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Förord 

 
Denna studie är ett examensarbete för högskoleingenjör, 15HP, utfört inom 

utbildningen Energisystemsingenjör på Högskolan i Gävle (HIG) under perioden april-

juni 2015. Arbetet har utförts i samarbete med energikonsultföretaget Greencon energi 

& miljö AB som har fått i uppdrag av Diligentia Bostäder att genomföra en 

energianalys med tillhörande åtgärdsförslag. 

 

Under den korta tid som examensarbetet pågick har den breda kunskap som 

införskaffats under tre års studier kommit väl till hands då den rapport som lämnats till 

Diligentia Bostäder uppfördes samt att slutföra denna rapport.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till Greencon som har tillåtit mig att ta upp en del av deras tid 

för att fullborda min utbildning. För att namnge några som varit avgörande för 

genomförande av detta arbete så vill jag tacka Magnus Hedin och Marcus Norin för att 

tillåta mig genomföra denna rapport och till Emil Englin som varit min praktiska 

handledare, och stått ut med mig, i de fältstudierna som utförts, ge mig grundläggande 

kunskap om de program och tankesätt som Greencon har samt bollplank vid 

rapportskrivning. Jag vill även tacka min akademiska handledare Magnus Mattson för 

bra och snabb feedback när så önskats. 

 

  



 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att öka den energitekniska förståelsen för en byggnad med 

kombinerad fjärrvärme och frånluftsvärmepump, i hänseende till ålder, storlek, 

klimatskal och tekniska installationer, samt öka kunskapen om energieffektivisering och 

dess kostnad för inblandade parter. Studien har gjorts genom energianalys av 

fastigheten för att kartlägga energianvändningen och därigenom kunna ge åtgärdsförslag 

på energieffektiva lösningar på befintliga system. Energianalysen visar att nio möjliga 

åtgärder, där en reducering av inomhustemperaturen och byte till snålspolande 

munstycken är tongivande, kan genomföras med en total energibesparing på 170 

MWh/år och en total kostnadsbesparing på 295 kkr/år, vilket motsvarar en minskning 

av energin med cirka 11 % och en minskning av kostnaden med cirka 24 %. 

Anledningen till att reduceringen av kostnaden kan bli så mycket större än reduceringen 

av energianvändningen beror på att det går att byta nuvarande munstycken till mer 

snålspolande. Detta medför en minskning av energianvändningen med endast 27 

MWh/år då den största reduceringen är av tappkallvatten, men den ekonomiska 

besparingen blir 157 kkr/år på grund av den minskade vattenförbrukningen. Dessutom 

går det att säkra ned elabonnemangen, vilket inte ger ett reducerat elbehov, utan endast 

en lägre fast avgift. Utöver energianalysen har en jämförelse mellan 

frånluftsvärmepump och fjärrvärme gjorts. Där har dessa ställts emot varandra med 

motiv på energibehov, kostnader och dess påverkan på miljön. Resultatet av detta visar 

att en jämförelse borde tas med i beräkningen vid en eventuell nyinstallation då 

alternativet med fjärrvärme bland annat får en lägre kostnad per år med ca 59 kkr.   

  



 

 

Abstract 
 

The purpose of this study is to increase the technical understanding of a building with 

combined district heating and heat pump, as regards year of building, size, building 

shell and its technical installations. It´s also to increase the knowledge about energy 

efficiency and its costs for the parties involved. This is performed by an energy analysis 

of the building to audit the energy use and by that find proposals to effective solutions 

to reduce the energy. The analysis shows that nine possible solutions can be carried out 

with a total saving of energy of 170 MWh/year and a total saving of the costs of 295 

kkr/year, which corresponds a reduce of energy with approximately 11 % and a reduce 

of the costs with approximately 24 %. The reason why the reduction in cost is 

significantly greater than that of energy usage is because of the potential to change the 

current tap water nozzles to more low-flow. This entails reduction of energy use by only 

27 MWh/year, while the largest reduction is of cold tap water, yielding savings by 157 

kkr/year. Moreover, there is the potential of a reducing the power fuse, which would 

reduce the annual fees, but not the total energy need. In addition to the energy analysis 

has a comparison between a heat pump and district heating been made. These have been 

compared regarding energy needs, costs and their contributions to environment effects. 

The results show that a comparison is needed to be done in the calculations at a possible 

installation since the option with district heating, among other things, yields a lower 

annual costs of about 59 kkr.  
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1 Inledning 
 

Denna rapport är ett examensarbete för högskoleingenjör, 15HP, utfört inom 

utbildningen Energisystemsingenjör på Högskolan i Gävle (HIG). Arbetet hare utförts i 

samarbete med energikonsultföretaget Greencon energi & miljö AB som har fått i 

uppdrag av Diligentia Bostäder att genomföra en energianalys av fastigheten Sicklaön 

173:1, som är belägen i Nacka utanför Stockholm.  

 

Dels har en energianalys-rapport genomförts enligt det beställda uppdraget utifrån de 

principer och ramar som Greencon har, samt har denna rapport utförts efter HIG:s 

riktlinjer för examensarbete. Rapporten som genom Greencon har lämnats till kund 

bifogas i bilaga 2. Denna rapport är till grund för examensarbetet som i sin tur ska ge en 

fördjupning och större inblick inom energisystem för enskilda flerbostadshus med 

kombinerad värmepump och fjärrvärme med avseende på relevanta akademiska teorier 

och studier. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Enligt UNEP, United Nations Environment Programme, används 30-40 % av jordens 

primärenergi till byggnader och mycket av detta går till just bostäders uppvärmning, 

nedkylning och elektricitetanvändning [1]. I vissa utvecklingsländer kan denna siffra gå 

upp emot 90 %. Då den största konsumtionen av energi sker under byggnadernas 

driftsfas ska stor vikt läggas vid att minska användningen av energi i detta skede. Det är 

mycket som spelar in vid användning av energi i bostäder. Sociala förhållanden, 

utbildning, kunskap och ekonomi framhävs som de största parametrarna vid skillnader 

av energianvändning mellan olika delar av länder. Detta kan, ur en filosofisk synvinkel, 

ses som en social-hierarki där högre status är en ständig eftersträvan [2].  

 

Utbildning och ökad medvetenhet är extremt viktigt i processen för att få energisnåla 

och effektiva byggnader. Det finns många sätt att minska energianvändningen för 

byggnader, till exempel tilläggsisolera, byta till lågenergifönster och -dörrar, lufttätning 

av klimatskal, installera återvinningssystem, integrera förnyelsebarenergi i byggnaden 

m.m. Men hindren är många då varje objekt, allt som oftast, kräver specifika lösningar 

då det inte finns en universal lösning till alla problem. Dyra investeringar, dålig kunskap 

om effektivitet, organisatoriska hinder, privatiseringsprocesser, avregleringsprocesser 

och olika fastighetsägares intressen kan vara svårigheter som ska bemästras.  

 

De byggnader som går under kategorin ”renoveringsobjekt” är oftast de som är i störst 

behov av effektiviseringar då dessa påverkar växthuseffekten i högsta grad gentemot 

andra typer av byggnader [1]. Effektiviseringar kan även motiveras genom en ökad 

lönsamhet eftersom dessa under alla omständigheter innebär en minskad 

energianvändning och därmed lägre utgifter [3]. En annan aspekt att ta i beaktning är 

hur olika aktörer vill ses utifrån där en miljöprofilering av ett företag kan vara en 

driftkraft att förbättra sitt bestånd utifrån energiperspektiv [4]. 
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I Sverige ser energiläget ungefär ut som i resten av världen. Av den totala tillförda 

energin under 2013 på 598 TWh så går, efter borträknande av förluster samt användning 

för icke-energiändamål, 377 TWh till slutlig användning [5]. Av dessa 377 TWh går 

146 TWh, eller ca 38 %, till bostäder och service vilket kan jämföras med de 30-40 % 

som UNEP visar [1]. Fördelning av total slutlig användning för Sverige uppdelat på 

sektorer visas i figur 1. 

 

 

 

 

 

De mål för begränsad klimatpåverkan som är uppsatta av Sveriges regering är att 

temperaturökningen globalt begränsas till högst två grader Celsius jämfört med den 

förindustriella nivån och att Sveriges klimatpolitik drivs så att den bidrar till att 

växthusgasers koncentration i atmosfären på lång sikt stabiliseras till högst 400 

miljondelar koldioxidekvivalenter [6]. För att detta ska uppnås måste de globala 

utsläppen halveras till 2050 gentemot dagens nivåer och vara kring noll 2100.  

 

Elektricitetanvändningen uppgår till 72 TWh och utgör då nästan hälften av den totala 

användningen till bostäder och service. I och med dessa värden finns det stora 

möjligheter att minska användningen vid effektiviseringar av till exempel maskiner, 

pumpar och belysning [7]. Det är främst på de tekniska installationer där el används 

som de största förändringarna kan ske men även en sänkning av inomhustemperaturen 

samt minskad användning av tappvarmvatten ger önskad effekt [3]. 

 

I en studie som innefattar energieffektiviseringar som jobbar mot Boverkets Byggregler, 

BBR 2012, och mot ”passivhus” har i sina beräkningar kommit fram till att byggnader 

som använder mindre el kräver mer värme [8]. Här jämfördes BBR 2012 med passivhus 

och skillnader i dessa vid uppvärmning med fjärrvärme eller med värmepump. De 

kommer fram till, liksom UNEP, att det är för driftsfasen för fastigheter som 

förändringar har störst potential att påverka energiförbrukningen. Skillnaderna mellan 

BBR 2012 och passivhus är stora då passivhus har striktare föreskrifter. 

Anmärkningsvärt var att i den livscykelanalys som gjordes visade det sig att huset med 

passivhus och värmepump kontra BBR 2012 och fjärrvärme hade lika stor 
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primärenergianvändning. Av detta drar de slutsatsen att primärenergianvändningen kan 

minska genom att använda fjärrvärme som värmekälla. 

 

1.2 Objektsbeskrivning 
 

Bostadsfastigheten är placerad i Nacka kommun utanför Stockholm som har över 

90 000 invånare. Den uppvärmda arean för fastigheten uppgår till 10 560 m2 fördelat på 

fyra hus och tio uppgångar. Husen innehar 125 lägenheter, två tvättstugor samt en 

förskola som har sin verksamhet i två olika hus på bottenplan. Väggarna består av 

lättbetong med tegelfasad som yttre lager. Tak mot vind är också lättbetong med 

ytterligare mineralullisolering och längst ut en trästomme med tegelpannor på. I figur 2 

visas en översiktsbild av fastigheten.  

 

 

 

 

I kommande avsnitt benämns fastighetens hus enligt följande tabell 1: 

 

Skogalundsklippan 1 & 3 Hus 3 

Skogalundsklippan 2, 4 & 6 Hus 4 

Skogalundsklippan 5 & 9 Hus 5 

Skogalundsklippan 8, 10 & 12 Hus 10 
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1.2.1 Renovering 

 

Byggnadsåret är 1985 och inga renoveringar har utförts sedan dess. De tekniska 

installationerna är delvis även de daterade till 1985 med vissa undantag då en brand 

utbröt 2005 i ett av husen. Efter branden installerades ny värmepump i huset och 2012 

installerades det likadan utrustning i resterande huskroppar. 

 

1.2.2 Diligentia Bostäder AB 

 

Diligentia Bostäders affärsidé baseras på tre aktiviteter: äga, utveckla samt förvalta. Vid 

årsskiftet 2014/2015 förvaltade bolaget 118 fastigheter med en sammanlagd uthyrbar 

area om drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. De fastighetstyper Diligentia arbetar utöver 

bostäder är kontor, köpcentrum samt samhällsfastigheter och som huvudsakligen är 

lokaliserade i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
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2 Syfte 
 

Denna studie ska medföra en ökad förståelse för en viss typ av byggnad, i hänseende till 

ålder, storlek, klimatskal och tekniska installationer, samt öka kunskapen om 

energieffektivisering och dess kostnad för inblandade parter. Detta utförs genom 

energianalys av fastigheten för att kartlägga energianvändningen och därigenom kunna 

ge åtgärdsförslag på energieffektiva lösningar på befintliga system.  

 

2.1 Frågeställning 
 

Studiens syfte avses uppfyllas genom att besvara vissa frågeställningar, vilka är 

följande: 

 

1. Hur används energin inom anläggningen? 

2. För vilka ändamål används energin? 

3. Är byggnadens klimatskal otillräckligt utformat? 

4. Hur mycket uppgår driftkostnaden till idag? 

5. Finns energieffektiva lösningar till förbättringar som även är kostnadseffektiva? 

6. Vad blir besparingen sett ur energi- samt ekonomisynpunkt? 

 

3 Teori 
 
Detta avsnitt ska ge grundläggande förklaringar för de teorier, begrepp och tankar som 

rapporten grundar sig på och därmed ge en förståelse för resultatet och den tillhörande 

analysen.  

 

3.1 Ord och begrepp 
Då det kan finnas flera olika betydelser för samma ord beroende på vilken bakgrund den 

som läser har ska denna del av teorin ge en förklaring till hur följande ord och begrepp 

används i denna rapport.  

3.1.1 Graddagar 

Eftersom att det är en viss skillnad i temperaturer sett över en viss tid har Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) tagit fram ett mått på hur 

temperaturen avvikit mot normal temperatur för en specifik ort eller station. Detta görs 

för att få möjlighet till en bättre energistatistik som tar hänsyn till och korrigerar för 

varmare och kallare perioder [9]. 

3.1.2 A-temp 

Den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 

°C benämns som A-temp [10]. Detta används då byggnaders specifika 

energianvändning ska beräknas.  

3.1.3 Specifik energianvändning 

Enligt Boverket ställs ett övergripande krav på att byggnader inte får använda mer än ett 

visst antal kWh/m² och år. Detta värde bestäms utifrån placering i landet, typ av 

byggnad och verksamhet samt uppvärmningsmetod [11]. Den levererade energin till 

byggnaden vid normalt brukande divideras med A-temp för att få fram den specifika 
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energianvändningen. Förutom Boverkets regler beträffande energikrav kan detta värde 

användas vid jämförelse med liknande byggnader.  

3.1.4 Obligatorisk ventilationskontroll, OVK 

Syftet med OVK är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen 

fungerar. Kravet har funnits sedan 1991 och ska göras regelbundet med olika 

kontrollintervall beroende på typ av byggnad samt vilken sorts ventilation som finns, 

frekvensen varierar mellan 3-6 år [12]. 

3.1.5 Pay off-tid 

Pay off-tid, eller återbetalningstid, är ett sätt att redogöra hur snabbt en investering 

kommer att betala igen sig. Det finns flera sätt att räkna detta på, men det vanligaste och 

enklaste tillvägagångssättet är att dividera investeringskostnaden med besparingen 

åtgärden ger per år vilket ger en rak pay off-tid. Uträkningar kan även göras då en 

exponentiell pay off-tid beräknas. 

3.1.6 Erfarenhetsvärden 

Ibland finns inte all information om fastigheten och dess installationer att tillgå och då 

måste erfarenhetsvärden användas. Dessa är till viss del mina egna erfarenheter men till 

största del av den erfarenhet som Greencon besitter. Dessa värden har tillkommit efter 

flera års erfarenhet inom energikonsult-yrket och har inskaffats genom liknande 

energianalyser samt från erkända källor så som energimyndigheten. Det är väldigt olika 

i hur stor utsträckning erfarenhetsvärden används då varje fall inte är det andra likt. 

Erfarenhetsvärden används i denna rapport vid beräkningar för internvärme, 

varmvatten, läckageflöden, årlig drifttid för belysning och COP-tal (Coefficient Of 

Performance). 

3.1.7 Tariffoptimering 

En tariff är en sorts avgift som i detta fall baseras på storlek på säkringar för 

fastighetens elabonnemang. Vid elmätningar loggas den använda strömmen som 

medelström och maxström. Utifrån mätdata kan bedömas att möjlighet finns till byte av 

dessa till en mindre säkring och därmed till en lägre fast kostnad. 

3.1.8 FVP-system 

I fastigheten för denna rapport används frånluftsventilation med värmepump som 

ventilationssystem (FVP-system). Detta innebär att värmepumpens förångare är 

placerad i avluftskanalen och den återvunna värmen används för 

tappvarmvattenberedningen samt delvis till värmesystemet. På detta sätt kan den 

uppvärmda frånluften tas tillvara och minska energianvändningen [13]. 

 

 

3.2 Energianvändning i en byggnad 
 

Alla uppvärmda byggnader använder en viss del värmeenergi samt att el och varmvatten 

används. Det finns två delar som ingår i en värmebalans, tillförsel och förlust, och dessa 

går alltid jämnt upp. Det som tillförs är från värmesystem, solinstrålning och internt 

genererad värme. Förluster kan tillskrivas ventilation, transmission och luftläckage.  
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3.2.1 Ventilationsförluster 

Då god luftkvalitet är ett krav i bostadsfastigheter finns alltid ventilationsförluster [14]. 

Detta sker då uteluft tas in i systemet och värms upp till önskad rumstemperatur under 

uppvärmningssäsongen och under sommarmånaderna kan kylning av luften behövas. 

Luften värms antingen upp av radiatorer eller via ett luftbehandlingsaggregat genom 

värmeåtervinning eller värmebatteri. Uteluftsflödet ska minst vara 0,35 l/s och m² 

bostadsyta för bostäder men kan minskas till lägst 0,10 l/s och m² då ingen vistas i 

hemmet [14]. Dock får inte luften medföra lukt eller negativa hälsoeffekter, så även 

högre uteluftsflöden kan krävas. Effektbehovet för att värma ett luftflöde vid mekanisk 

ventilation beräknas som [13]: 

 

𝑃 = 𝜌 ∗ 𝑐 ∗ 𝑞 ∗ (𝑇2 − 𝑇1)  (W)  {1} 

 

där 𝜌 = luftens densitet ca 1,2 kg/m³  

 c = lufts specifika värmekapacitet ca 1000 J/kg, K 

 q = luftflöde genom batteriet    (m³/s) 

 T2 = temperatur på ventilationsluften före batteriet   (°C) 

 T1 = temperatur på ventilationsluften efter batteriet, dvs. Ttill  (°C) 

 

I detta fall där FVP-system finns används även verkningsgrad på återvinningen samt de 

gradtimmar som är specifika för orten för att få fram det verkliga värdet av 

energiförluster genom ventilation enligt [13]: 

 

𝑄 = (
𝑃

𝛥𝑇
) ∗ 𝜂 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 (W/K) {2} 

 

där P = effektbehov enligt formel {1} 

 𝛥𝑇 = (T2-T1) enligt formel {1}  

 𝜂 = verkningsgrad enligt formel {3} 

 

Verkningsgraden är beräknad enligt frånluftsverkningsgrad [13]: 

 

𝜂 =
𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑎𝑣

𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒
∗ 100  (%) {3} 

 

där Tfrån = frånluftstemperatur  (°C) 

 Tav = avluftstemperatur  (°C) 

 Tute = uteluftstemperatur  (°C) 

 

3.2.2 Luftläckage 

I många konstruktioner förekommer otätheter som ger upphov till ofrivillig ventilation i 

någon form [13]. Vid självdrag eller endast frånluftsventilation, alltså där mekanisk 

tilluft saknas, finns avsiktliga luftspalter vid till exempel fönster som ska förse 

fastigheten med ny luft. Det finns även oavsiktliga luftspalter i byggnaden där till 

exempel värmeisoleringen ej fyller ut det avsedda utrymmet helt. 

  



 

8 

 

3.2.3 Transmissionsförluster 

Dessa förluster hänvisas till de förluster som sker via ledning genom klimatskalet. Vid 

temperaturdifferens mellan inne- och utetemperaturen sker en drivkraft som gör att 

värme leds genom byggnadsmaterialen. Värmeflödet genom en konstruktion med en 

bestämd yta beräknas enligt [15]: 

 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑈 ∗ 𝛥𝑇 (W) {4} 

 

där A = arean     (m²) 

 U = värmegenomgångskoefficient enligt formel {5}  (W/m², K) 

 𝛥𝑇 = inomhustemperatur – utomhustemperatur  (°C) 

 

Värmegenomgångskoefficienten (U-värde, U) är ett mått på hur bra värme leds genom 

en konstruktion. Detta värde baseras på det sammanlagda motståndet av ingående 

materials värmemotstånd och beräknas enligt [15]: 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅1+..+𝑅𝑛+𝑅𝑠𝑒
 (W/m², K) {5} 

 

där Rsi = värmeövergångsmostånd på insidan (m², K/W) 

 R1…Rn = värmemotstånd för konstruktionsskikt {6} (m², K/W) 

 Rse = värmeövergångsmotstånd på utsidan (m², K/W) 

 
Värmeövergångmotståndet, R, är ett mått på hur trögt värme leds genom ett material 

och baseras på materialets tjocklek och dess värmekonduktivitet, λ. Summan av alla 

materials tjocklek dividerat med konduktivitet samt övergångsmotstånden för ytorna ger 

det totala motståndet och beräknas enligt [15]: 

 

𝑅 =
𝑑

λ
 (m², K/W) {6} 

 

 

3.3 Fjärrvärme 
Fjärrvärme är ett sätt att förse byggnader med värme genom att ta tillvara på resurser 

som finns naturligt i vår miljö [16]. På detta sätt kan värme produceras lokalt ute i 

landet och därmed styra bland annat vilket energislag varje respektive värmeverk eller 

kraftvärmeverk ska använda. Då kraftvärmeverk används tillkommer möjligheten att 

producera och sälja elektricitet vilket ökar drivkraften till att utöka fjärrvärmenätet. 

Fjärrvärmen till denna fastighet levereras av Fortum som årligen producerar nära 9 000 

GWh värme där förnybar energi, såsom biobränsle, består till 86 % av all tillförd energi.  
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De delar som ingår i ett fjärrvärmenät är produktion, distribution och användning. 

Produktionsanläggning kan antingen vara ett värmeverk eller ett kraftvärmeverk, där 

skillnaden mellan dessa två är att ett kraftvärmeverk även producerar elektricitet. 

Distributionen som är rådande i Sverige är ett så kallat tvårörssystem med en fram- och 

en returledning som ligger i marken. Vid längre sträckor går dessa via pumpstationer 

(tryckhöjningspumpar), och ångfällor vid ångsystem, för att upprätthålla rätt temperatur, 

tryck och flöde [17]. För att få ut energin i byggnader sker en värmeväxling i en 

abonnentcentral mellan fjärrvärmen och byggnadens interna värmesystem. Detta 

värmesystem går oftast till byggnadens radiatorsystem men kan även ibland användas 

till ventilations- och tappvarmvattens uppvärmning.  

 

3.4 Värmepump 
Det blir allt vanligare med värmepump som energikälla eftersom den kraftigt minskar 

elenergibehovet jämfört med vattenburen elvärme [13]. Principen för en värmepump är 

att ett köldmedium tar upp värme från något energislag genom en förångare som sedan 

via en kompressor höjs i tryck och därmed temperatur. Därefter förs mediet genom en 

kondensor som avger värmen till den önskade ytan och slutligen sänks trycket i en 

strypventil och tillbaka till förångaren som hämtar mer värme. I kompressorn sker 

energitillförsel genom att tillföra el till processen. Genom att byta från att endast 

använda elektricitet för uppvärmning till principen med värmepump kan en 

värmefaktor, COP, tas med i beräkningarna som är summan av den upptagna värmen 

vid kondensorn och den tillförda elen dividerat med den tillförda elen enligt [13]: 

 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑃𝑓+𝑃𝑘

𝑃𝑘
 (-) {7} 

 

där Pf = upptagen värme vid förångare (W) 

 Pk = el tillförd kompressorn  (W)  

 

Om värmepumpen fungerar som den ska så borde detta COP-värde vara mellan 3-4 

vilket betyder att värmeenergin som fås ut från kondensorn är 3-4 gånger högre än den 

elenergi som sätts in till kompressorn. 

 

En värmepump kan utformas så att den kan hämta energi från flera olika energislag och 

därmed bli användbar i på flera olika håll i landet. Finns tillgång till stora ytor så som en 

åker kan markvärme användas och är det relativt tätbebyggt kan bergvärme användas 

som energislag. I det system som denna rapport avhandlar används ventilationens 

frånluftskanal som källa. Då tas tillvara på den redan radiatoruppvärmda luftens energi 

genom att förångaren är placerad i kanalen där köldmediet värms upp. Däremot kommer 

COP-värdet bara upp till 2,5, men det tas upp senare i rapporten.  

 

3.5 Energianalys 
 

Inför eventuella renoveringar är det bra att göra en energianalys, eller en 

energikartläggning, där en genomgång av byggnadens energisystem och klimatskal 

utförs [18]. Allt som oftast har fastighetsägaren bra uppsikt över byggnadens 

energianvändning genom olika former av statistikföring och vad som faktiskt står på 

fakturor men dålig insikt i hur denna köpta energi förvaltas. Oftast är det första steget 

för en energianalys en fastighetsägare som undrar varför de har höga el- och 

värmefakturor och vill undersöka vad som kan åtgärdas för att minska kostnaderna.  
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3.6 Åtgärdsförslag 
 

Åtgärdsförslag är slutsatsen av en energianalys - vad kan göras för att förbättra 

fastighetens energianvändning och därmed minska kostnaderna samt minska påverkan 

på miljön? Ett åtgärdsförslag ska förhoppningsvis resultera i alla dessa delar men kan 

primärt endast peka på en rent ekonomisk vinst till en början. Vad fastighetsägare sedan 

gör med de sparade pengarna är upp till var och en men till exempel kan dessa 

investeras i fastigheten på andra åtgärder och dessa i sin tur ge en energibesparing samt 

positiv påverkan på miljön. Åtgärdsförslagen som lämnas i och med denna rapport är 

alla försvarbara rent ekonomiskt då de lämnas till kund, men det är inte alltid det måste 

vara på det viset då till exempel miljöprofilering av företaget kan vara det primära och 

därmed kostnader av mindre betydelse. 

 

 

4 Metod 
För att genomföra studien och för att undersöka huruvida frågeställningarna kan 

besvaras genomfördes en övergripande energianalys med tillhörande fältmätningar 

under ledning av kunnig energikonsult från Greencon. I det följande redovisas en 

sammanställning av de olika delarna i denna. 

 

4.1 Insamling av statistik 
 

En bra grund inför en energianalys är att samla in, strukturera och jämföra 

energistatistik från ett antal år tillbaka. Dessutom fastställs hur energianvändningen av 

fastigheten i fråga ser ut och står sig gentemot liknande byggnader sett till byggnadsår, 

klimatskal, tekniska installationer m.m. Även en kortare intervju med ansvarig 

drifttekniker får anses som insamlande av data då denne ofta har bra koll på eventuella 

renoveringar, nyinstallationer och huruvida funktionaliteten av energisystemen ser ut. 

En omfattande renovering kan till exempel förklara en minskad förbrukning från ett år 

till ett annat. Dessa data kan även vara bra att analysera innan en besiktning på plats 

genomförs då till exempel en äldre installation ska undersökas närmare. Även kostnader 

för el, värme och vatten samlas in från leverantörer för den specifika fastigheten vilket 

medför möjligheten att beräkna kostnadsbesparingar. 

 

Information om fastigheten hämtades från Diligentias egna databaser samt från de 

företag som levererar energi till fastigheten, vilket är Nacka Energi (elektricitet) och 

Fortum (fjärrvärme). Data hämtades för fyra år tillbaka.  

 

4.2 Besiktning och inventering 
 

En genomgång av byggnaden samt dess installationer utfördes genom bland annat att 

inventera befintligt bestånd. Inventeringen innefattades en undersökning av vad som 

finns installerat i fastigheten. Samtliga belysningskällor, ventilations-, värmesystems-, 

kylsystems- och tappvattenkomponenter räknas för att på detaljnivå se var energin 

används. Besiktning av klimatskal utfördes för att se hur fastigheten ser ut samt var 

förluster kan tillskrivas. Det sker alltid förluster i en byggnad där dessa förluster utgörs 

av ventilations-, luftläckage- och transmissionsförluster samt brister i klimatskalet. 

Undersökningen av fastigheten ger en bra inblick i var dessa förluster finns. Vanliga 

orsaker till brister i klimatskalet kan vara otillräcklig isolering i vindsutrymmen eller 

bristfälliga lister på fönster och dörrar. 
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4.3 El- och temperaturmätning 
 

För att se var elenergin tar vägen görs elmätningar för samtliga elabonnemang samt 

eventuella undermätningar på intressanta installationer som till exempel ventilation som 

är en av de poster där förluster förekommer. Dessa mätningar kan sedan visa var brister 

finns och därmed potentiella åtgärdsförslag kan föreslås. På grund av den tajta 

tidsplanen för studien valdes två hus ut av de fyra som antas vara representativ för de 

andra två. För denna analys loggades värden under en mätvecka som anses vara 

representativ, sett till medeltemperatur och drift av installationer, för hela året. Två olika 

typer av tänger har använts, en är stor och en är liten. Fabrikatör för dessa två är 

Universal Technic där den mindre av de två är av typen Clamp model M1 100A/100mA 

med en osäkerhet på ca 0,5 %, information om den större har ej kunnat tas fram förutom 

osäkerhetens storlek vilket är mindre än 0,1 % vid ca 80 A och cirka 0,3 % vid 35 A.  

 

För den värmeenergi som används i fastigheten görs temperaturmätningar i bland annat 

lägenheter, trapphus och på ventilationen. Mätning i lägenheter görs för att säkerställa 

att rätt temperatur upprätthålls och därmed garantera ett gott inomhusklimat, där både 

för hög och för låg temperatur kan förekomma. Där det finns återvinning på 

ventilationen mäts verkningsgrader genom att mäta tilluft, frånluft, uteluft och avluft. 

Där det inte finns återvinning kan beräkningar göras på samma värden för en möjlig 

installation av densamma. För detta fall finns endast mekanisk ventilation på frånluften 

och innebär att mätningar utfördes i frånlufts- och avluftskanalen. Dessa temperaturer 

ligger till grund för beräkningar av värmepumparna samt för åtgärdsförslag. Den 

utrustning som användes för temperaturloggning var Gemini Tinytag Ultra 2, typ TGU-

4017. Dessa mäter med en upplösning på 0,01 °C. De mäter med en noggrannhet mellan 

0,45 % och 0,9 % beroende på storleken av den temperatur som mäts. 

 

4.4 Beräkning  
 

Med insamlad data om fastigheten samt de mätningar som är utförda på fastigheten kan 

beräkningar på energianvändningen göras. En energibalans ger en bild av köpt energi, 

hur den distribueras samt till vad den betjänar. I energibalansen tas i hänsyn total 

energianvändning, energislag som används och fördelning av dessa. I och med denna 

visualisering ges en bra bild över hur fastighetens energianvändning ser ut. 

 

Utifrån statistik och mätningar kan nyckeltal tas fram som ofta, och även i detta fall, är 

baserade på uppvärmd area, A-temp. Genom att använda nyckeltal kan relativt goda 

jämförelser göras, då den ena byggnaden inte är den andra lik. Denna del av 

energianalysen är viktig för framtiden ur den aspekten att kunna påvisa hur stor effekt 

eventuella åtgärder kan medföra och vad faktiska åtgärder har haft för inverkan på 

kostnader och energianvändning.  

 

4.5 Åtgärdsförslag 

 
I slutfasen av en energikartläggning kommer det olika förslag på åtgärder som kan 

minska energianvändningen och därigenom räkna på den ekonomiska besparingen som 

är möjlig för just den här fastigheten. Ett sett att redovisa potentialen hos de åtgärder 

som läggs fram är att mäta i återbetalningstid i år, pay-off tid. Återbetalningstiden 

bestäms genom att dividera investeringskostnaden med besparingen per år.  
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De åtgärdsförslag som tagits fram i denna studie är alla ekonomiskt försvarbara då 

endast dessa primärt är intressant för fastighetsägaren. Det tillkommer i de flesta fall en 

minskad påverkan på miljön som en positiv bieffekt av åtgärdsförslagen. Alla 

beräkningar har gjorts med verkliga värden från bland annat fakturor och prissättning 

från respektive leverantör samt från INCIT AB [19] som tillhandahåller kostnader för 

olika sorters installationer och underhåll. 

 

4.6 Beräkningsmall 
 

Alla energiberäkningar samt vissa kostnadsberäkningar har gjorts i en excelbaserad 

beräkningsmall som fanns till förfogande genom Greencon. Denna mall har uppförts av 

professionella energiingenjörer och dataingenjörer. Allt eftersom nya råd och rön från 

erkända aktörer, till exempel Energimyndigheten och Boverkets byggregler, samt från 

egna energianalyser, som är fortgående arbeten, uppdateras mallen löpande. 

 

4.7 Avgränsning 
 

Då rapporten som görs i samverkan med Greencon följer deras ramar och avgränsningar 

måste även den här rapporten delvis rätta sig efter dessa. Den rapporten förlitar sig på 

faktiska statistikvärden från ett antal år tillbaka beroende på vad som skett i 

byggnaderna. Till exempel så installerades nya värmepumpar 2012 i vissa hus och i ett 

av husen 2006 vilket tas i beaktning i statistiken för energianvändningen för de olika 

husen. Statistik hämtas från inrapporterade värden från fastighetsförvaltare och 

energileverantörer för el, värme och vatten. 

 

På flertalet punkter har faktiska värden inte gått att få fram vilket medfört att 

erfarenhetsvärden, som grundas på godkända antaganden inom energibranschen samt 

Greencons egna erfarenheter, fått användas. Till exempel så tar Greencon inte in offerter 

på de åtgärder som rekommenderas och därför har erfarenhetsvärden använts för 

exempelvis kostnader för byte av snålspolande kranar och byte av ljuskällor. 

 

Denna rapport har även andra avgränsningar. Då tidplanen för den här rapporten var 

relativt kort baseras rapporten på endast två resor där mätningar, besiktning och 

inventering genomfördes och där ytterligare inspektion av till exempel värmepumpar 

enbart lämnats som åtgärdsförslag till kund. Mätning av alla fastighetselabonnemang 

har gjorts men endast undermätningar i två av husen, vilka får anses vara representativa 

och applicerbara för resterande hus. 
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5 Resultat med analys 
Som tidigare nämnts har denna studie till grund en rapport som gjorts i samråd med 

Greencon. Detta avsnitt av studien är baserad på denna rapport. Avsnitten är indelade 

efter energislag samt dess fördelning för respektive energikrävande post. För att visa 

den köpta energin och totala kostnader har en sammanställning utförts och visualiseras 

genom en energibalans enligt figur 3 och där även de tillkommande 

besparingspotentialerna visas. 

 

Mer utförligt vad dessa värden grundar sig på finns att hitta i kommande respektive 

avsnitt. 
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5.1 Elanvändning 
 

Kraftleverantör är för närvarande Telgekraft AB och nätägare är Fortum AB. I 

nedanstående figur 4 visar den totala elanvändningen för de fyra 

fastighetsabonnemangen under perioden 2011-2014 och detta förtydligas i figur 5 med 

den totala användningen månadsvis. Den totala elanvändningen för de fyra 

fastighetsabonnemang som betjänar fastigheten uppgick 2014 till ca 604 MWh. Vid 

jämförelse mellan olika fastigheter, vad gäller energianvändning, används specifik 

användning vilket baseras den uppvärmda arean, A-temp. Fastighetens specifika 

elanvändning för 2014 uppgår till 57 kWh/m2. 
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Mellan 2012-2013 skedde en större reducering av elanvändningen, ca 17 %. Orsaken till  

reduceringen kan tillskrivas de frånluftvärmepumpar som installerades i hus 3, 4 och 10 

vilket ersatte de tidigare eldrivna varmvattenberedarna i dessa byggnader. Mellan 2013-

2014 sker en ökning som sannolikt kan tillskrivas elpatronernas kontinuerliga drift i hus 

8-12, vilket visas i figur 7 och 8. Systemet borde vara utformat så att värmepumpen går 

hela tiden med jämn drift för att få ut så mycket som möjligt från den annars oanvända 

värmen i frånluften. I figur 6 visas en flödesbild över FVP-systemet, bilden är tagen 

från ett av fläktrummen. 
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För förtydligande av flödesbilden är viktiga komponenter markerade med röda siffror. 

Dessa nämns vidare i tabell 2 nedan. 

 

1 Förångare i avluftskanal 

2 Värmepump 

3 Slingtank 

4 Ackumulatortank 1 & 2 

5 Varmvattenberedare 

6 Varmvattencirkulation (tappvatten) 

7 Varmvattencirkulation (ackumulatorslinga) 

8 Trevägsstyrventil 

 

 

I figur 8 visas eleffektanvändningen av värmepumpen och noterbart är den höga start- 

och stoppfrekvensen som visas. Detta beror troligen på felinställningar, funktionsfel i 

den interna driftdatorn eller defekta temperaturgivare. Detta medför att driften av 

varmvattenberedaren och slingtanken går för jämnan, vilket visas i figur 7, och därmed 

använder direktel för att upprätthålla temperaturer av tappvarmvattnet och vidare ut på 

värmesystemet vilket anses vara onödigt då fjärrvärme är billigare än el. Dessa två är 

installerade för att säkerställa tappvarmvattnets temperatur, men mer optimalt vore att 

dessa elpatroner ska vara de som regleras då behovet förändras över tid. Detta innebär 

även att värmepumpens tekniska livslängd förkortas då start- och stoppfrekvensen är 

hög. 

 

Då anledningen till de frekventa växlingarna mellan start och stopp ej varit möjliga att 

fastställa krävs ytterligare inspektion av systemet. Åtgärdsförslag har lämnats till kund 

vilket visas i förslag 1 och baseras på mätningar från fungerande system vilka kan ses i 

bilaga 1. 
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Statistik för elabonnemang EA1 som betjänar hus 8-12 visar en ökning med ca 3,6 

MWh/månad från maj 2014, vilket sannolikt kan härledas till elpatronernas kontinuerliga 

effektuttag. En åtgärd bör därför resultera i en energiminskning av likartat värde.  

Åtgärden förväntas ge en besparing enligt: 

     • El: 43,2 MWh/år eller 33,7 kkr/år, räknat på 77,9 öre/kWh. (Rörlig del av pris) 

Åtgärden sker under garantitid och bör därför inte medföra några investeringskostnader. 
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5.1.1 Elkostnad 

Tabellen nedan, tabell 3, visar den totala elkostnaden för samtliga fyra elabonnemang i 

fastigheten och är baserad på 2014 års användning samt aktuell prissättning. 

 

Nätavgift 116,2 19,8 19,2  

Kraft 272,0 46,3 45 Uppskattat årsmedelpris 

Skatt 198,8 33,9 32,9 Inkl. elcertifikat. 

Summa 587,0 100,0 97,1  
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5.1.2 Strömuttag 

För att förhindra överbelastning av elanläggningar säkras installationen med 

smältproppar. I tabell 4 visas storleken på säkringarna för varje abonnemang samt den 

rekommenderade avsäkringen som bestämts efter elmätningar. Den rekommenderade 

mätarsäkringen har tagits fram efter analys av mätdiagram för respektive 

elabonnemang, vilket visas i figur 9-12. I dessa diagram kan utläsas medelström, 

minström och maxström för respektive fas under mätperioden. Åtgärdsförslaget som 

lämnats till kund sammanställs i förslag 2 och där kostnader baserats på nätägares 

tariffer. 

 

Adress Abonnemang Nuv. mätarsäkring (A) Rek. mätarsäkring (A) 

Skogalundsklippan 1 HA1 50 35 

Skogalundsklippan 4 FA1 100 80 

Skogalundsklippan 5 JA1 100 50 

Skogalundsklippan 10 EA1 125 125 

 

 

Det råder en viss obalans mellan faserna. Det maximala strömuttaget uppgår till 110 A 

och hittas på fas L3. Elabonnemanget är idag avsäkrat med 125 A, vilket är den mest 

fördelaktiga mätarsäkringen för abonnemanget. 
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Mätningen visar att det inte finns någon större obalans mellan faserna under mätveckan. 

Det maximala strömuttaget uppgår till 81 A och hittas på fas L3. 

Fastighetsabonnemanget är idag avsäkrat med 100 A vilket bedöms vara möjligt att 

nedsäkra till 80 A. 

 

 

Mätningen visar att det inte finns någon större obalans mellan faserna under mätveckan. 

Det maximala strömuttaget uppgår till 38 A och hittas på fas L1. 

Fastighetsabonnemanget är idag avsäkrat med 100 A vilket bedöms vara möjligt att 

säkra ned till 50 A. 
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Mätningen visar att det inte finns någon större obalans mellan faserna under mätveckan. 

Det maximala strömuttaget uppgår till 33 A och hittas på fas L2. 

Fastighetsabonnemanget är idag avsäkrat med 50 A vilket bedöms vara möjligt att 

nedsäkra till 35 A. 

Baserat på de elmätningar som utförts samt statistik som hämtats från nätägaren kan tre  

fastighetselabonnemang säkras ned. Se tabellen på sida 20 för mer information om detta. 

Förslaget ger en kostnadsbesparing enligt följande; 

 • 27,2 kkr/år. 

Kostnaden för åtgärden uppskattas till 3 kkr (1 kkr/abonnemang) vilket innebär en rak pay-off 

tid på ca 1,5 månad. 
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5.1.3 Genomförda elmätningar 

Långtidsmätningar av eleffektuttag har genomförts under en veckas tid på samtliga 

fastighetsabonnemang och på intressanta installationer i fastigheterna.  

Då byggnaderna har liknande tekniska installationer samt är uppförda under samma 

tidsperiod har den totala elfördelningen beräknats via mätvärden från utvalda 

referensobjekt samt statistik från nätägaren. Undermätningar har gjorts för abonnemang 

EA1 och JA1. Alla elmätningar har sammanställts i bilaga 1. 

 

Uppmätt effektuttag    

 

Totalt effektuttag för abonnemang EA1   

Strömuttag per fas för abonnemang EA1   

Mätning av eleffektuttag för EA1D   

Mätning av eleffektuttag EA1F   

Mätning av eleffektuttag för VP & FF (EA1F)   

Mätning av eleffektuttag för VVB & Tank (EA1F)   
 
Totalt effektuttag för abonnemang FA1   

Mätning av strömuttag per fas för abonnemang FA1   

 

Totalt effektuttag för abonnemang HA1   

Mätning av strömuttag per fas för abonnemang HA1   

 

Totalt effektuttag för abonnemang JA1   

Mätning av strömuttag per fas för abonnemang JA1   

Mätning av eleffektuttag för VP, FA8:18 & ELPATRON VV (JA1C)  

 

 

5.2 Belysning 
 

Genom inventering av samtligt bestånd av belysning har beräkningar genomförts. 

Trapphusbelysningen styrs dels via timerstyrd tryckknapp (1-7 min) och dels via astro-

ur. Det finns även en grundljusfunktion där en ljuskälla per armatur och plan lyser 

kontinuerligt. Trapphusbelysningen består till 90 % av T8-lysrör och 10 % av T5-lysrör 

vilka inte är det mest energieffektiva belysningskällorna i dagsläget. Åtgärdsförslaget 

som lämnats till kund är att byta till LED-lampor samt ändrad drifttid från ca 4 900 

timmar till 1 100 timmar vilket visas i förslag 3. Ljuskällorna i fasadbelysningen är till 

två tredjedelar kompaktlysrör och en tredjedel glödlampor. All utomhusbelysning styrs 

via astro-ur. Till kund har lämnats ett åtgärdsförslag för byte av ljuskälla på 

fasadbelysningen för de med glödlampor, kompaktlysrör anses inte vara lönsamt att 

byta ifrån, vilket visas i förslag 4. LED-lamporna som rekommenderas är avsedda att 

användas utomhus och motsvarar den lumen befintliga 60 W glödlampor levererar. Vid 

byte av ljuskälla minskar den interna värmen som fås från armaturer. I detta fall har 

ingen hänsyn till detta tagits, dock värt att nämna. 
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Idag består trapphusbelysningen av lysrör. Genom att byta ut dessa mot mer energieffektiva 

LED-lampor samt ändra dess drifttid kan elanvändningen reduceras. Förslaget baseras på att 

samtliga armaturer byts till 23 W LED ljuskällor samt att belysningen styrs enbart via närvaro. 

Åtgärdsförslaget innebär en besparing av elenergi som förväntas att uppgå till; 

 El: 16,4 MWh/år eller 12,8 kkr/år, räknat på 77,9 öre/kWh. (rörlig del av elpris) 

Investeringskostnaden är uppskattad till ca 98 kkr (1 240 kr/ljuskälla) vilket ger en rak pay-off 

tid på ca 7,6 år. 

 

Idag består en tredjedel av fasadbelysningen (44 st) av glödlampor. Genom att byta ut dessa mot 

mer energieffektiva LED-lampor kan användningen minska. Den åtgärd som rekommenderas är 

att byta ut ljuskällorna till 11 W LED ljuskällor som är avsedda att användas utomhus, samt  

motsvarar den lumen 60W glödlampor nu levererar.  

Åtgärdsförslaget innebär en besparing av elenergi som förväntas att uppgå till; 

 El: 8,6 MWh/år eller 6,7 kkr/år, räknat på 77,9 öre/kWh. (rörlig del av elpris) 

Investeringskostnaden är uppskattad till ca 8,3 kkr (189 kr/ljuskälla) vilket ger en rak pay-off tid 

på ca 1,2 år. 
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5.3 Hissar 
 

Totalt finns tio hissar installerade som betjänar samtliga våningsplan förutom vind i 

respektive byggnad. Installationsår för dessa har bedömts till byggnadsåret 1985 då 

märkning saknas. Den årliga energianvändningen har via elmätning samt 

erfarenhetsvärden uppskattats till 11 MWh/år. Det motsvarar ca 2 % av den totala 

elanvändningen. Detta har betraktats vara ett lågt värde och därmed anses det inte finnas 

kostnadseffektiva åtgärdsförslag. 

 

5.4 Tvättmaskiner 
 

I fastigheten finns två tvättstugor som tillsammans innehåller åtta tvättmaskiner  

(VV-kopplade), tre torktumlare, tre torkskåp samt två manglar. Utrustningen i 

tvättstugan är i bra skick. Utifrån elmätningar och besiktning är den årliga 

elanvändningen för tvättstugorna uppskattad till ca 85 MWh/år eller 14 % av 

fastighetselen. Detta har ansetts vara ett lågt värde, samt att utrustningen var relativt ny, 

och därmed anses det inte finnas kostnadseffektiva åtgärdsförslag. 

 

5.5 Motorvärmare 
 

Inom fastigheten finns totalt sex timerstyrda motorvärmare. Under mätperioden var ej 

motorvärmarna i drift och därför har den årliga energianvändningen uppskattats enligt 

erfarenhetsvärden till ca 10 MWh/år och därmed har inget åtgärdsförslag lämnats. 

Ytterligare mätningar borde göras för att se om detta stämmer. 

 

5.6 Fjärrvärmeanvändning 
 

Fjärrvärmen levereras av Fortum AB. I figur 13 visar fjärrvärmeanvändningen under 

perioden 2011-2014 och har graddagskorrigerats. Byggnadens specifika 

värmeanvändning 2014 uppgår till 88 kWh/m2. Baserat på fastighetens värmesystem där 

fjärrvärmen kompletteras med återvunnen värme via frånluftvärmepumpar anses detta 

vara ett normalt värde enligt erfarenhetsvärden.  

Uppvärmningen av fastigheten sker primärt via fjärrvärme och tillförs byggnaderna via 

radiatorer. Det finns även fyra frånluftvärmepumpar som tillför värme till 

radiatorkretsen när varmvattenberedningen är tillgodosedd. Enligt 

funktionsbeskrivningen, som beskrivs senare, är värmepumparna dimensionerade för att 

täcka hela varmvattenbehovet samt ca 10-15 % av värmebehovet. 
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Mellan 2012-2013 har värmeanvändningen reducerats med ca 17 %, vilket kan 

tillskrivas de frånluftvärmepumpar som installerades 2012 i hus 3, 4 och 10. Den ökning 

som sker mellan 2013-2014 kan sannolikt tillskrivas den låga värmeanvändningen 

sommartid under 2013 vilket visas i figur 14 där den graddagskorrigerade 

värmeanvändningen för varje månad specificeras. 
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5.6.1 Fjärrvärmekostnad

Den totala fjärrvärmekostnaden uppgår med aktuell prissättning samt 2014 års faktiska  

användning på 849 MWh till ca 626 kkr eller 0,74 kr/kWh. Fjärrvärmekostnaden 

fördelar sig enligt följande i tabell 5; 

 

Effektpris 138,3 22,1 16,3  

Energipris 480,9 76,8 56,7 
maj-sep: 283 kr/MWh 
apr, okt-nov: 466 kr/MWh 
dec-mar: 710 kr/MWh 

Volymrabatt 
(fast avgift) 

2,0 0,3 0,2  

Volymrabatt 
(prisavdrag) 

-6,8 -1,1 -0,8  

Bonus/Straff 12,1 1,9 1,4  

Summa 626,5 100 73,8  

 

5.6.2 Styr- och reglersystem 

 

Fjärrvärmens reglercentral är en Siemens, typ RVL470. Reglercentralen har två 

justerbara brytpunkter som kan parallellförskjutas. Värmepumparna styrs via internt 

styrsystem. Frånluftsfläktarna är tryckstyrda och styrs via Exhausto, typ MAC10, 

regulatorer. Genomförd elmätning visade att elpatronerna i sling- och 

ackumulatortankarna som betjänar hus 8-12 hade ett kontinuerligt effektuttag under 

mätveckan. Orsaken är i dagsläget ej fastställd, men beror sannolikt på felaktiga 

inställningsvärden eller defekta temperaturgivare, vilket avhandlats i tidigare avsnitt 5.1 

Elanvändning. I följande avsnitt 5.6.2.1 finns en funktionsbeskrivning för 

frånluftvärmepumparna. Informationen hämtades från driftdokumentation i fläktrum, 

hus 5. 

 

5.6.2.1 Funktionsbeskrivning för frånluftvärmepump 
 

I tidigare figur, figur 6, visas en schematisk bild över systemets uppbyggnad. Värme 

återvinns via frånluften med avsikt att täcka hela varmvattenbehovet samt ca 10-15 % 

av det totala värmebehovet. I normalläge är prioritet för värmepumpen produktion av 

varmvatten. Då ett varmvattenbehov föreligger dvs. att temperaturen i slingtanken har 

reducerats till startvärdet startar värmepumpen att producera värme till slingtanken. 

Detta fortskrider tills temperaturen har nått sitt inställda stoppvärde. Hela slingtanken 

har då nått sin sluttemperatur, värmepumpen stannar och väntar tills temperaturen 

sjunkit till starttemperatur igen och förloppet återupprepas. Slingtanken kommer 

därmed att hela tiden hålla en temperatur som ligger mellan start- och stopp-

temperaturen.  

 

I slingtanken finns en dricksvattenslinga som via en cirkulationspump är kopplad 

genom ackumulatortankarna. Varmvattnet i ackumulatortankarna får då samma 
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temperatur som slingtanken. Till denna slinga är även slutberedaren och utgående 

blandningsventil för varmvattnet kopplad. Tappvarmvattnet som går ut i husets varm-

vattenledning passerar alltid blandningsventilen som reglerar till inställd temperatur. 

Ventilen blandar vatten från slutberedaren med vatten från ackumulatortankarna. 

Varmvattencirkulationen återför sedan varmvattnet till ackumulatorslingan för 

återvärmning. Vid varmvattentappning tillförs nytt kallvatten i ackumulatorslingan i den 

mängd som tappas ur systemet.  

 

5.6.3 Pumpar i fjärrvärmecentralen 

 

Nedanstående tabell, tabell 6, redovisar benämning, betjäning samt märkeffekt för 

pumparna i fjärrvärmecentralen som betjänar värme och tappvattensystemet för 

fastigheterna. Pumpstopp finns vid en temperatur av 15 °C. Ytterligare 

cirkulationspumpar finns installerade vid värmepumparna i respektive hus. Dessa 

redovisas dock inte i tabellen. Åtgärdsförslag för pumpar har ej lämnats då ingen 

förbättring anses kunna göras.  

 

VS - P1A+B Radiatorer, ventilation 1,5–2,1 

KV1 - P1 Kallvatten (trycksteg) 3,0 

 

5.6.4 Inomhustemperaturer 

 

Inomhustemperatur har loggats i lägenheter i samråd med driftpersonal och hyresgäster. 

Dessa temperaturer redovisas i figur 15-16 med tillhörande förklaring för respektive 

lägenhet i det följande. Enligt de temperaturmätningar som genomförts inom ramen för 

denna utredning är medeltemperaturen mellan 22,8-24,9°C i lägenheterna vilket är högt 

ur energi- och inomhusklimatsynpunkt. Enligt socialstyrelsens rekommendationer bör 

inomhustemperaturen i flerbostadshus vara mellan 20-23°C. Dagtid bör 

inomhustemperaturen under uppvärmningssäsongen ligga mellan 20°C-21°C. En 

genomsnittlig reducering med minst 2°C bör därför vara möjlig att utföra vilket beskrivs 

i förslag 5.  

 

Temperaturen i trapphusen har momentanmätts och redovisas i tabell 7 som medel-

temperatur av samtliga plan. Temperaturen i trapphus bör inte vara högre än 15°C, och 

av tabellen framgår att här finns besparingsmöjligheter vilket beskrivs i förslag 6. 
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Hus 3, Lgh 31 

Temperaturen varierar mellan ca 21-24°C under mätveckan och medeltemperaturen 

uppgår till 22,8°C. vilket är ett högt värde. Ur energisynpunkt så rekommenderas dock 

en inomhustemperatur mellan 20-21°C. En reducering med ca 2°C rekommenderas 

därför. 
 

Hus 4, Lgh 41 

Temperaturen är förhållandevis jämn under mätveckan och medeltemperaturen uppgår 

till 24,9°C. vilket anses vara ett högt värde. Ur energisynpunkt så rekommenderas dock 

en inomhustemperatur mellan 20-21°C. En reducering med ca 4°C rekommenderas 

därför. 
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Hus 5, Lgh 24 

Temperaturen varierar mellan ca 22,5-24°C under mätveckan och medeltemperaturen 

uppgår till 23,3°C. vilket är ett högt värde. Ur energisynpunkt så rekommenderas dock 

en inomhustemperatur mellan 20-21°C. En reducering med ca 3°C rekommenderas 

därför. 

 
 

Hus 10, Lgh 42 

Temperaturen varierar mellan ca 23-24°C under mätveckan och medeltemperaturen 

uppgår till 23,6°C. vilket är ett högt värde. Ur energisynpunkt så rekommenderas dock 

en inomhustemperatur mellan 20-21°C. En reducering med ca 3°C rekommenderas 

därför. 

 

 

Hus 
Medeltemperatur, 
°C 

1 19,4 6 21,7 

2 19,7 8 21,7 

3 18,3 9 18,9 

4 21,9 10 21,4 

5 23,2 12 20,9 

 

Temperaturen i de uppmätta lägenheterna är höga ur energi- och inomhusklimatsynpunkt.   

Temperaturen bör reduceras i genomsnitt med 2°C. En reducering av inomhustemperaturen med 

en grad motsvarar enligt erfarenhetsvärden ca 5 % av värmeanvändningen enligt erfarenhets-

värden. Reduceringen kan ofta åstadkommas genom att sänka framledningstemperaturen med ca 

3°C via reglerkurvan. Baserat på den förhållandevis ojämna temperaturen i de uppmätta 

lägenheterna bör en större injustering av värmesystemet utföras.  

Åtgärden förväntas ge en värmebesparing enligt; 

 • Värme: 62 MWh/år eller 46 kkr/år, räknat på 73,8 öre/kWh. (totala priset) 

Investeringskostnaden är uppskattad till 15kkr (konsultarvode 25tim á 600kr). Detta innebär en 

rak pay-off tid på ca 9 månader. 
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Temperaturen i de uppmätta trapphusen är höga ur energisynpunkt.  Temperaturen bör 

reduceras i genomsnitt med 5°C, vilket motsvarar ca 20 % av trapphusens värmebehov. Åtgärden 

bör vara möjlig att uppnå genom justering samt borttagande av termostatventiler på trapphusens 

radiatorer som ett första steg. Ytterligare temperaturmätning bör därefter utföras för att 

kontrollera effekten av åtgärden.  

Åtgärden förväntas ge en värmebesparing enligt; 

 • Värme: 11,3 MWh/år eller 8 kkr/år, räknat på 73,8 öre/kWh. (totala priset) 

Åtgärden bör kunna utföras av drifttekniker och medför därför ingen direkt investeringskostnad.  

 

 

5.6.5 Klimatskärm 

 

Fastigheten har genomgående treglasfönster i bra skick. Samtliga portar har bristfälliga 

eller saknar helt tätningslister. Flertalet dörrar från trapphus stänger ej helt då dessa är 

skeva. Åtgärdsförslag för lister samt dörrstängare ges i förslag 7 och baseras på 

erfarenhetsvärden från tidigare energianalyser. Samtliga fasader är av tegel. 

Vindisoleringen varierar mellan de olika husen där hus 5-9 har 500mm lösull och de 

resterande har ca 300mm mineralull, med plats för ytterligare 200mm lösull. En 

tilläggsisolering av vindsbjälklaget anses dock ej vara en lönsam åtgärd i detta fall. 

 

Då flertalet portar samt dörrar till loftgångar stod öppna bör dörrstängare och dörrblad justeras 

för att minska onödiga värmeförluster. Även tätningslister runt portarna är bristfälliga och bör 

åtgärdas.  

Åtgärdsförslaget innebär en besparing av värmeenergi som förväntas att uppgå till; 

 Värme: 7,5 MWh/år eller 5,4 kkr/år, räknat på 73,8 öre/kWh. (Totala priset) 

Investeringskostnaden är uppskattad till ca 15 kkr och ger en rak pay-off tid på ca 2,8 år. 
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5.7 Stadsvattenanvändning 
 

Fastigheten är ansluten till Nacka Kommuns VA-nät. I nedanstående diagram, figur 17, 

visar vattenanvändningen under perioden 2011-2014. 

 

Mellan 2012-2013 sker en större ökning av vattenanvändningen. Studeras 

månadsanvändningen på kommande sida, figur 18, hittas den högre vattenanvändningen 

i januari 2013 vilket ligger betydligt högre än resterande månader. Under 2012 har juli, 

september och oktober en orimligt låg användning, vilket kan bero på felavläsningar. 

Orsaken till variationerna har dock ej varit möjlig att fastställa.  

Fastighetens specifika vattenanvändning 2014 uppgår till 1 923 liter/m2 vilket anses 

vara ett högt värde i jämförelse med liknande bostadshus. Åtgärdsförslaget som lämnats 

till kund är genomgång av befintligt bestånd då det eventuellt finns läckage på kranar 

och toaletter samt byte till snålspolande kranar. Detta ger en besparing på både 

kallvatten och varmvatten vilket visas i förslag 8. 
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5.7.1 Vattenkostnad 

 

Den totala vattenkostnaden uppgår med aktuell prissättning samt 2014 års förbrukning 

till ca 535,5 kkr eller 26,4 kr/m3. Vattenkostnaden fördelar sig enligt följande i tabell 8: 

 

Fast avgift 0,5 0,1 0,0  

Förbrukningsavgift 464,8 86,8 22,9  

Lägenhetsavgift 70,2 13,1 3,5  

Summa 535,5 100,0 26,4  

 

5.7.2 Varmvatten 

 

Stadsvattenanvändningen uppgick 2014 till 20 314 m3. Varmvattnet bereds med 

frånluftsvärmepumpar. Då separat varmvattenmätning saknas, har årsanvändningen via 

erfarenhetsvärden uppskattats till 35 % av kallvattenanvändningen eller 156 MWh el 

vid 55 kWh/m³. 
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Vattenanvändningen är i förhållande till liknande fastigheter hög. Därför bör en genomgång av 

samtliga kranar och toaletter i lägenheter samt tekniska utrymmen utföras då den höga 

användningen delvis kan bero på läckage. Samtidigt bör installation av snålspolande munstycken 

i kök, dusch & handfat utföras, vilket genererar en minskad användning av såväl vatten som 

energi till varmvattenberedning. Baserat på resultat från liknande åtgärder samt fastighetens höga 

vattenanvändning bör en total reducering med ca 30 % vara möjlig att åstadkomma för att nå 

liknande fastigheters nyckeltal för vattenanvändning. 

Åtgärden beräknas ge en besparing enligt: 

 • Kallvatten: 6 094 m3/år eller 140 kkr/år, räknat på 22,9 kr/m3. (Rörlig del av pris) 

     • El: 23 MWh/år eller 17 kkr/år, räknat på 77,9 öre/kWh. (Rörlig del av pris) 

Investeringskostnaden är uppskattad till 188 kkr (1 500 kr/lgh) vilket innebär en rak pay-off tid 

på ca 1,2 år. 
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5.8 Ventilationssystem 
 

Byggnadernas ventilation består endast av frånluftsfläktar då tilluften tillgodoses genom 

ventiler i fastigheten. Då det saknas en totalflödesmätning i OVK-protokollet, har det 

totala frånluftflödet beräknats via SFP-talsberäkning där detta värde beräknas genom att 

dividera fläktens effekt med luftflödet. SFP-talet har tagits fram via elmätning samt 

luftflödesmätare på aggregat FA8:18 och uppgår till SFP: 0,73. Åtgärdsförslag lämnat 

till kund innefattar endast en totalmätning av totala frånluftsflödet för att säkerställa rätt 

nivå. Med hänseende till FVP-systemets utförande samt relativt nyinstallerade fläktar 

lämnas inget åtgärdsförslag för ändrad drift eller byte av komponenter. 

 

Nedan följer en förteckning, tabell 9, över frånluftsfläktarna, betjäningsområden, 

luftflöde, drifttid samt hänvisning till mätdiagram för kontroll av drift. 

 

 

FA7 Skogalundsklippan 1 & 3  /0,8 Kontinuerlig 

FA6 Skogalundsklippan 2,4 & 6 /2,0 Kontinuerlig 

FA8:18 Skogalundsklippan 5 & 9 /0,8 Kontinuerlig 

FA5 Skogalundsklippan 8, 10 & 12 /2,0 Kontinuerlig 

TA3 Förskola hus 4 0,1/ Verksamhetstid 

LA1 Förskola hus 5 1,6/1,6 Verksamhetstid 

Det totala uteluftflödet uppgår till 7,3 m³/s. Detta motsvarar 1,0 omsättning i timmen 

eller 0,69 l/s och m² för hela fastigheten (nyckeltalen är framräknade från Atemp och en 

takhöjd på 2,5 m). 

 

För att säkerställa att det totala frånluftfslödet har rätt nivå bör en totalmätning utföras vid nästa 

OVK-besiktning. 
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5.9 Sammanställning av åtgärdsförslag 
 

Den kalkylmodell som valts för lönsamhetsberäkning är återbetalningstid (pay-off). I 

tabell 10 sammanfattas de föreslagna åtgärderna med total energibesparing, 

kostnadsbesparing, investeringskostnad samt pay off-tid. Förslagen är sorterade efter 

hur dessa presenteras i utredningen. Den sammanlagda kostnadsbesparingen uppgår till 

295 kkr/år vid en sammanlagd investeringskostnad på 327 000 kr. Energibesparingen 

per år uppgår till 90 MWh el och 80 MWh värme.  

 

 

 
Benämning 

Energibesparing  

(MWh/år) 

Kostnads- 

besparing 

Investerings-

kostnad (kkr) 

Pay-off 

tid (år) 

  El Värme Kyla (kkr/år)   

1. 
Undersökning 

av värmepump 
43 - - 33 - - 

2. 

Nedsäkring av  

fastighets- 

abonnemang 

- - - 27 3 0,1 

3. 
Byte av armatur samt 

ändrad drifttid 
16 - - 13 98 7,6 

4. 
Byte av ljuskälla i 

fasadbelysning 
8 - - 6 8 1,2 

5. 
Reducera 

inomhustemperaturen 
- 62 - 46 15 0,3 

6. 
Reducera temperatur 

i trapphus 
- 11 - 8 - - 

7. 
Dörrstängare och 

lister 
- 7 - 5 15 2,8 

8. 
Byte till snål 

spolande munstycken 
23 - - 157 188 1,2 

9. 

Totalflödesmätning 

av samtliga  

ventilations- 

installationer 

- - - - - - 

 Summa 90 80 - 295 327 - 

 

 

Av rent kostnadsmässiga skäl är undersökning av värmepump då denna antas inte 

innebär någon investeringskostnad. Dessutom beräknas åtgärden minska elbehovet med 

43 MWh/år, vilket är där den största elbesparingen beräknats fram. Även en nedsäkring 

av fastighetsabonnemang kan vara en bra början av de åtgärdsförslag som lämnats då 

det endast innebär ett samtal till elleverantör. Vid nedsäkring sker en 

investeringskostnad på 3 kkr med en årlig besparing på 27 kkr/år och ger en pay off-tid 

på 0,1 år. Den största kostnadsbesparingen sker vid byte till snålspolande munstycken. 

Den årliga kostnadsbesparingen blir ca 157 kkr med en investering på 188 kkr, vilket 
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ger en pay off-tid på 1,2 år. Den största värmebesparingen blir då reducering av 

inomhustemperaturen utförs. Med en minskning av värmebehovet på 62 MWh/år och 

med mer än fem gånger så hög besparing än den näst största åtgärden vore denna mest 

angelägen. I och med den relativt låga investeringskostnaden, och därmed en låg pay 

off-tid, vore detta ett bra förslag att genomföra med avseende på kostnadseffektivitet.  
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6. Diskussion 
 

Detta avsnitt är till för att diskutera andra saker än de som redan analyserats i resultat 

delen och besvara de frågeställningar som rapporten syftat till att kartlägga. Även 

felkällor för rapporten redogörs. 

 

6.1 FVP vs. FTX 

  
Under arbetets gång har vissa komplikationer uppstått som tyvärr inte har kunnat 

utredas till den nivå som önskas på grund av den tajta tidsplanen för rapporten. Några 

funderingar som kommit upp angående problemområdet med frånluftsvärmepumpen i 

hus 10 är bland annat varför driften för inblandade komponenter ser ut som den gör. En 

annan vinkling av problemet kan vara om konstellationen med värmepump och 

fjärrvärme i samma fastighet verkligen är den bästa lösningen.  

 

Studien som A. Dodoo och L. Gustavsson [8] gjorde, genom att använda metoden 

livscykelanalys, var att jämföra ett passivhus med värmepump kontra ett hus enligt BBR 

2012 standard med fjärrvärme och vilket visades att fallet med värmepump använder 

mer primärenergi. I jämförelse mellan passivhus med värmepump och BBR 2012 med 

fjärrvärme har den senare till och med mindre slutanvändning av energi. Då ett 

passivhus har striktare regler vad gäller slutanvändning av energi än vad ett hus enligt 

BBR 2012 har är detta anmärkningsvärt. 

 

Eftersom att fjärrvärme redan finns tillgängligt i samtliga hus så borde alternativet med 

att installera tilluft med roterande värmeväxlare ses över, och därmed även kunna höja 

den från frånluften återvunna energin från ca 35 % idag till ungefär 85 %. Det finns 

såklart andra aspekter att ta med i beräkningen förutom verkningsgraden. Vid 

installation av FTX-system (från och tilluft med värmeväxlare) måste, förutom 

aggregat, nya kanaler för tilluft dras och detta skapar såklart en stor investeringskostnad. 

Idag kommer tilluften genom ventilhål bakom radiatorerna och måste således värmas 

upp från utetemperatur till önskad inomhustemperatur. Detta kan i vissa fall, troligen 

dock inte i detta fall, medföra drag i lägenheter och svårt att injustera för optimal drift.  

 

Då byggnaden uppfördes 1985 är troligen konstruktionen i lättbetong med tegelklädd 

fasad utan ytterligare isolering, förutom på vindsplanet. Detta är inte den mest 

energieffektiva lösningen vad gäller transmissionsförluster, då lättbetong har ungefär 

fyra gånger högre ledningsförmåga än mineralull, och skulle eventuellt behöva 

tilläggsisoleras. Om fastighetsägare skulle besluta sig för att tilläggsisolera utvändigt 

kan, i samma veva, tilluftskanaler installeras och därmed ingen ändring inomhus behövs 

göras då tilluftsdon kan placeras valfritt. På detta sätt kan frånluftens värmeenergi 

överföras till tilluftens värmeenergi med en verkningsgrad upp till 85 %. Dessutom 

används den återvunna energin till att värma upp lägenheterna istället för 

värmepumpens uppgift som är att i första hand blir att värma tappvarmvattnet. Eftersom 

att varmvatten tappas olika mycket på olika tider blir driften av värmepumpen 

oregelbunden och, som tidigare nämnts blir därmed även livslängden kortare. 

 

Även om en tilläggsisolering inte är möjlig kan FTX istället för FVP vara bättre, men då 

får nya kanaler dras invändigt. Med stor och rymlig vind kan kanaler lätt dras så att hela 

fastigheten blir lättillgänglig och därefter dras nya kanaler nedåt i byggnaden. Det 
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negativa som eventuellt medföljer kan vara oljud i kanalerna, detta måste då hindras 

med ljuddämpare. 

 

För att utvärdera FTX vs. FVP har en simulering utförts enligt den beräkningsmall som 

stått till förfogande vid de beräkningar som använts i resultatavsnittet. I tabell 11 visas 

de beräkningar som gjorts och eftersom dessa är framtagna efter approximativa 

antaganden finns viss osäkerhet i resultatet. Hänsyn till COP för FVP är medtagen.  

 

 

Värmebehov FVP-system  

Benämning Behov 

(MWh/år) 

Notering 

Ventilation 562 Verkningsgrad: 35 % 

Radiatorer 616 Köpt energi 

Varmvatten 156 Köpt energi 

Total 1 334 - 

Värmebehov FTX-system 

Benämning Behov 

(MWh/år) 

Notering 

Ventilation 173 Verkningsgrad: 80 %, minskning med 389 MWh 

Radiatorer 1 119 Ökning med 503 MWh/år 

Varmvatten 391 Ökning med 235 MWh/år 

Total 1 683 Ökning med 349 MWh/år 

Skillnad i värmebehov 

Alternativ Behov (MWh/år) 

FVP-system 1 334 

FTX-system 1 683 

Total 349 

Köpt energi (MWh/år) 

Alternativ El Fjärrvärme Totalt 

FVP-system 604 938 1 542 

FTX-system 243 1 683 1 926 

Skillnad -361 745 384 

Kostnad 

El (rörligt pris) 77,9 öre/kWh 

Fjärrvärme  

(rörligt pris) 

57,3 öre/kWh 

Alternativ El  

(kr/år) 

Fjärrvärme 

(kr/år) 

Totalt  

(kr/år) 

FVP-system 47 052 53 747 100 799 

FTX-system 18 930 96 436 115 366 

Skillnad -28 122 42 689 14 567 
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Nedsäkring av abonnemang 

Abonnemang FVP-

system 

(Ampere) 

FVP-system 

(kostnad/år) 

FTX-

system 

(Ampere) 

FTX-

system 

(kostnad/år) 

Skillnad 

(kr/år) 

HA1 50 15 028 25 6504 -8 524 

FA1 100 31 112 50 15028 -16 084 

JA1 100 31 112 25 6504 -24 608 

EA1 125 38 948 50 15028 -23 920 

Totalt - - - - -73 136 

Sammanställning, skillnad FTX-FVP (per år) 

Energibehov 349 MWh 

Köpt energi 384 MWh 

Kostnad energi 14 567 kr 

Kostnad abonnemang -73 136 kr 

Total kostnad -58 569 kr 

 

Vid en installation av FTX-system blir återvinningen av frånluften högre. Tabellvärdena 

visar att energibehovet för ventilationen då blir 389 MWh/år lägre, men att medföljande 

höjning av värmeenergi för radiatorer och tappvarmvatten med 503 respektive 235 

MWh/år och ger en total ökning av värmebehovet med 349 MWh/år. I tabellen för 

”Köpt energi” visas den köpta energin där elen minskar med 361 MWh/år och 

fjärrvärmen ökar med 745 MWh/år vilket medför en total skillnad med 384 MWh/år. 

Elen som ska användas av de nya tilluftsfläktarna är beräknade att vara lika stor som de 

frånluftsfläktarna, 35 MWh/år. Med nuvarande rörliga priser för el och fjärrvärme blir 

kostnaden ca 15 kkr/år högre med FTX-systemet. I sammanställningen har även 

kostnadsbesparingen för att säkra ned elabonnemangen tagits med då det blir en följd av 

att maxströmmen blir lägre. Enligt dessa beräkningar blir den totala 

kostnadsbesparingen per år ca 59 kkr. 

 

I alternativet med frånluftsvärmepump är det positiva att slutanvändarenergin är 384 

MWh/år lägre än alternativet med fjärrvärme där även den årliga kostnaden blir ca 15 

kkr/år lägre. Det positiva med fjärrvärmen istället för värmepumpen medför är att den 

mängd elenergi som används är 361 MWh/år lägre, vilket är bra då el anses vara av 

högre energikvalitet än värme, samt att en stor kostnadsbesparing görs i och med 

nedsäkring av elabonnemangen.  

 

Investeringskostnader är så klart av stor betydelse. Totala kostnaden för installation av 

samtliga värmepumpar har efter erfarenhetsvärden beräknats till 800 000 kr (ca 200 000 

kr per värmepump) inklusive rördragning. Totala kostnaden för installation av samtliga 

FTX-aggregat samt inkoppling av kanaler uppgår enligt erfarenhetsvärden till 2 000 000 

kr (ca 500 000 kr per aggregat) inklusive kanaldragning av tilluft utan tilläggsisolering 

och inkomstbortfall av hyresintäkter vid ombyggnationer. Med pay-off metoden, 

tidigare beskriven, ger detta en återbetalningstid på 20,8 år med de antagna 

kostnadsvärdena. Då livslängden för värmepump är mellan 15-20 år och FTX-aggregat 

25-30 år är detta inte en ekonomiskt försvarbar investering även om det är lättare och 

billigare att byta ut separata delar i ett FTX-aggregat. 
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Förutom den ekonomiska aspekten i jämförelsen mellan FVP och FTX kan analys enligt 

A. Dodoo och L. Gustavsson [8] vara intressant. För att verifiera deras slutsats i denna 

rapport måste dock en livscykelanalys göras för detta specifika objekt. Utfallet av en 

sådan kan bli att varianten med endast fjärrvärme kan innebära en lägre 

primärenergianvändning och att i ett större systemtänk, där fler städer och eventuellt 

hela landet tas i beaktning, ger detta den lägsta miljöpåverkan av de två alternativen.  

 

 

6.2 Felkällor 
 

I detta avsnitt återfinns de reflektioner och tankar som uppkommit samt hur tillförlitliga 

resultaten i denna rapport är. Studien har innefattat två resor med uppsättning och 

nedtagning av mätutrustning, besiktning och inventering samt sammanställande av data 

med tillhörande analys. Då examensarbetet bara fortgår under en tio veckors period 

uppkommer vissa problem med tiden. Inom flera områden finns en önskan att fördjupa 

sig mer. I följande underrubriker förklaras dessa mer i detalj. 

6.2.1 Mätperiod 

 

Mätperioden som samtliga mätningar genomfördes var mellan 2015-02-24 och 2015-

03-02, alltså i slutet av februari, och kan inte vara till hundra procent representativ med 

tanke på att energibehovet för fastigheten inte ser likadan ut sett över ett helt år.  

Antaganden av till exempel elektricitetanvändningen blir således medelvärden för denna 

vecka multiplicerat med 52 (antal veckor per år). Utetemperaturen loggades under 

samma period och uppgick till 2,7 °C medan årsmedeltemperaturen enligt SMHI för 

orten är 6,6 °C vilket medför en skillnad i värmebehovet. Med graddagskorrigerade 

värden kan den aktuella mätperioden jämföras med andra år, men inte med 100 % 

tillförlitlighet. För att få exakta värden borde mätningar loggas i ett helt år. Dessutom 

loggades mätvärden med tio minuters intervall vilket också kan medföra lite skillnad i 

behovet. 

6.2.2 Mätosäkerhet 

 

Den utrustning som användes för temperaturloggning var Gemini Tinytag Ultra 2, typ 

TGU-4017. Dessa mäter med en upplösning på 0,01 °C vilket ger en väldigt noggrann 

bild av hur temperaturen varierar över tid. Intervallet som ska loggas kan ställas in 

mellan en sekund och tio dagar, i detta fall användes tio minuters intervall. De mäter 

med en noggrannhet mellan 0,45 % och 0,9 % beroende på storleken av den temperatur 

som mäts. Vid den temperatur som mättes i detta fall ligger osäkerheten på cirka 0,45 

%. Enligt fabrikant ska loggrarna kalibreras årligen. De loggrar som använts har alla 

varit inne på batteribyte och kalibrering 2012-11-28 – alltså för mer än ett år sedan – 

men de har gått igenom egenkontroll 2014-08-28. Den något gamla kalibreringen kan 

ge ytterligare osäkerhet.  

 

Vid elmätningar har elspindlar med tillhörande eltänger använts. Två olika typer av 

tänger har använts, en är stor och en är liten. Fabrikatör för dessa två är Universal 

Technic. Informationen för de stora är svag men enligt fabrikant ska de ha en osäkerhet 

mindre än 0,1 % vid cirka 80 A och cirka 0,3 % vid 35 A. Den mindre av de två är en 

Clamp, modell M1 100A/100mA. Denna har sin mätgräns mellan 100 mA och 200 A 

samt har en osäkerhet på cirka 0,5 %. De små tängerna har genomgått kalibrering 2013-
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03-25 och de stora 2014-09-01, det vill säga ganska nyligen, men viss ytterligare 

osäkerhet i mätresultatet kan det ge. 

 

Vid jämförelse av mätarställning på fastighetselen och den detaljmätning som gjordes i 

samband med energianalysen stämmer dessa någorlunda. På två av dessa är skillnaden 

0,2 % respektive 0,3 %. För de andra två är skillnaden 2,5 % respektive 2,9 %. Att de 

två senare har större fel kan vara att avläsning av dessa två skedde en stund efter att 

mätningarna tagits ned och därmed visar mätarställningen lite högre energianvändning.  

6.2.3 Undermätningar 

 

Vid mättillfället valdes två hus ut av fyra, där dessa två får vara representativa för de 

andra två. Vid ett sådant antagande kan flera saker bli felaktiga. Till exempel i hus 5, i 

vilket det gjordes undermätningar, finns en värmepump vars drift inte fungerar som den 

ska. Hade ett annat hus valts som representativt objekt hade ett problem upptäcks 

genom abonnemangsmätningen men inte vad som ställde till det. Utifrån de 

undermätningar som gjordes samt elmätningar på fastighetsabonnemangen kan 

bottenlaster och effekttoppar härledas till de komponenter som registrerades i och med 

inventeringen. Då dessa bottenlaster och effekttoppar inte, till hundra procent, 

överensstämmer kan orsaken till detta inte tas reda på. Det är en sådan liten skillnad att 

det kan, förutom komponenter som är felaktiga, till exempel vara mätfrekvensens 

storlek eller lite högre användningen i just det huset och veckan. 

6.2.4 Byggnadens konstruktion 

 

Då konstruktionen ej kunnat fastställas har den antagits vara konstruerad enligt 

typexempel för fastigheter vid den här tidpunkten [20]. Troligen är grundplattan 18 cm 

betong med 10 cm träullsplattor som isolering med 15 cm dränerande grus. Vidare kan 

ytterväggarna antas bestå av limmade lättbetong klädd med fasadtegel, taket av 14 cm 

betong med 20 cm mineralull, i ett av husen även 30 cm lösull, och yttertaket är av trä 

med takpannor.  

6.2.5 Ventilation 

 

Då totalflödesmätning ej finns tillgängligt har luftflödesmätning av en fläkt fått vara 

representativ för resterande fläktar genom SFP-talsberäkning. Eftersom att det kan 

finnas skillnader i flöden mellan de olika fläktarna finns viss osäkerhet här. Även den 

temperatur som loggades i samma fläkt har fått vara representativ för resterande. 

Temperaturmätning av de resterande fläktarna har emellertid mätts momentant vid 

inventering för att säkerställa någorlunda liknande värden.  

6.2.6 Kostnadsberäkning 

 

Där INCIT är till grund för kostnadsberäkningar kan viss felaktighet finnas. De 

arbetskostnader som de har beräknat är baserad på lönekostnader inklusive sociala 

kostnader och semester samt verktyg och redskap, transporter, arbetsledning och 

entreprenörsarvode. Timkostnaden för respektive arbetsgrupp är ett genomsnitt i 

Sverige vid upphandling av underhållsentreprenader vid normal omfattning. Detta kan 

såklart medföra vissa skillnader på kostnaderna för de åtgärder som lämnats.  
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Priset för material avser standardutförande. Priserna är baserade på lagerpriser med 

normal entreprenörsrabatter, större fastighetsägare och företag kan såklart ha både lägre 

och högre rabatt vilket medför vissa skillnader. 

 

De angivna priserna avser ett genomsnitt av prisläget i januari 2013. Kostnader och 

tider är kalkylerade medelvärden med variation på ca +/- 10 %. Osäkerheterna är 

normalt större för underhållsarbeten än vad de är för nybyggnadsarbeten, detta gäller 

även då rådande marknadsläget dessutom påverkar spridningarna i högre grad.  

 

När INCIT inte har använts, till exempel vid beräkningar i avsnitt 6.1, har 

erfarenhetsvärden av kostnader använts, och dessa kan förstås ligga en betydande 

osäkerhet. 

6.2.7 Metodval 

 

För den här rapporten användes energianalys som metod vilket ger en bra inblick i hur 

slutanvändningen av energin ser ut. Om en önskan finns att se den totala påverkan från 

”vaggan till graven” borde istället en livscykelanalys göras. 

6.2.8 Beräkningar övrigt 

 

Decimaler har avrundats till rimligt antal där så behövs. Dock har energibehov, -

användning och kostnader avrundats uppåt medan besparingar har avrundats nedåt då 

detta varit möjligt. Detta kan medföra vissa osäkerheter i resultatet och bedöms vara ca 

+/- 10 %, men har gjorts på grund av att alltid vara på den ”säkra” sidan. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Även om en bra bild över hur fastigheters energianvändning ser ut kan göras genom 

energianalys så kan mer göras för att få en bättre inblick i hur stor påverkan systemet 

har från resursutvinning till avveckling. Vid till exempel en livscykelanalys tas hela 

processen från utvinning av resurser för material och primärenergi till avveckling av 

material och förluster. På detta sätt kan en bättre bild av systemets påverkan på miljön 

göras och därmed kan åtgärdsförslag få större tyngd eller helt andra prioriteringar. Detta 

kräver dock mer tid än de tio veckor detta arbete innefattar.  

 

För att få bättre koll på just det här studerade objektet kan en datorsimulering 

genomföras. Detta kan göras i till exempel programmet IDA ICE i vilken man bygger 

upp byggnaden med indata som till exempel som mått på fastigheten, material i 

konstruktionen, mer specificerad internvärme, energitillförsel samt energiförluster och 

så vidare. Med den uppförda byggnaden kan simulering göras. Genom att implementera 

de åtgärdsförslag som framkommit ur denna energianalys kan effekterna av dessa ses. I 

detta stadie får ett nytt ställningstagande göras huruvida åtgärderna påverkar energin 

och även hur systemet ska samarbeta för optimal drift. Dessutom kan ytterligare 

åtgärdsförslag komma fram då en bättre bild av fastigheten som system blir klarare.  
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7. Slutsatser 
 

Som beskrivet i syftet avser denna studie bidra till ökad förståelse för en viss typ av 

byggnad, i hänseende till ålder, storlek, klimatskal och tekniska installationer, samt öka 

kunskapen om energieffektivisering och dess kostnad för inblandade parter. Genom 

energianalysen har mycket detaljresultat erhållits och samtliga ursprungsfrågor har 

besvarats och diskuterats. I figur 3, som återges igen på nästkommande sida i figur 19, 

visas total energianvändning, fördelat på köpt energislag, vad dessa betjänar samt de 

besparingar som uppkommit i och med åtgärdsförslagen. 
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Det framgår i figuren att den totala energianvändningen uppgår till 1 542 MWh/år. Den 

energin fördelar sig på 938 MWh fjärrvärme och 604 MWh el där 208 MWh går till att 

försörja fastighetens elektriska komponenter och 396 MWh går till värmepumpar och 

elpatroner, vilket kallas i figuren för elvärme. Då värmepumpar ska fylla 

varmvattenbehovet samt leverera överbliven värme till värmesystemet finns två rutor 

för radiatorer. Om de åtgärdsförslag som framhålls i denna studie följs reduceras 

energianvändningen för fjärrvärme med 80 MWh/år vilket motsvarar cirka 8,5 % och 

för elen reduceras den med 24 MWh/år vilket motsvarar cirka 11,5 %. Dessutom 

reduceras elvärmen med 66 MWh/år vilket täcker cirka 16,6 %. Alla åtgärder 

tillsammans ger en energibesparing på totalt 170 MWh/år eller cirka 11 %.  

 

Kostnaden för den totala köpta energin uppgår till cirka 1 213 kkr/år där 626 kkr 

hänvisas till fjärrvärmen och 587 kkr tilldelas elektriciteten. Om åtgärdsförslagen följs 

kan kostnaden bli 918 kkr/år vilket blir en total besparing på 295 kkr/år, det vill säga 

cirka 24 % av den totala kostnaden med en total investering på 327 kkr. En åtgärd som 

sparar pengar till en låg investeringskostnad är åtgärdsförslaget för nedsäkring av 

elabonnemang. Där sker dock ingen energibesparing. 

 

De åtgärdsförslag som lämnas är undersökning av värmepump, nedsäkring av 

fastighetsabonnemang, byte av armatur och ändrad drifttid för inomhus belysning samt 

fasadbelysning, reducera inomhus- och trapphustemperaturer, installera dörrstängare 

samt lister för fönster och dörrar och slutligen byte till snålspolande munstycken. De 

förslag som gav mest besparing är för elbehovet undersökning av värmepump, för 

värmebehovet är reducering av inomhustemperaturen den som påverkar mest och för 

kostnadsbesparing så är det byte till snålspolande munstycken som ger störst effekt. Där 

utöver lämnas ett förslag som inte medför någon direkt besparing men kan framöver ha 

betydelse för vidare utredning och det är att göra en totalflödesmätning av samtliga 

ventilationsinstallationer. Detta tycker jag är ganska många besparingsåtgärder med 

stora besparingspotentialer med tanke på att verksamheten i fastigheten till största del är 

bostäder och en liten del förskola utan några större energikrävande komponenter eller 

någon sorts speciell byggnad.  

 

Intressant efter att denna energianalys slutfördes vore att titta närmare på en 

livscykelanalys där frånluftsvärmepump kontra fjärrvärme närmare undersöks. Denna 

skulle kunna innebära att ”trenden” med att installera värmepumpar i fastigheter som 

redan har installerad fjärrvärme får en ny synvinkel och rent utav gör att fastighetsägare 

tänker om ett steg till innan beslutet för värmepump tas. 

 

7.1 Frågeställningar 
 

Nedan redovisas svaren på frågeställningarna i kap. 2.1. 

 

1. Den totala köpta energin uppgår till 1 542 MWh/år och fördelas på tre poster: 

El 208 MWh/år; Elvärme (el till värmepumpar och elpatroner); 396 MWh/år; 

Fjärrvärme 938 MWh/år. Värmepumparnas användning benämns ”elvärme” 

men den levererade energin räknas ut via COP (2,5) och sammanlagt med 

elpatronerna uppgår denna till 745 MWh/år. 
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2. De största posterna som elen betjänar är tvättstuga, ventilation, belysning och 

övrigt, där övrigt innefattar bland annat hissar och motorvärmare. Elvärmen ska 

täcka hela behovet för tappvarmvatten och en viss del av radiatorernas behov. 

Fjärrvärmen fördelas på radiatorer och ventilation 

 

3. Med bra fönster, dörrar, bra isolering mot yttertak samt god kondition på 

ytterväggar är klimatskalet tillräckligt utformat om dörrstängare och lister ses 

över. 

 

4. Den totala driftkostnaden uppgår till 1 213 kkr/år fördelat på el 587 kkr/år och 

fjärrvärme 626 kkr/år. 

 

5. Det finns energieffektiva lösningar som efter energianalys kunnat ses. De 

åtgärder som uppdagats är för undersökning av värmepump, reducera inomhus- 

och trapphustemperaturen, byte till snålspolande munstycken, byte av armatur 

och belysningskällor samt drifttider av dessa och slutligen uppsättning av 

dörrstängare och lister. 

 

6. Sammanställning av åtgärdsförslag med tillhörande besparingar framgår i tabell 

10 i avsnittet 5.9. Den totala energibesparingen är för el 90 MWh/år och för 

fjärrvärme 80 MWh/år. Detta innebär en total kostnadsbesparing på 295 kkr/år 

med en total investeringskostnad på 327 kkr. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga - Mätdiagram 
 

Förklaring till mätdiagram 
 

Långtidsmätningar av eleffektuttag har pågått under en veckas tid. Elmätningarna 

utfördes genom att energiflödet uppmättes för varje 10 minutersperiod under 

mätveckan. För varje period har medeleffekten beräknats. Till denna rapport finns 15 

mätdiagram bifogade med tillhörande förklarande text för varje diagram. Nedan visas 

exempel på ett mätdiagram och förklaringar till diagrammets uppbyggnad. 
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Totalt effektuttag för abonnemang EA1 

 

Diagrammet visar det totala eleffektuttaget för abonnemanget under en vecka. 

Elanvändningen under perioden uppgår till 6 636 kWh. Effekttopparna under 

mätveckan kan härledas till tvättstugan och värmepumpen. Noterbart är den höga 

bottenlasten som uppgår till ca 20 kW, vilket främst kan tillskrivas 

varmvattenberedaren, slingtanken och frånluftfläkten. 

 

Mätning av strömuttag per fas för abonnemang EA1 

 

 

Diagrammet visar det totala strömuttaget fördelat på fas L1-L3. Det råder en viss 

obalans mellan faserna. Det maximala strömuttaget uppgår till 110 A och hittas på fas 

L3. Elabonnemanget är idag avsäkrat med 125 A, vilket är den mest fördelaktiga 

mätarsäkringen för abonnemanget. 
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Mätning av eleffektuttag för EA1D 

 

 
 

Elgrupp EA1D betjänar byggnadens tvättstuga. Elanvändningen under mätperioden 

uppgår till 903 kWh med en maxeffekt på 36 kW. Tvättstugan är utrustad med fem 

varmvattenkopplade tvättmaskiner, två torktumlare, två torkskåp samt en mangel. 

 

Mätning av eleffektuttag EA1F 

 

 

Elgrupp EA1F betjänar byggnadens fläktrum. Elanvändningen under mätperioden 

uppgår till 4 346 kWh med en maxeffekt på 34 kW. En undermätning av utrustningen i 

fläktrummet samt en djupare analys av effektuttaget redovisas i diagram 1:3:1-2.  
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Mätning av eleffektuttag för VP & FF (EA1F) 
 

 
 

Diagrammet visar undermätning av värmepump och frånluftsfläkt. Noterbart är värme- 

pumpens höga start- och stoppfrekvens under mätveckan. Frånluftfläkten har ett jämnt 

effektuttag under mätveckan och medeleffekten uppgår till 1,4 kW. Värmepumpen har 

ett maxeffektuttag som uppgår till ca 17 kW. Medeleffektuttaget uppgår till 10,3 kW.  
 

Mätning av eleffektuttag för VVB & Tank (EA1F) 
 

 

Diagrammet visar en undermätning av elpatronerna i varmvattenberedare och slingtank.  

Noterbart är den kontinuerliga driften av elpatronen i VVB, 6,2 kW, samt slingtankens 

höga effektuttag som varierar mellan 4,5–9,0 kW under mätveckan. Då tappvarmvatten 

ej används hela tiden, går denna värme istället ut på värmesystemet, vilket anses vara 

onödigt då fastigheten har fjärrvärme installerat som är billigare än el. 
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Totalt effektuttag för abonnemang FA1 

 

 
 

Diagrammet visar det totala eleffektuttaget för byggnaden under en vecka. 

Elanvändningen under perioden uppgår till 3 038 kWh. Effekttopparna under 

mätveckan kan härledas till tvättstugan och värmepumpen. Bottenlasten uppgår till ca 4 

kW och kan tillskrivas frånluftsfläkt, värmepump och belysning. 

 

Mätning av strömuttag per fas för abonnemang FA1 
 

 
 

Diagrammet visar det totala strömuttaget fördelat på fas L1-L3. Mätningen visar att det 

inte finns någon större obalans mellan faserna under mätveckan. Det maximala 

strömuttaget uppgår till 81 A och hittas på fas L3. Fastighetsabonnemanget är idag 

avsäkrat med 100 A vilket bedöms vara möjligt att nedsäkra till 80 A. 
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Totalt effektuttag för abonnemang HA1 

 

 
 

Diagrammet visar det totala eleffektuttaget för byggnaden under en vecka. 

Effekttopparna kan härledas till värmepumpen samt elpatron i VVB. Noterbart är den 

höga bottenlasten som uppgår till ca 8 kW. Orsaken är i dagsläget inte fastställd, men 

baserat på de undermätningar som utförts av abonnemang EA1, kan den sannolikt 

härledas till elpatronen i varmvattenberedaren, ca 6 kW, samt frånluftsfläkt och 

belysning. 

 

Mätning av strömuttag per fas för abonnemang HA1 

 

 
 

Diagrammet visar det totala strömuttaget fördelat på fas L1-L3. Mätningen visar att det 

inte finns någon större obalans mellan faserna under mätveckan. Det maximala 

strömuttaget uppgår till 33 A och hittas på fas L2. Fastighetsabonnemanget är idag 

avsäkrat med 50 A vilket bedöms vara möjligt att nedsäkra till 35 A. 
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Totalt effektuttag för abonnemang JA1 

 
 

 
 

Diagrammet visar det totala eleffektuttaget för byggnaden under en vecka. 

Elanvändningen under perioden uppgår till 2 005 kWh. Effekttopparna som syns kan 

härledas till värmepumpen och elpatron i VVB. Bottenlasten uppgår till ca 4 kW och 

kan tillskrivas till pumpar i fjärrvärmecentralen, frånluftsfläkt och belysning. 

 

Mätning av strömuttag per fas för abonnemang JA1 

 
 

 

 

Diagrammet visar det totala strömuttaget fördelat på fas L1-L3. Mätningen visar att det 

inte finns någon större obalans mellan faserna under mätveckan. Det maximala 

strömuttaget uppgår till 38 A och hittas på fas L1. Fastighetsabonnemanget är idag 

avsäkrat med 100 A vilket bedöms vara möjligt att säkra ned till 50 A. 
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Fas L1 Maxström under mätperioden 38 A Minström 7.4 A Medelström 22 A

Fas L2 Maxström under mätperioden 36 A Minström 6.2 A Medelström 19.9 A

Fas L3 Maxström under mätperioden 37 A Minström 5.0 A Medelström 20 A
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Mätning av eleffektuttag för VP, FA8:18 & ELPATRON VV (JA1C) 

 

 
 

Diagrammet visar en undermätning av intressanta installationer i byggnadens fläktrum.  

Värmepumpen har en hög start- och stoppfrekvens. Maxeffektuttaget uppgår till ca 13 

kW och medeleffektuttaget är 6,7 kW. Frånluftfläkten har ett jämnt effektuttag under 

mätveckan och medeleffektuttaget uppgår till 1,2 kW. Elpatronen till VVB har ett 

effektuttag på 6,2 kW.  
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VP Energiflöde under mätperioden 1122 kWh Maxeffekt 13.3 kW Medeleffekt 6.7 kW

FA8:18 Energiflöde under mätperioden 102 kWh Maxeffekt 0.8 kW Medeleffekt 0.6 kW

ELPATRON VV Energiflöde under mätperioden 210 kWh Maxeffekt 6.2 kW Medeleffekt 1.2 kW
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Inomhustemperatur hus 3 & 4 

 

 
 

Hus 3, Lgh 31 

Temperaturen varierar mellan ca 21-24°C under mätveckan och medeltemperaturen 

uppgår till 22,8°C. vilket är ett högt värde. Enligt socialstyrelsens rekommendationer 

bör inomhustemperaturen i flerbostadshus vara mellan 20-23°C. Ur energisynpunkt så 

rekommenderas dock en inomhustemperatur mellan 20-21°C. En reducering med ca 

2°C rekommenderas därför. 
 

Hus 4, Lgh 41 

Temperaturen är förhållandevis jämn under mätveckan och medeltemperaturen uppgår 

till 24,9°C. vilket är ett högt värde. Enligt socialstyrelsens rekommendationer bör 

inomhustemperaturen i flerbostadshus vara mellan 20-23°C. Ur energisynpunkt så 

rekommenderas dock en inomhustemperatur mellan 20-21°C. En reducering med ca 

4°C rekommenderas därför. 
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Inomhustemperatur hus 5 & 10 

 

 
 

 

Hus 5, Lgh 24 
Temperaturen varierar mellan ca 22,5-24°C under mätveckan och medeltemperaturen 

uppgår till 23,3°C. vilket är ett högt värde. Enligt socialstyrelsens rekommendationer 

bör inomhustemperaturen i flerbostadshus vara mellan 20-23°C. Ur energisynpunkt så 

rekommenderas dock en inomhustemperatur mellan 20-21°C. En reducering med ca 

3°C rekommenderas därför. 
 

Hus 10, Lgh 42 

Temperaturen varierar mellan ca 23-24°C under mätveckan och medeltemperaturen 

uppgår till 23,6°C. vilket är ett högt värde. Enligt socialstyrelsens rekommendationer 

bör inomhustemperaturen i flerbostadshus vara mellan 20-23°C. Ur energisynpunkt så 

rekommenderas dock en inomhustemperatur mellan 20-21°C. En reducering med ca 

3°C rekommenderas därför. 

 

 

9.2 Bilaga - Greencon rapport 
 

Rapport kan fås via kontakt om så önskas. 


