan är 0 %. Detta ger
att åtgärden inte uppfyller de krav som ställts för att vara ekonomiskt genomförbar.
Åtgärden sänker det årliga utsläppet av koldioxidekvivalenter med 137 kg.

6.2.3. Åtgärd 3: Fönsterbyte från två- till treglasfönster
Tabell 8: Total och specifik energianvändning för Balder 9 med åtgärd 3.

Energibärare

Användningsområde

Fjärrvärme

Direkt uppvärmning
Varmvattenberedning

El

Verksamhetsel
Belysning
Fläktar

Fjärrkyla

Kylmaskiner
Kontorskylning

Energimängd
[kWh/år]
176 015
88 270

Specifik energimängd
[kWh/m², år]
36,2
18,2

Förändring
[%]
- 5,8
0,0

214 243
(123 135)
90 065
(70 873)
67 147
(45 427)
7 700
6 549

44,1

0,0
(0,0)
0,0
(0,0)
3,1
(4,7)
- 3,5
1,5

18,5
13,8
1,6
1,3

Ur Tabell 8 kan utläsas att en ökning från två- till treglasfönster sänker användningen
för direkt uppvärmning med 5,8 %, och sänker användningen av el till kylmaskiner med
3,5 %. Åtgärden leder däremot till en ökning av elanvändningen med 3,1 % och
fjärrkyleanvändningen med 1,5 %. Då denna åtgärds påverkan på klimatskalet är ett
högre medelvärde på väggens U-värde påverkas fastigheten på samma sätt som i de
tidigare två åtgärderna. Detta är orsaken till att fläktarnas elanvändning ökar, på samma
sätt som i åtgärd 2 och 3.
Tabell 9: Total energitillförsel till Balder 9 med åtgärd 3.

Energibärare

Energimängd [kWh, år]

Förändring [%]

264 285
214 243
(124 135)
164 912
(124 001)
69 041
23 273
6 549

- 3,9
0,0
(0,0)
1,1
(1,4)
- 2,1
0,0
1,5

649 989
(518 969)

- 1,4
(-1,7)

Fjärrvärme
Verksamhetsel
Fastighetsel
Solinstrålning
Personvärme
Fjärrkyla
Total inköpt energi

Den totala påverkan på energianvändningen kan ses i Tabell 9, och där kan ses att
fjärrvärmeanvändningen sänks med 3,9 %, medan elanvändningen ökar med 1,1 % och
att fjärrkyleanvändningen ökar med 1,5 %. Åtgärden leder totalt till en sänkning av
energianvändningen med 1,4 % för hela fastigheten, och 1,7 % för de områden HSB
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Umeå ansvarar för. I likhet med åtgärd 1 understiger resultatet det förväntade, enligt
teorin kan utbyte av fönster leda till en energibesparing på upp till 7,8 % [21]. Orsaken
till att detta resultat inte uppnåtts kan bero dels på att fönstern på fastigheten initialt
hade ett högre U-värde än de som använts i teorin, samt att ett försiktigt värde valts för
det nya fönstrets U-värde. Energisnåla fönster kan uppnå U-värden ned till 1,0 W/m2K,
men här har värdet 1,8 använts då detta följde den källa som åtgärden baserade sig i, och
bör därmed ha bättre grund än ett annat värde [20].
Den årliga besparingen uppgår till 6 710 kr med en investeringskostnad på 77 758 kr.
Nettonuvärdet för åtgärd 3 är 5 869 kr och internräntan är 6 %. Detta betyder att
åtgärden når upp till de kriterier för investering som är satta, och att åtgärden skulle vara
återbetald på 17 år. Utsläppet av koldioxidekvivalenter kan sänkas med 146 kg årligen.

6.2.4. Åtgärd 4: Sänkning av inomhustemperaturen
Tabell 10: Total och specifik energianvändning för Balder 9 med åtgärd 3.

Energibärare

Användningsområde

Fjärrvärme

Direkt uppvärmning

El

Varmvattenberedning
Verksamhetsel
Belysning
Fläktar
Kylmaskiner

Fjärrkyla

Energimängd
[kWh/år]
157 624

Specifik energimängd
[kWh/m², år]
32,4

Förändring
[%]
- 15,6

88 266
214 249
(124 135)
90 065
(70 873)
64 590
(42 871)
7 975

18,2
44,1

1,6

0,0
0,0
(0,0)
0,0
(0,0)
- 0,8
(- 1,2)
0,0

6 453

1,3

0,0

Kontorskylning

18,5
13,3

Genom att sänka inomhustemperaturen med 2℃ kan energianvändningen för direkt
uppvärmning sänkas med 15,6 % och elanvändningen för fläktar kan sänkas med 0,8 %.
Till skillnad från de tre tidigare åtgärderna medför inte denna sänkning av
energianvändningen till uppvärmning en ökning i fläktarnas elanvändning. Detta kan
bero på att värmebehovet har minskats genom att sänka den tillförda värmen, och
därmed kan den ökade belastningen på fläktarna undvikas, då balansen mellan de vägar
värmen kan lämna fastigheten inte ändrats, samt att den värme som behöver ventilerats
ut minskats.
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Tabell 11: Total energitillförsel till Balder 9 med åtgärd 4.

Energibärare

Energimängd [kWh, år]

Förändring [%]

245 891
214 249
(124 135)
162 631
(121 719)
69 041
24 018
6 453

- 10,6
0,0
(0,0)
- 0,3
(- 0,4)
0,0
3,2
0,0

629 223
(498 203)

- 4,5
(- 5,6)

Fjärrvärme
Verksamhetsel
Fastighetsel
Solinstrålning
Personvärme
Fjärrkyla
Total inköpt energi

Åtgärden leder till att fjärrvärmeanvändningen minskas med 10,6 %, och att
elanvändningen sänks med 0,3 %. Åtgärden sänker den totala energianvändningen för
fastigheten med 4,5 % och med 5,6 % för de områden HSB Umeå ansvarar för. Detta
värde understiger det från teorin väntade värdet på 14 %, vilket kan bero på att
värmebehovet för fastigheten redan är lägre än medelfastigheten och således har
värmebehovet i fastigheten redan justerats närmare det värde som en
temperatursänkning ensamt kan leda till. Värt att notera är att den behövda fjärrvärmen
kan minskas med 10,6 %, ett i närheten av 14 %, därmed visar åtgärden på en markant
sänkning i den behövda värmeenergin som tillförs fastigheten. En ytterligare
observation som kan göras i Tabell 11 är att energitillförseln från personvärme ökar
med 3,2 %, som en följd av en temperatursänkning ökar temperaturskillnaden mellan
rumstemperaturen och kroppstemperaturen hos personer som vistas i fastigheten, vilket
leder till ett högre värmeflöde från personen.
En årlig besparing på 22 629 kr kan uppnås vid genomförandet av åtgärden.
Nettonuvärdet för åtgärd 4 är 282 010 kr, och då åtgärden saknar investeringskostnad
kan ingen internränta ges. Då ingen investering behövs och nettonuvärdet är större än 0
uppfyller denna åtgärd de kriterier som var satta för att genomföra åtgärden. Utsläppet
av koldioxidekvivalenter kan sänkas med 1 025 kg per år vid genomförandet av
åtgärden.
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6.2.5. Åtgärd 5: Sänkning av vattenanvändningen
Tabell 12: Total och specifik energianvändning för Balder 9 med åtgärd 5.

Energibärare

Användningsområde

Fjärrvärme

Direkt uppvärmning
Varmvattenberedning

El

Verksamhetsel
Belysning
Fläktar

Fjärrkyla

Kylmaskiner
Kontorskylning

Energimängd
[kWh/år]
186 845
63 560

Specifik energimängd
[kWh/m², år]
38,5
13,1

Förändring
[%]
0,0
- 28,0

214 243
(123 135)
90 065
(70 873)
65 121
(42 871)
7 971
6 453

44,1

0,0
(0,0)
0,0
(0,0)
0,0
(0,0)
-0,1
0,0

18,5
13,4
1,6
1,3

Genom att sänka vattenanvändningen kan ur Tabell 12 utläsas att den värmeanvändning
som går till att värma varmvattnet kan sänkas med 28 %. Då detta värde helt
överensstämmer med det förändrade värdet på vattenanvändningen kan ses att en
förändring i varmvattenanvändningen inte har en påverkan på övriga energianvändare i
fastigheten, och därmed kan åtgärder på vattensystemet anses som oberoende vid ett
gemensamt åtgärdspaket då det enbart påverkar den behövda energin för
varmvattenanvändningen.
Tabell 13: Total energitillförsel till Balder 9 med åtgärd 5.

Energibärare

Energimängd [kWh, år]

Förändring [%]

250 405

- 9,0

214 243
(124 135)
163 157
(122 245)
74 973
23 273
6 453

0,0
(0,0)
0,0
(0,0)
0,0
0,0
0,0

634 257

- 3,7

Fjärrvärme
Verksamhetsel
Fastighetsel
Solinstrålning
Personvärme
Fjärrkyla
Total inköpt energi

Åtgärden leder till att fjärrvärmeanvändningen kan sänkas med 9 % utan att något annat
kostnadsgivande energislag påverkas av genomförandet. Detta leder till en total
minskning i energianvändningen med 3,7 % för fastigheten. Då de åtgärder som
simulerades baserade sig i teorin går det inte att avgöra om resultatet är tillförlitligt, det
som kan ses i Tabell 13 är att åtgärder på varmvattenanvändningen enbart påverkar den
tillförda energin från fjärrvärme, och inte påverkar något annat användningsområde.
Besparingen som åtgärden leder till per år är 18 771 kr med en investering på 45 600 kr.
Nettonuvärdet för åtgärd 5 är 188 339 kr och internräntan är 41 %, med en
återbetalningstid på 3 år. Detta gör att åtgärden uppfyller de investeringskrav som var
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satta för att en investering skulle göras. Den minskning
koldioxidekvivalenter som åtgärden leder till är 815 kg årligen.

i

utsläpp

av

6.2.6. Åtgärd 6: Effektivare belysning och elanvändning
Tabell 14: Total och specifik energianvändning för Balder 9 med åtgärd 6.

Energibärare

Användningsområde

Fjärrvärme

Direkt uppvärmning
Varmvattenberedning

El

Verksamhetsel
Belysning
Fläktar
Kylmaskiner

Fjärrkyla

Kontorskylning

Energimängd
[kWh/år]
196 664
88 270

Specifik energimängd
[kWh/m², år]
40,5
18,2

Förändring
[%]
5,3
0,0

201 397
(111 289)
67 549
(53 155)
59 111
(37 391)
7 463

44,1

1,5

- 6,0
(- 10,4)
- 25,0
(- 25,0)
- 9,2
(- 13,8)
- 6,4

5 506

1,2

- 14,7

9,3
12,0

Genom att genomföra denna åtgärd kan elanvändningen för belysning sänkas med 25
%, användningen av verksamhetsel kan sänkas med 6,0 %, elanvändningen för fläktar
kan sänkas med 9,2 % och kylmaskiner med 6,4 %. Åtgärden sänker även den behövda
fjärrkylningen med 14,7 %. Åtgärden leder däremot till en ökning av den behövda
energin till direkt uppvärmning med 8,1 %. Då simuleringen ändrade den behövda
energin till belysning och till elförbrukande maskiner kan inte detta resultat säkerställas,
däremot kan de sidoeffekter som åtgärden har analyseras. Som väntat möttes en
sänkning av tillförd elenergi med en ökning i tillförd fjärrvärme, för att bibehålla
energibalansen i fastigheten. En intressant observation som kan göras är att den kylning
som behövts för att hålla denna balans kan sänkas, såväl vid kylmaskiners
energianvändning som vid användningen av fjärrkyla. Likaså sänks fläktarnas
energianvändning. Båda dessa sänkningar i energianvändning beror på att mindre energi
behöver föras ut ur fastigheten då elanvändningen minskats, detta bortförande hände
tidigare genom ventilation av inomhusluften samt genom kylning av den, ett behov som
med denna åtgärd kan sänkas.
Tabell 15: Total energitillförsel till Balder 9 med åtgärd 6.

Energibärare

Energimängd [kWh, år]

Förändring [%]

290 238

5,5

214 243
(124 315)
110 628
(79 313)
74 973

0,0
(0,0)
- 32,2
(- 35,1)
0,0

30 727
5 974
621 084
(499 660)

32,0
- 7,4
- 5,7
(- 5,4)

Fjärrvärme
Verksamhetsel
Fastighetsel
Solinstrålning
Personvärme
Fjärrkyla
Total inköpt energi
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Ur Tabell 15 kan utläsas att fjärrvärmeanvändningen ökar med 5,5 % medan
elanvändningen sänks med 32,2 % och fjärrkyleanvändningen med 7,4 %. Denna åtgärd
leder till en total energibesparing på 5,7 % med en besparing på 5,4 % för de områden
HSB Umeå ansvarar för. Som analyserats i stycket före Tabell 15 överensstämmer de
effekter som åtgärden uppvisar på fastigheten med vad som förväntades ur perspektivet
av byggnadens energibalans, energin behöver tillföras då ingen förändring i fastighetens
värmebehov genomförts i åtgärden, men mindre energi behöver användas för att behålla
inomhusklimatet inom givna gränsvärden.
Den årliga besparingen som åtgärden leder till är 23 657 kr med en investering på
50 000 kr. Nettonuvärdet för åtgärd 6 är 244 814 kr och internräntan är 47 %, med en
återbetalningstid på 3 år. Detta gör att åtgärden väl överstiger de ekonomiska krav för
investering som var satta.

6.2.7. Åtgärd 7: Återvinning av gråvatten
Den årliga energimängd som lämnar fastigheten som gråvatten är 70 613 kWh, och
detta vatten har en medeltemperatur på 12,7 ℃. Med en värmeväxlarverkningsgrad på
75 % ges en årlig möjlig besparing på 52 960 kWh behövd fjärrvärme, den energimängd
som kallvattnet har möjlighet att ta upp är 6535 kWh. Därmed kan enbart 12 % av den
möjliga återvunna energin tas tillvara på vid ett genomförande av denna åtgärd. Detta
motsvarar en sänkning av fjärrvärmeanvändningen med 2,4 % och den totala
energianvändningen med 8,0 %. Vad som kan ses är att en potential för betydande
återvinning av värme finns, men möjligheten att tillgodogöra sig denna värme är för
liten för att möjliggöra en lönsam återvinning av gråvattenenergin. Detta beror på att
temperaturskillnaden mellan den kalla och värma sidan över värmeväxlaren inte tillåter
en nog stor temperaturökning på det kalla vattnet innan det lämnar växlaren, detta
kopplat till ett relativt lågt tillflöde av vatten under året är orsaken till den låga totala
verkningsgraden som presenterats ovan.
Åtgärden ger en årlig besparing på 4 966 kr med en investeringskostnad på 150 000 kr
och en årlig kostnad på 15 000 kr. Då den årliga kostnaden överstiger besparingen
uppfyller åtgärden inte de investeringskrav som var satta, och ett genomförande av
åtgärden hade lett till ett nettonuvärde på - 275 037 kr. Den årliga utsläppsminskningen
av koldioxidekvivalenter uppgår till 215 kg vid ett genomförande av åtgärden.

6.2.8. Åtgärd 8: Återvinning av värme i frånluft från restaurang
Den maximala effekt som kan tas ut genom värmeväxling av frånluften är 7,8 kW, med
en värmeväxlarverkningsgrad på 75 % ger detta en årlig möjlig besparing på 51 035
kWh. Den möjliga energi som kan upptas av kallvattnet är 28 699 kWh, vilket
motsvarar 56 % av den möjliga energibesparingen. Detta ger en sänkning av
fjärrvärmeanvändningen med 10,4 % och den totala användningen med 4,4 %. Till
skillnad från åtgärd 7 finns här en större temperaturskillnad över värmväxlaren, vilket
medför att en större andel av värmen i frånluften går att tillgodogöra sig för förvärmning
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av varmvattnet, detta ger en högre total verkningsgrad på värmeväxlingen men
fortfarande ett relativt lågt värde i förhållande till den tillgängliga energin.
Med denna åtgärd kan en årlig besparing på 22 574 kr ges, med en investeringskostnad
på 200 000 kr och en årlig kostnad på 20 000 kr. Nettonuvärdet för åtgärd 8 är – 177
426 kr, vilket inte uppfyller det investeringskrav som var satt, och medför att
investeringen inte är ekonomiskt gångbar. Genom att genomföra denna åtgärd kan
utsläppet av koldioxidekvivalenter minskas med 947 kg.

6.2.9. Resultatsammanställning av enskilda åtgärder
Utifrån resultaten kan utläsas att åtgärder på klimatskalet leder till en total besparing av
inköpt energi med 1,0 – 1,4 %, dock uppfyller ingen av åtgärderna på vägg eller tak det
avkastningskrav som var satt för att åtgärden ska genomföras, däremot visade sig
utbytet av två- till treglasfönster uppnå en tillräcklig lönsamhet under den kalkylperiod
som var satt. Den huvudsakliga påverkan åtgärderna har är en minskning i
värmebehovet, och en ökning i elanvändning hos fastighetens fläktar. Ingen av
åtgärderna på klimatskalet nådde upp till det förväntade resultatet utifrån de källor som
låg till grund för åtgärderna, detta kan förklaras utifrån fastighetens avvikelse ifrån
genomsnittet av flerbostadshus energianvändning i Sverige. Värt att notera är att
samtliga åtgärder på klimatskalet ökade energiförbrukningen hos klimatanläggningens
fläktar, sannolikt som följd av att en mindre andel av fastighetens värme lämnar den
genom de tilläggsisolerade ytorna.
De åtgärder som syftade till att minska värmeanvändningen, åtgärd 4 – åtgärd 5, visade
på en minskning av den inköpta energin med 3-7 – 4,5 %. Båda åtgärderna uppfyllde de
avkastningskrav som var satta och kan vid genomförande leda till ekonomiska och
energimässiga besparingar. Dessa åtgärder visade på en likhet med teorin då de inte
påverkade övriga energianvändningar i fastigheten, utan den huvudsakliga förändringen
var i vardera uppvärmningsområde. Som väntat påverkar en sänkning i
energianvändningen även en sänkning av den behövda värmen för att bibehålla
värmebalansen, vilket kunde förklaras utifrån de parametrar som påverkar en fastighets
värmebalans i teorin.
Den åtgärd som inriktades på att minska elanvändningen, åtgärd 6, minskade den
inköpta energikonsumtionen med 5,0 % och uppfyllde avkastningskravet som var satt.
Åtgärden minskade elanvändningen men ökade som följd av detta den behövda värmen
i fastigheten, vilket var väntat utifrån den teori som åtgärderna baseras i. Likt
föregående stycke överenstämde resultatet av en sänkning i elanvändningen med teorin,
elanvändningen påverkar inte värmebehovet vilket medförde en ökning i tillförd energi i
form av fjärrvärme. Resultatet av åtgärden var dessutom att energianvändningen för
fläktar och för kylsystem kunde sänkas då åtgärden sänkte värmetillförseln från
belysningen och från maskiner i fastigheten.
De två åtgärder som syftade till en återvinning av värme som lämnar fastigheten
antingen genom avloppsvattnet eller genom den frånluftsfläkt som brukas av
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restaurangen visar på en besparing i fjärrvärmeanvändningen, med 2,4 – 10,4 %, och en
besparing i total tillförd energi med 1,0 - 4,4 %. Utifrån de kostnader som uppskattats
för åtgärd 7 och 8 uppfyller ingen av åtgärderna det investeringskrav som var satt. Vad
som kan utläsas ur resultatet för de båda värmeåtervinningsåtgärderna är att potentialen
för en stor återvinning finns från såväl frånluften som från gråvattnet, det som leder till
att ingen åtgärd är ekonomiskt gångbar är dels det smala temperaturspannet mellan den
kalla och varma sidan över värmeväxlaren, och dels det förhållandevis låga flödet av
vatten för varmvattenanvändning. Den första orsaken är den som påverkar den låga
totala verkningsgraden för återvinningen av gråvatten, då temperaturökningen för
gråvattnet är relativt låg ger detta ett litet temperaturspann där värmen kan växlas till det
inkommande kalla vattnet.
Vad som kan ses är att ingen åtgärd enskilt kan leda till att Balder 9 uppfyller de
klimatmål som är satta, då sänkningen i energianvändningen varierar mellan 1,0 – 5,0
%, och målet var satt till 20 %. Om samtliga åtgärders påverkan på energianvändningen
summeras leder detta till en total sänkning i energianvändandet med 22,7 % och en
sänkning för HSB Umeås verksamheter med 28,5%. Detta uppfyller därmed det krav
om ökad energieffektivisering som är satt och som HSB Umeå vill uppfylla, förutsatt att
resultatet från samtliga åtgärder inte påverkar varandra. Detta leder även till en sänkning
i utsläppet av CO2e med 7,5 ton årligen, motsvarande 19,6 %, vilket inte når upp till det
mål som HSB har satt för sina egna fastigheter på 50 %.

6.3. Besparingspotential för gemensamma åtgärder
Utifrån resultaten av de enskilda åtgärderna samkördes ett antal av dem i tre
åtgärdspaket. Då samtliga av de åtta åtgärderna visade på en besparing i
energianvändningen simulerades dessa i det första åtgärdspaketet, dock visade det sig
att båda värmeåtervinningsåtgärderna kunde återvinna mer energi än vad som kunde
tillgodotas, och därmed valdes den åtgärd som kunde ta tillvara på den största delen av
energin, åtgärd 8, till detta åtgärdspaket.
Varken åtgärd 1 – 2 eller åtgärd 7 - 8 uppfyllde de investeringskrav som var satta, vilket
gjorde att enbart åtgärd 3 – 6 simulerades i det andra åtgärdspaketet. Det tredje
åtgärdspaketet som simulerades bestod av åtgärd 1-6, de av åtgärderna som endast
simulerades i BV2 och inte beräknades utanför programmet. På följande sida redovisas
resultaten för dessa tre åtgärdspaket.
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6.3.1. Samlat åtgärdspaket: Maximal energibesparing
Tabell 16: Total och specifik energianvändning för Balder 9 med åtgärdspaket 1.

Energibärare

Användningsområde

Fjärrvärme

Direkt uppvärmning
Varmvattenberedning
Verksamhetsel

El

Belysning
Fläktar

Fjärrkyla

Kylmaskiner
Kontorskylning

Energimängd
[kWh/år]
134 081
40 592
201 397
(111 289)
67 549
(53 155)
64 853
(43 133)
7 569
5 672

Specifik energimängd
[kWh/m2, år]
27,6
8,4
41,5
13,9
13,3
1,6
1,2

Avvikelse
[%]
- 28,2
- 54,8
- 6,0
(- 10,4)
- 25,0
(- 25,0)
- 0,4
(- 0,6)
- 5,1
- 12,1

Ur Tabell 16 kan utläsas att energianvändningen för samtliga områden sänks utifrån
grundmodellen, med den största procentuella besparingen på 54,8 % för
varmvattenvärmningen och 28,2 % för den direkta uppvärmningen. Belysningens
användning sänks med 25 % och övriga elanvändare sänks med 0,4 – 6,0 %. Vad som är
anmärkningsvärt är att den ökning i energianvändningen hos ett antal av posterna som
uppstod vid enskilda åtgärder har kompenserats av andra åtgärder och lett till att
samtliga energianvändningar sänkts i förhållande till grundmodellen.
Tabell 17: Total energitillförsel till Balder 9 med åtgärdspaket 1.

Energibärare

Energimängd [kWh, år]

Förändring [%]

174 673

- 36,5

201 397
(111 289)
139 971
(103 858)
69 041
24 018
5 672
521 712
(395 491)

- 6,0
(- 10,4)
- 14,2
(- 15,0)
- 7,9
3,2
- 12,1
- 20,8
(- 25,1)

Fjärrvärme
Verksamhetsel
Fastighetsel
Solinstrålning
Personvärme
Fjärrkyla
Total inköpt energi

I Tabell 17 ses att fjärrvärmeanvändningen kan sänkas med 36.5 % och den inköpta elen
kan sänkas med 9,6 %, detta ger en total sänkning i energianvändningen för Balder 9
med 20,8 % och för HSB Umeås verksamheter en sänkning med 25,1 %. Vad som även
kan ses är att energitillskottet från personer i fastigheten ökar med 3,2 % på grund av
den temperatursänkning som fastigheten genomgått genom implementeringen av
åtgärdspaketet.
Genom att genomföra detta åtgärdspaket kan en årlig besparing på 82 534 kr ges, med
en investeringskostnad på 694 771 kr och en årlig kostnad på 20 000 kr. Nettonuvärdet
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för detta åtgärdspaket är 333 779 kr och internräntan är 10,2 %, vilket överstiger de
investeringskrav för att genomföra åtgärdspaketet och leder till en återbetalningstid på
12 år. Den årliga minskningen av koldioxidekvivalentutsläpp uppgår till 7,0 ton, vilket
motsvarar en minskning med 18,3 % från grundmodellen.
Om energibesparingen för det samlade åtgärdspaketet jämförs med summan av de
enskilda åtgärderna kan ses att ett lägre värde ges vid den samlade simuleringen (20,8
%) än vid de enskilda (21,7 %). Att denna skillnad uppstår beror på att vissa åtgärder
påverkar varandras resultat och leder till att summan av åtgärderna inte uppnås, till
exempel kan ses att då varmvattenanvändningen minskat leder detta till att en mindre
mängd vatten finns tillgänglig att växla värmen till, och därmed minskar den åtgärdens
påverkan av slutresultatet.

6.3.2. Samlat åtgärdspaket: Maximal kostnadsbesparing
Tabell 18: Total och specifik energianvändning för Balder 9 med åtgärdspaket 2.

Energibärare

Användningsområde

Fjärrvärme

Direkt uppvärmning

El

Varmvattenberedning
Verksamhetsel

Fjärrkyla

Energimängd
[kWh/år]
158 215

Specifik energimängd
[kWh/m2, år]
32,6

Avvikelse
[%]
- 15,3

64 598
201 397

13,3
41,5

Belysning

67 549

13,9

Fläktar

59 780

12,3

7 221
5 506

1,5
1,1

- 26,8
- 6,0
(- 10,4)
- 25,0
(- 25,0)
- 8,2
(- 12,3)
- 9,5
- 14,7

Kylmaskiner
Kontorskylning

Ur Tabell 18 kan utläsas att samtliga områden minskar sin energianvändning jämfört
med grundmodellen, och den största enskilda minskningen står fjärrvärmeanvändningen
till varmvattenuppvärmning för, som minskat med 26,8 %. Likt föregående åtgärd kan
ses att de enskilda åtgärderna kompletterar varandra och på så sätt sänker den totala
energianvändningen för varje användningspost, och då enbart en av
klimatskalsåtgärderna finns med i detta paket minskar belastningen på fläktarna, vilket
kan ses då sänkningen i energianvändning visar på en markant skillnad, - 8,2 % i detta
åtgärdspaket och - 0,4 % i föregående åtgärdspaket.
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Tabell 19: Total energitillförsel till Balder 9 med åtgärdspaket 2.

Energibärare

Energimängd [kWh, år]

Förändring [%]

222 813
201 397
(111 289)
134 550
(98 437)
69 041
24 018
5 506
564 266
(438 044)

- 19,0
- 6,0
(- 10,4)
- 17,5
(- 19,5)
- 7,9
3,2
- 14,7
- 14,4
(- 17,0)

Fjärrvärme
Verksamhetsel
Fastighetsel
Solinstrålning
Personvärme
Fjärrkyla
Total inköpt energi

Ur Tabell 19 kan utläsas att användningen av inköpt fjärrvärme kan sänkas med 19,0 %,
och att elanvändningen kan sänkas med 10,9 %. Detta skulle ge en sänkning av den
totala energianvändningen i Balder 9 med 14,3 % och en sänkning för HSB Umeås
verksamheter med 17,0 %.
Den årliga besparingen som åtgärdspaketet kan leda till är 70 519 kr med en
investeringskostnad på 173 358 kr. Nettonuvärdet för detta åtgärdspaket är 705 455, och
internräntan är 40,6 %, vilket väl överstiger de ekonomiska krav som var satta för en
investering och leder till en återbetalningstid på 3 år. Den årliga minskningen av
koldioxidekvivalentutsläpp uppgår till 6,1 ton, vilket motsvarar en minskning med 15,9
% från grundmodellen.
Om resultatet för det gemensamma åtgärdspaketet jämförs med summan av de åtgärder
som ingick i det ses att även här är skillnaden liten mellan det samlade paketet (14,4 %)
och de enskilda åtgärderna (14,6 %). Denna skillnad är betydligt mindre än vid
föregående åtgärdspaket. Detta kan antyda på att de åtgärder som i största grad påverkar
varandras slutresultat är de åtgärder som påverkar varmvattenanvändningen, då ingen av
värmeväxlaråtgärderna finns med i detta åtgärdspaket kan sänkningen i
varmvattenanvändningen inte påverka återvinningsgraden.
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6.3.3. Samlat åtgärdspaket: Enbart åtgärder simulerade i BV2
Tabell 20: Total och specifik energianvändning för Balder 9 med åtgärdspaket 3.

Energibärare

Användningsområde

Energimängd
[kWh/år]

Specifik energimängd
[kWh/m2, år]

Avvikelse
[%]

Fjärrvärme

Direkt uppvärmning
Varmvattenberedning

27,6
13,1

El

Verksamhetsel

134 081
63 551
201 397
(111 289)
67 549
(53 155)
64 853
(43 133)

13,3

- 28,2
- 28,0
- 6,0
(- 10,4)
- 25,0
(- 25,0)
- 0,4
(- 0,6)

7 569
5 672

1,6
1,2

- 5,1
- 12,1

Belysning
Fläktar

Fjärrkyla

Kylmaskiner
Kontorskylning

41,5
13,9

Ur Tabell 20 kan utläsas att energianvändningen vid samtliga användningsområden
sänks jämfört med ursprungsmodellen, och den största procentuella minskningen står
den direkta uppvärmningen för med 28,2 %, tätt följd av värmebehövet till varmvatten,
med 28,0 %. På samma sätt som vid tidigare åtgärdspaket ses att åtgärder som påverkar
olika faktorer i fastighetens energibalans samspelar och leder till en sänkning av
samtliga energianvändningar.
Tabell 21: Total energitillförsel till Balder 9 med åtgärdspaket 3.

Energibärare

Energimängd [kWh, år]

Förändring [%]

197 632
201 397
(111 289)
139 971
(103 858)
69 041
24 018
5 672
544 672
(418 450)

- 28,2
- 6,0
(- 10,4)
- 14,2
(- 15,0)
- 7,9
3,2
- 12,1
- 17,3
(- 20,7)

Fjärrvärme
Verksamhetsel
Fastighetsel
Solinstrålning
Personvärme
Fjärrkyla
Total inköpt energi

Ur Tabell 21 kan ses att användningen av fjärrvärme kan sänkas med 28,2 % jämfört
med ursprungsmodellen, och elanvändningen kan sänkas med 9,6 %. Genomförandet av
detta åtgärdspaket skulle ge en sänkning av den totala energianvändningen med 17,3 %
och en sänkning för HSB Umeås verksamheter med 20,7 %.
Detta åtgärdspaket leder till en årlig besparing på 85 084 kr med en investeringskostnad
på 494 771 kr. Nettonuvärdet för detta åtgärdspaket är 565 568 kr och har en internränta
på 16,4 %, vilket väl uppfyller investeringskraven och leder till en återbetalningstid på 6
år. Den årliga minskningen av koldioxidekvivalentutsläpp uppgår till 6,3 ton, vilket
motsvarar en minskning med 16,3 % från grundmodellen.
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När resultatet för åtgärdspaketet jämförs med summan av de enskilda åtgärder som
ingår i det kan ses att ingen skillnad i besparing görs, både energibesparingarna uppgår
till 17,3 %. Jämförs detta med åtgärdspaket 2 där summan av de enskilda åtgärdena var
högre än det gemensamma paketet kan slutsatsen dras att tilläggsisoleringen av
väggarna i samverkan med de övriga åtgärderna i paketet leder till en högre
energibesparing än vad de nådde som enskilda åtgärder.

6.4. Resultatsammanställning av de samlade åtgärdspaketen
De tre åtgärdspaketen sänker energianvändningen i fastigheten totalt med mellan 14,4 –
20,8 %, och för HSB Umeås verksamheter sänks användningen mellan 17,0 – 25,1 %.
Samtliga åtgärdspaket uppfyller även det investeringskrav som var satt, internräntorna
varierade mellan 10,2 – 40,6 % för åtgärdspaketen, vilka samtliga var högre än den satta
kalkylräntan 5 %. I Figur 9 kan ses skillnaden i det nettonuvärde som de olika
åtgärdspaketen skulle leda till med en kalkylperiod på 20 år.
800000
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500000
400000
300000
200000
100000
0
Åtgärdspaket 1

Åtgärdspaket 2

Åtgärdspaket 3

Figur 9: Nettonuvärde för samlade åtgärdspaket [kr].

Som kan ses är det en markant skillnad mellan åtgärdspaket 1 och paket 2 - 3. Detta
beror till stor del på att värmeåtervinningsåtgärden 8 inte togs med i simuleringen av
åtgärdspaket 2 och 3, då den enskilda åtgärden inte uppfyllde det investeringskrav som
var satt. I Figur 10 redovisas den sänkning i energianvändning som de tre
åtgärdspaketen kan leda till vid en implementering.
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Figur 10: Sänkning i energianvändning för de samlade åtgärdspaketen [kWh/år].

Som tidigare nämnts varierade sänkningen i energianvändning för HSB Umeås egna
verksamheter mellan 17,0 – 25,1 % för de tre åtgärdspaketen. De två åtgärdspaket vars
sänkning av energianvändningen var mer än 20 %, och därmed nådde upp till målet om
energieffektivisering, var åtgärdspaket 1 och åtgärdspaket 3. I Figur 11 redovisas den
sänkning i utsläppet av koldioxidekvivalenter som de tre åtgärdspaketen kan leda till.
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Figur 11: Utsläppssänkning CO2e av de samlade åtgärdspaketen[kg/år].

Som kan ses är skillnaden mellan åtgärdspaket 1 och de övriga åtgärdspaketen störst,
medan åtgärdspaket 2 och 3 har en liknande påverkan på utsläppet. Åtgärdspaket 1
sänker utsläppet av koldioxidekvivalenter med 18,3 %, åtgärdspaket 2 sänker med 15,9
% och åtgärdspaket 3 med 16,3 %. Detta leder till att ingen av åtgärdspaketen når upp
till målet att sänka utsläppen med 50 %, men att åtgärdspaket 1 ger den största
sänkningen i utsläpp av de tre åtgärdspaketen.
Värt att notera är att energibesparingen av åtgärdspaketen med undantag för
åtgärdspaket 3 inte nådde upp till summan av de enskilda åtgärdernas energibesparing.
Detta ger en indikation på att effekterna av åtgärderna inte helt kan friställas från
varandra, och att de var för sig kan påverka resultatet av en annan åtgärd.
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7. Diskussion
I detta kapitel diskuteras arbetets gång och kritik mot studien, samt de val som gjorts
och hur detta kan ha påverkat studiens resultat.

7.1. Val av simuleringsprogram

Valet av simuleringsprogram föll på BV2 av den anledning att jag inte tidigare arbetat i
några energiberäkningsprogram inriktade på fastigheters energianvändning, och att BV2
var ett program som man relativt snabbt kom in och kunde arbeta i. Programmet har
sina begränsningar som upptäcktes vid modelleringen av denna fastighet, bland annat
när fastigheten skulle delas upp i sektorer av olika storlekar och med olika andel av
väggytor mot utsidan av fastigheten.
Ett ytterligare problem var att fastigheten som simulerades har två separata
klimathållningssystem, något som inte går att simulera i BV2 för samma lokal. Detta
kan ha gjort att modellen inte överensstämmer fullt med det verkliga fallet, då BV2
dimensionerar klimathållningssystemet utifrån klimatskalets uppbyggnad för varje
sektor och dess specifika värmegenerering kan olika dimensionering ha uppstått för de
enskilda sektorerna.
Vad som talar för att modellen överensstämmer med verkligheten är att resultatet för
åtgärderna som simulerades väl överenstämde med vad tidigare studier har kommit fram
till, något som bör tyda på att modellen avbildar det verkliga fallet då de sammanfaller
med varandra. Överlag är min uppfattning att resultaten inte nämnvärt hade skilt sig om
ett annat simuleringsprogram hade används, däremot kan hanteringen av modellen
kunnat förenklas, men då eventuellt på en bekostnad av den tillgängliga tid som fanns
för detta arbete.

7.2. Studiens validitet
För att säkerställa att resultaten av denna studie återspeglas i verkligheten anser jag att
ytterligare utredning över de faktiska kostnaderna för de olika åtgärderna bör göras
innan en projektering kan påbörjas. Studien har som avsikt att stå som förstudie vid
framtida beslut gällande vad som ska genomföras vid en renovering av fastigheten, för
att kunna peka på de åtgärder som bör ge högst påverkan på fastighetens nuvarande
energikonsumtion.
Utöver kostnaderna bör då även åtgärdernas rimlighet undersökas, då åtgärderna baseras
i en studie som kanske inte i fullo kan generaliseras på alla fall av fastigheter, men min
åsikt är att studien är väl underbyggd av statistik och bör ge ett rättvisande värde på hur
åtgärderna påverkar energikonsumtionen i fastigheten.

7.3. Ekonomiska beräkningar
I detta arbete har kostnaderna för de åtgärder som
extrakostnad som åtgärden medför i jämförelse med den
finns för fastigheten. Till skillnad från att åtgärdens
investeringen mot den alternativkostnad som hade
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föreslagits baserats på den
ordinarie underhållsplan som
fulla kostnad använts ställs
uppstått om åtgärden inte

genomförts. Att inte genomföra åtgärden räknas därmed också in som en kostnad, då det
redan är avsatt tid och pengar för att underhålla byggnaden, och åtgärdens kostnad är
därmed bara skillnaden mellan dess totala kostnad, och kostnaden för det ordinarie
underhållsarbetet.
Att redovisa kostnaderna på detta sätt ger en lägre kostnad än att redovisa åtgärdens
fulla kostnad, men i min mening är det mer rättvisande att faktiskt ta med den kostnad
som redan är inräknad i fastigheten, och detta är även det sätt som den källa åtgärderna
baseras i har valt att redovisa kostnaden.
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8. Slutsatser
I detta avslutande kapitel redovisas de slutsatser som kan dras av det resultat studien
kommit fram till, samt rekommendationer till HSB Umeå gällande framtida beslut i
energieffektiviseringen av deras fastigheter.
De slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att samtliga åtgärder leder till en
minskning i fastighetens energianvändning, men att flertalet av åtgärderna inte ensamt
kan bära upp den investeringskostnad som behövs för att genomföra dem. Detta visar på
vikten av att planera in åtgärderna i gemensamma åtgärdspaket, för att bära varandras
kostnader och leda till en större besparing i energianvändningen än vad en enskild
åtgärd kan nå upp till. Detta tyder på att energibesparande åtgärder inte enbart behöver
ses som en kostnad vid renoveringsarbete, utan att de även kan ses som en investering
som ökar fastighetens värde och ger avkastning till fastighetsägaren.
Av de samlade åtgärdspaket som simulerades visade samtliga på en avkastning högre än
det krav som var satt, och åtgärdspaket 1 och 3 nådde även upp till det besparingsmål
som är satt om enbart de verksamheter som HSB Umeå ansvarar för tas i beaktning.
Inget av åtgärdspaketen nådde upp till det mål som fanns för
koldioxidekvivalentutsläpp, men resultatet för samtliga åtgärder närmade sig målet
markant. Denna slutsats kan ha sin grund i att det basvärde som användes vid
resultatsammanställningen var värdet för åren 2011 till 2013. Som togs upp i Kapitel 2
så har en sänkning i fjärrvärmeanvändningen genomförts under ett tidigare skede, hade
detta medräknats i resultaten hade sannolikt sänkningen i utsläpp varit högre än den som
visades i resultatet. En slutsats som kan dras utifrån de gemensamma paketen är att om
olika åtgärder fokuseras på vardera faktor som påverkar fastighetens energibalans kan
effekten bli att eventuella ökningar inom vissa energianvändningar kan kompenseras av
andra åtgärder och därmed leda till en sänkning av samtliga användningsområden i
fastigheten. Detta kan framförallt ses i åtgärdspaket 3, där paketets energibesparing
överenstämde med besparingen av vardera enskild åtgärd som ingick i paketet.
En ytterligare slutsats som kan dras är att för fastigheten bör inte fler än ett system för
värmeåtervinning som syftar till att förvärma vatten som ska värmas till varmvatten
installeras, då de är beroende av samma faktor, vattenmängden som årligen används av
fastigheten. Att återvinna gråvattnet visade sig inte heller gångbart om avsikten var den
ovanstående, vid ytterligare utredningar om detta bör alternativa användningsområden
inkluderas, alternativt alternativa uttag för att förhindra att det varma vattnet blandas
med kallvattenflödet i fastighetens utlopp.
Utifrån ovanstående slutsatser och resultatet av studien är min rekommendation till HSB
Umeå att genomföra något av de tre åtgärdspaketen som presenterats i rapporten, då
samtliga uppfyller de ekonomiska krav som var ställda, och även leder till en betydande
besparing i fastighetens energianvändning. Om målet att uppnå en energieffektivisering
på 20 % ska uppnås bör åtgärdspaket 1 eller 3 genomföras, då dessa två har möjlighet
att leda till den önskade nivån av energieffektivisering.
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10. Bilagor
10.1. Balder 9 fastighetsdata
Nedan följer de parametrar som har använts vid modelleringen av fastigheten samt vart
värden för dessa har inhämtats.
Tabell 22: Fastighetsdata Balder 9

Parameter
Atemp, restaurang
Atemp, kontor
Atemp, affärer
Atemp, bostad
Atemp, total
Väggarea, väst &
öst
Väggarea, söder &
norr
Takarea, bostäder
Takarea, kontor
Fönsterarea, våning
1- vindsplan, söder
Fönsterarea,
bottenplan, söder
Fönsterarea, våning
1- vindsplan, norr
Fönsterarea,
bottenplan, norr
Fönsterarea, våning
1- vindsplan, väst
Fönsterarea,
bottenplan, väst
Fönsterarea, våning
1- vindsplan, öst
Fönsterarea,
bottenplan, öst
Total fönsterarea
inkl. karmar.
Byggnadens vinkel
U-värde, vägg
U-värde, tak

Värde
641
745
505
2966
4858
358

Enhet
m²
m²
m²
m²
m²
m²

351 m²

Från byggnadsritning A30-9 & A30-10

831 m²
520 m²
20,1 m²

Från byggnadsritning A30-3 & A30-4
Från byggnadsritning A30-3 & A30-4
Uppskattat utifrån ritning A8 & A 33 01

16,6 m²

Uppskattat utifrån ritning A8 & A 33 01

34,8 m²

Uppskattat utifrån ritning A8 & A 33 01

33,2 m²

Uppskattat utifrån ritning A8 & A 33 01

19,9 m²

Uppskattat utifrån ritning A8 & A 33 01

13,4 m²

Uppskattat utifrån ritning A8 & A 33 01

24,6 m²

Uppskattat utifrån ritning A8 & A 33 01

5,5 m²

Uppskattat utifrån ritning A8 & A 33 01

259,2 m²

Uppskattat utifrån ritning A8 & A 33 01

16
0,23

o

0,223

U-värde, fönster

2,8

Solfaktor, fönster

76 %

I

Inhämtad
Fördelad utifrån energideklaration utförd 2009.
Fördelad utifrån energideklaration utförd 2009.
Fördelad utifrån energideklaration utförd 2009.
Fördelad utifrån energideklaration utförd 2009.
Energideklaration av fastigheten, utförd 2009.
Från byggnadsritning A30-9 & A30-10

Uppskattat från karta över Umeå centrum.
Beräknat utifrån ritning K31-104
Beräknat utifrån ritning K31-113
Bestämt utifrån ritning A 33 01, Emmaboda
Isolerglas
Bestämt utifrån ritning A 33 01, Emmaboda
Isolerglas

Tappvarmvattenanv
ändning
Tappvarmvattenanv
ändning
Kallvattenanvändni
ng
Elpris
Fjärrvärmepris
Luftläckage genom
fasaden
Temperatur,
kallvatten
Tappvattenuttag

II

1605 m3/år
88275 kWh/år
4414 m3/år
0,82 kr/kWh
0,76 kr/kWh
0,15 l/s, m2
8 ℃
76 st

Medelvärde av användning år 2012 & 2013
Beräknat som 55 kWh/m3 varmvatten
Varmvatten uppskattat till 36 % av total
vattenförbrukning
Baserad på HSB Umeås elkostnader 2013
Hämtad från Svensk Fjärrvärmes statistik över
fjärrvärmeproducenter i Sverige.
Justerad i BV2 för att uppnå energibalans.
Baserad på Umevas medeltemperatur på levererat
kallvatten.
Uppskattat utifrån antalet lägenheter och övriga
lokaler i fastigheten.

