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Sammanfattning 

Det här examensarbetet är ett samprojekt mellan ÅF, Fastighetsägaren AB Bostäder samt 

undertecknad, och tillkom efter att AB Bostäder ville ha hjälp med att göra en analys på 

varför en av deras fastigheter, trots efter en rad av åtgärder fortsätter ha en väldigt hög 

energianvändning. Trots den höga energianvändningen, har resultatet blivit bättre de senaste 

åren, bara för att de senaste två åren ha stigit igen. Även det ville fastighetsägaren försöka få 

ett svar på, varför det blivit så. För att kunna reda ut frågeställningen, hjälpte AB Bostäder till 

med att delge en mängd information, såsom ritningar, driftstatistik och personlig guidning av 

deras drifttekniker. För beräkningshjälp har energianalysprogrammet BV2 använts. Även en 

mängd böcker och rapporter inom området användes. Resultatet av arbetet visar att det främst 

är byggnadens klimatskal som är för dåligt och släpper igenom för mycket värme. Att även 

införa återvinning av frånluften med hjälp av en värmepump, skulle göra mycket med 

avseende på energianvändningen. 

 

Abstract 

This thesis was added after a joint discussion between ÅF, the property owner AB Bostäder 

and myself, and were added after it was revealed that AB Bostäder wanted help with making 

an analysis on why one of their properties, although after a series of improvements continues 

to have a very high use of energy. Despite the buildings high use of energy the result has been 

better, but over the last couple of years, the use of energy have risen again, which also was 

something that the property owner wanted to try to get an answer as to why it has been so. To 

my help to sort out the issue, I got access to a wealth of information from AB Bostäder, such 

as drawings, operating statistics and personal guided tours of their operating facilities. For 

calculation, the energy analysis software BV2 was used. Also a considerable amount of books 

and reports in the field were used. The result of this work shows that it is mainly the 

building's climate shell that has poor standard and are letting through too much heat. Also, to 

introduce recycling of exhausting air by means of a heat pump, would do a lot with regard to 

the use of energy. 

Nyckelord: Energianalys, Frånluftsvärmepump, BV2, Lönsamhetskalkyl, Termografering, 

Tilläggsisolering 

 

 

 

  



 

Nomenklatur 

 

Begrepp 

Atemp Den area för en byggnad som värms upp till minst 10 oC 

  

BBR Boverkets byggregler 

  

BV2 Beräkningsprogram av transmissionsförluster för byggnader 

  

COP Köldfaktor för kylmaskin och värmefaktor för värmepump. COP anger 

förhållandet mellan elenergin som krävs för att driva värmepumpen och 

värmeenergin som värmepumpen avger 

  

DUC Datoriserad undercentral 

  

FVP Frånluftsvärmepump 

  

Gradtimmar Summan av varje timmes temperaturskillnad mellan inne- och uteluft 

under ett års tid 

  

Hydrofobering Impregnering för fasadytor av främst stenmaterial 

  

OVK Obligatorisk ventilationskontroll 

  

U-värde Mått på en konstruktionsdels förmåga att släppa igenom ett visst 

värmeflöde 
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A Area (m2) 
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T Temperatur i Kelvin (K) 

   

t Temperatur i oC (oC) 

   

U Värmegenomgångskoefficient (W/m2 ∙ K) 

   

W Arbete (J) 

   

α Värmeövergångskoefficient (W/m2 ∙ K) 

   

δ Tjocklek (m) 

   

λ Värmeledningskoefficient (W/m ∙ K) 
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1. Inledning  

1.1 Motivering 

Projektet som rapporten avser täcka handlar i huvudsak om att analysera varför en specifik 

flerbostadsfastighet i dagsläget har en alldeles för hög energianvändning. På senare år har AB 

Bostäder succesivt lyckats att sänka energianvändningen, medan de senaste två åren har den 

höjts igen. AB Bostäder vill även att man skall komma med lämpliga åtgärder för att kunna 

sänka energianvändningen. Dessa åtgärder skall även rymmas inom Bostäders budgetram. 

Fastigheten omfattar tre till utformningen likadana bostadshus som är separata från varandra, 

och som sammanlagt rymmer 98 lägenheter. 

Idag ligger mycket fokus på energianvändning, och det är av stor vikt om man kan hitta sätt 

att sänka sin årliga energiförbrukning, dels med tanke på kostnadsaspekter, men även vad det 

genererar i t.ex. utsläpp gällande CO2-halt. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att dels reda ut varför fastigheten ifråga, överlag har så hög 

energianvändning och vad man kan ta till för åtgärder för att minska den. Ett andra syfte är att 

försöka ta reda på varför, efter ett antal år av succesivt sänkande av användningen, det 

återigen har skett en uppgång av energianvändningen. 

1.3 Frågeställning 

Följande frågeställningar kommer att ställas: 

 Vad beror den höga energianvändningen på? 

 Vad beror det på att energianvändningen steg kraftigt igen efter ett antal år av sänkt 

förbrukning? 

 Vilka åtgärder kan man ta till för att kunna sänka energianvändningen? 

1.4 Avgränsningar  

Vid beräkningar gällande energianvändning ingår bl.a. fastighetsel och 

tappvarmvattenförbrukning. Då det upptäcktes relativt snabbt att dessa ej går att påverka så 

mycket mer gällande förbrukningen, kommer dessa parametrar ej att tas upp i rapporten. 

Allmän teori kommer dock att ingå för att ge läsaren en uppfattning om vilka parametrar som 

ingår i en fastighets energianvändning, samt för att ge läsaren en förståelse och inblick i vad 

som ingår i en fastighets elförbrukning. 

Värmeförluster gällande rör från kulvertar kommer ej att ingå i rapporten, då det inte finns 

några uppgifter om vad det är för typ av isolering som den består av, samt att det inte går att 

visuellt undersöka dem p.g.a. att de ligger under mark. Detta gäller även rörstråk som går i 

schakt inne i fastigheten. 
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2. Metod 

Huvuddelen av arbetet genomfördes på ÅF:s kontor i Borås, där det fanns, utöver 

handledaren, kunnig personal med mångårig erfarenhet inom området. Dessa personer var till 

stor nytta när arbetet genomfördes. 

För beräkning av fastighetsarean tillhandahöll AB Bostäder allt grundläggande material. 

Materialet bestod av ritningar, underlag för tidigare åtgärder samt tillgång till statistiskt 

underlag för driften gällande fastigheten. För att visuellt kunna syna fastigheten var AB 

Bostäders drifttekniker till stor hjälp, då personen ifråga kunde berätta hur 

uppvärmningssystemet och ventilationssystemet fungerade gällande flöden, temperaturer och 

allmän drift. 

Vidare har relevant litteratur inom området använts med betoning på böcker inom området 

ventilations- och uppvärmningssystem samt inom området värmelära. Från internet har en 

mängd rapporter och uppsatser som avhandlar de aktuella ämnena inhämtats och studerats. 

För beräkning av transmissionsförluster gällande byggnaden har främst det anpassade 

dataprogrammet BV2 använts. Det har även gjorts manuella beräkningar för att kunna 

jämföra resultaten. 

För beräkning och framtagande av frånluftsvärmepump har ett beräkningsprogram från IV-

Produkt använts. Även här har det gjorts handberäkningar för att kunna jämföra resultaten. 

För att kontrollera om investeringsåtgärderna har lönsamhet i sig, har de beräknats med hjälp 

av några olika investeringskalkyler. 

3. Bakgrund 

När det blev klart att examensarbetet skulle utföras hos ÅF i Borås, gavs frågan om det fanns 

något specifikt önskemål med arbetet. Vi kom då överens om att det skulle utföras en 

energianalys av en flerbostadsfastighet. ÅF var måna om att det skulle vara ett riktigt projekt, 

men då de inte hade något själva för närvarande, gick frågan vidare till AB Bostäder som 

visade sig ha en fastighet som det skulle utföras en energianalys på. 

Fastigheten som skall energianalyseras, består av tre separata huskroppar, identiska till 

utformningen, och är belägen på stadsdelen Tullen i Borås. AB Bostäder har länge haft en 

relativt hög energiförbrukning i dessa fastigheter och har länge tänkt göra en rejäl analys för 

att om möjligt kunna se vad det beror på. 

Byggnaderna använder sig av fjärrvärme som uppvärmningssystem, där inkommande 

fjärrvärme går till fastighet nr 26, och där är även undercentralen lokaliserad. Vidare därifrån 

förses de två andra byggnaderna, via kulvertsystem, med värmevatten avsett för 

värmesystemet, samt vatten för tappvarmvattensystemet. 

Fastighetens ventilationssystem är för närvarande ett rent mekaniskt frånluftssystem, där det 

inte sker någon värmeåtervinning från frånluften. 

Sedan mitten av 1980-talet har man gjort ett antal förbättringsåtgärder för att komma till rätta 

med förbrukningen. Dessa innefattar bl.a. 

 Tilläggsisolering av vindsbjälklag (1985) 
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 Fönsterbyten till nya, bättre isolerande treglasfönster (2009) 

 Hydrofobering av fasader (2014) 

 Nya varvtalsstyrda frånluftsfläktar (2007) 

 Ny datoriserad undercentral (DUC) samt ny reglercentral (2007) 

 Övergång till LED-belysning samt närvarostyrning i källare, vind och trapphus. 

3.1 Fakta om fastigheten 

Tabell 1 Grundläggande information om fastigheten 

Flerbostadsfastigheten Planeten 

Belägen Tullen, Borås 

Byggår 1954 

Atemp, tot (1) 5276 m2 

Atemp/byggnad (1) 1759 m2 

Antal lghtot 98 

Medeltemp, inne (2) 21,5 oC 
(1) (AB Bostäder 2008) 

(2) (AB Bostäder 2016) 

Tabell 2 Medelförbrukning för olika energislag vid olika tidsspann 

Medelförbrukning/energislag 
(Hällegatan 22-26) 

(2003-2015) (2010-2015) Riktvärde 

Fjärrvärme 192,2 kWh/(m2∙år) 183 kWh/(m2∙år) 176 kWh/(m2∙år) 

El 15,5 kWh/(m2∙år) 14,7 kWh/(m2∙år) 19 kWh/(m2∙år) 

Vattenförbrukning 1,6 m3/(m2∙år) 1,6 m3/(m2∙år) 1,5 m3/(m2∙år) 
 

3.2 Varför energieffektivisera i bostadssektorn? 

BBR säger följande om energihushållning i bostäder: 

Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas 

genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och 

kylanvändning och effektiv elanvändning. 

(BBR 2011, s. 150) 

Riksdagen beslutade år 2009 om att Sverige skall minska sin energianvändning i bostäder 

med 20 % mellan åren 2008 och 2020, och med 50 % fram till år 2050, i förhållande till 1995 

års siffror (Österlund et.al. 2015). Man bestämde även att till år 2016 skall det åstadkommas 

en energibesparing med avseende på slutanvänd energi om minst nio % av det årliga 

genomsnittet mellan åren 2001-2005 (regeringen 2015). 

Energianvändningen i Sverige avseende bostads- och servicesektorn står för ca 40 % av den 

slutliga energianvändningen (Energimyndigheten 2012b). 

Av Sveriges cirka 4,5 miljoner bostäder är ungefär 2,5 miljoner flerbostadshus. Av dessa 

kommer ungefär tre av fyra kräva omfattande åtgärder (Energimyndigheten.se 2015). Vidare 

säger International Energy Agency att 52 % av energieffektiviseringsåtgärderna består av 
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slutanvändning av energi. Av dessa 52 % kommer 2/3 av åtgärderna från sektorn byggnader 

och industrier. Framtida åtgärder inom ventilations- och uppvärmningsområdet kommer 

således vara väldigt viktiga (Österlund et.al. 2015). 

Sedan årsskiftet 2008/2009 skall flerbostadshus energideklareras enligt lagen om 

energideklaration. Ansvaret för att detta genomförs vilar på fastighetsägaren, och det är 

meningen att detta skall fungera som en morot för att fortsätta arbetet med att 

energieffektivisera byggnader i Sverige (Energimyndigheten 2012b). 

4. Teori 

4.1 Värmeöverföring 

Med värmeöverföring menar man inom energiteknik, transporten av värmeenergi som p.g.a. 

temperaturskillnader mellan två kroppar, eller inom en kropps olika delar, äger rum. Denna 

värmeöverföring äger alltid rum i riktning från den högre temperaturen mot den lägre. De 

grundläggande förutsättningarna för att värmeöverföring skall ske är alltså att det finns en 

temperaturdifferens mellan två medier. Så länge det är exakt samma temperatur mellan två 

kroppar, kommer det följaktligen inte ske någon värmeöverföring. 

Inom värmeteknik är man intresserad av att både påskynda eller förhindra värmetransport. I 

pannsystem för vattenburna uppvärmningssystem är man intresserad av att så snabbt som 

möjligt överföra värme från bränslet till värmebäraren, medan man i t.ex. byggnader, vill 

förhindra värmeöverföring i största möjliga mån (Alvarez 2006a). 

Värmeöverföring kan ske på tre olika sätt: 

 Ledning 

 Konvektion 

 Strålning 

Värmeöverföring kan ske på var och ett sätt för sig, men vanligt är att det sker på två olika 

sätt samtidigt. Däremot så kan inte alla tre värmeöverföringssätt ske samtidigt i ett medium 

(Ҫengel 2003). 

Värmeöverföring genom ledning kan ske i fasta, flytande samt gasformiga ämnen. I fasta 

ämnen beror värmeöverföringen på en kombination av vibrationer hos molekyler och en 

energitransport genom fria elektroner. I flytande och gasformiga ämnen beror värmeledningen 

på att molekyler kolliderar med varandra genom deras slumpmässiga rörelsemönster (Ҫengel 

2003). 

Värmeöverföring genom konvektion sker genom en fast yta och ett intilliggande flytande eller 

gasformigt ämne i rörelse och ju snabbare fluiden rör sig desto större värmeöverförande 

effekt. Vidare finns även påtvingad konvektion och naturlig konvektion. Påtvingad 

konvektion är när en fluids rörelse förstärks eller sätts igång genom att man t.ex. startar en 

fläkt eller en pump. Naturlig konvektion skapas när en fluids rörelse sätts igång p.g.a. 

bärkrafter som skapas när det råder en densitetsskillnad p.g.a. temperaturvariationer hos 

fluiden (Ҫengel 2003). 

Värmeöverföring genom strålning sker med hjälp av elektromagnetiska vågor. Denna typ av 

värmeöverföring är det som sker på det snabbaste sättet, nämligen med ljusets hastighet. 

Värmestrålning är den typ av strålning som avges av kroppar p.g.a. dess temperatur och alla 
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kroppar som har en temperatur över den absoluta nollpunkten avger värmestrålning (Ҫengel 

2003). 

I vacuum kan värmeöverföring enbart ske genom strålning, eftersom överföring genom 

ledning och konvektion kräver ett materiellt medium (Ҫengel 2003). 

4.1.1 Värmeöverföring genom plana skikt 

I samband med energianalys av fastigheter är det främst värmeflöden genom plana skikt som 

man är intresserad av, d.v.s. värmeförluster genom väggar, tak, fönster och dyl. 

Baserat på ovanstående argument, kan värme endast överföras från en varmare temperatur till 

en kallare temperatur. Med andra ord betyder det att till största delen av året sker ett 

värmeflöde inifrån en byggnad till utsidan av byggnaden och det är av största intresse att 

försöka hindra detta flöde, för att minimera värmeförlusterna.  

I en vägg kan man anta att det ej sker några temperaturförändringar inom väggens ytarea, 

d.v.s. att det är samma temperatur längst upp och längst ner på den betraktade väggytan, samt 

att det är samma temperatur från höger sida till vänster sida på väggen. Den enda 

temperaturändring som sker är från insidan till utsidan av väggen (Ҫengel 2003). 

Värmemängden som passerar genom väggen är proportionell mot väggarean, men även mot 

materialets värmekonduktivitet och mot temperaturdifferensen. Däremot är värmemängden 

omvänt proportionell mot väggens tjocklek. 

Enligt Fouriers lag ser ekvationen för värmeledning ut enligt följande: 

�̇� = −𝐴 ∙ 𝜆 ∙
𝑑𝑇

𝑑𝑥
  (ekv 1-2, från Ҫengel 2003)  (ekv.1) 

Minustecknet framför A är till för att göra värdet positivt eftersom temperaturförändringen 

(T) faller i värmeflödets riktning och tjockleken (x) ökar. Här är även �̇� och A konstanta, 

varför man kan säga att 𝑑𝑇/𝑑𝑥 är konstant, vilket i sin tur betyder att temperaturen genom 

väggen varierar linjärt med x. Efter viss integrering och ommöblering kan man skriva om 

ovanstående ekvation till (Ҫengel 2003): 

�̇� = 𝐴 ∙ 𝜆 ∙
𝑇1−𝑇2

𝐿
      (ekv.2) 

Tidigare nämndes det att värme kan överföras genom ledning, konvektion och strålning. Figur 

1 visar hur temperaturen på den varma sidan sjunker strax innan kontakt med varma sidans 

väggyta, och hur den ytterligare sjunker mellan kalla sidans väggyta och det kalla 

arbetsmediet. Dessa båda temperaturfall bestäms av den s.k. värmeövergångskoefficienten 

(α). 
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Figur 1 Temperaturförloppet vid värmeöverföring igenom en plan vägg (Författarens arbete 2016). 

Värmeövergångskoefficienten är beroende av både strålnings- och konvektionsförhållandena 

på vardera sidan om väggen, varför både αvarm och αkall beräknas genom addition av αkonv. och 

αstråln. 

4.1.2 Beräkning av U-värde 

För att förstå var byggnadsdelens U-värde kommer ifrån får man från föregående delkapitel 

ställa upp följande ekvationer: 

värmeflöde från varmt utrymme till vägg: 

�̇� = 𝐴 ∙ 𝛼𝑣 ∙ (𝑡𝑣 − 𝑡1)  (ekv 3-11, från Alvarez 2006a)  (ekv.3) 

värmeflöde genom vägg: 

�̇� = 𝐴 ∙
𝜆

𝛿
∙ (𝑡1 − 𝑡2)      (ekv.4) 

värmeflöde från vägg till kallt utrymme: 

 �̇� = 𝐴 ∙ 𝛼𝑘 ∙ (𝑡2 − 𝑡𝑘)      (ekv.5) 

För att kunna erhålla U-värdet måste man nu bryta ut temperaturerna från ekvationerna, vilket 

görs på följande sätt: 

Från ekv. 3 fås: 

𝑡𝑣 − 𝑡1 =
�̇�

𝐴
∙

1

𝛼𝑣
      (ekv.6) 

Från ekv. 4 fås: 

𝑡1 − 𝑡2 =
�̇�

𝐴
∙

𝛿

𝜆
      (ekv.7) 

Från ekv. 5 fås: 

𝑡2 − 𝑡𝑘 =
�̇�

𝐴
∙

1

𝛼𝑘
      (ekv.8) 

Genom att addera ekv.6 – 8 fås följande ekvation: 
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𝑡𝑣 − 𝑡𝑘 =
�̇�

𝐴
(

1

𝑎𝑣
+

𝛿

𝜆
+

1

𝑎𝑘
)      (ekv.9) 

Detta ger slutligen: 

1

𝑈
=

1

𝛼𝑣
+

𝛿

𝜆
+

1

𝛼𝑘
      (ekv.10) 

U-värdet tar alltså hänsyn till dels, värmeövergångsförhållandena på båda sidor om väggen, 

dels till värmeledningen genom väggen. Vid energiberäkningar av väggar och fönster, gäller 

det att få U-värdet så litet som möjligt. Detta eftersom att man vill förhindra att så lite värme 

som möjligt strömmar ut genom väggen (Alvarez 2006a). 

Ofta används fler än ett konstruktionslager, i t.ex. ytterväggar. Då skrivs ekv. 10 om till: 

1

𝑈
=

1

𝛼𝑣
+ ∑

𝛿

𝜆

𝑛
𝑖=0 +

1

𝛼𝑘
      (ekv.11) 

4.2 Grundläggande fakta gällande en byggnads värmebehov 

För att förstå en byggnads värmeenergibehov måste man börja med att ställa upp en 

värmebalans för byggnaden, för att kunna se hur värme tillförs och hur värme bortförs. En 

sådan värmebalans kan ställas upp på följande sätt: 

Bortförd värme sker genom: 

 Transmissionsförluster genom väggar, fönster och bjälklag. 

 Ventilation 

 Oavsiktlig ventilation, vilket även benämns luftläckage. 

Tillförd värme sker genom: 

 Byggnadens värmesystem 

 Solinstrålning 

 Internvärme. Detta sker genom avgiven värme från personer, belysning, apparater etc.  

4.2.1 Transmissionsförluster  

Förluster genom transmission innefattas av ett värmeflöde genom byggnadens alla 

konstruktionsdelar, d.v.s. golv, tak, väggar, fönster. Transmission genom linjära och 

punktformiga köldbryggor innefattas även de i begreppet. Köldbryggor är det som bl.a. 

uppstår vid rörgenomföringar, fönsternischar samt där konstruktionsdelar möts (Dahlblom & 

Warfvinge 2010). Eftersom köldbryggor kan vara svåra att beräkna, kan man enligt Boverket 

(2012) erfarenhetsmässigt lägga på ca 20 % för dessa beräkningar. 

Beräkningsgången för att få veta värmeförluster p.g.a. transmission, ser ut på följande sätt: 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  ∑ 𝑈𝑖
𝑛
𝑖 ∙ 𝐴𝑖 + ∑ 𝛹𝑘

𝑚
𝑘 ∙ 𝑙𝑘 + ∑ 𝛸𝑗

𝑝
𝑗   (W/oC)  (ekv.12) 

(ekv.11-12, från Dahlblom & Warfvinge 2010) 

Där 𝑈𝑖 = värmegenomgångstalet för varje byggnadsdel  (W/m2 ∙ oC) 

       𝐴𝑖 = arean för varje konstruktionsdel   (m2) 

       𝛹𝑘 = värmegenomgångstal för den linjära köldbryggan  (W/m ∙ oC) 
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       𝑙𝑘 = längden på den linjära köldbryggan   (m) 

       𝛸𝑗 = värmegenomgångstalet för den punktformiga köldbryggan (W/oC) 

4.2.2 Ventilationsförluster 

I normala fall behöver man värma upp ventilationsluften som tillförs byggnaden, vilket då 

också utgör en uppvärmningsfaktor. I den för projektet aktuella byggnaden finns det endast 

frånluftssystem, varvid ventilationsförlusterna som förekommer blir den luft som strömmar in 

genom luftspalter i fönster och tilluftsventiler, samt genom luftläckage. Byggnadens 

uppvärmningssystem skall alltså klara av att värma upp utomhustempererad luft, vilken 

brukar sättas till ortens dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) (Dahlblom & 

Warfvinge 2010). Beräkning av värmeförluster för ventilationsluft görs på följande sätt: 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ (𝐷𝐼𝑇 − 𝐷𝑉𝑈𝑇)    (ekv.13) 

Där: �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡 = Luftens volymflöde    (m3/s) 

         𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 = Luftens densitet    (kg/m3) 

         𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡= Luftens specifika värmekapacitet   (kJ/kg ∙ oC) 

         DIT = Dimensionerande innetemperatur   (oC) 

         DVUT = Ortens dimensionerande vinterutetemperatur  (oC) 

Vilket även är detsamma som: 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = �̇� ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑆       (ekv.14) 

Där:  

S = Antalet gradtimmar per år för den specifika orten   (oCh/år) 

Förluster avseende ventilation är med andra ord proportionellt mot massflödet för luften. Om 

injusteringar för frånluftsflöden är feldimensionerade och flödena därmed blir för stora, kan 

det snabbt bli stora värmeförluster genom byggnaden. 

Beräkning för förlust p.g.a. luftläckage görs på samma sätt som ovan, men är normalt något 

krångligare eftersom det kan vara svårt att uppskatta otätheter i byggnaden. Detta kan då 

göras schablonmässigt (Aton 2007). 

4.2.3 Byggnadens värmesystem 

I en byggnads uppvärmningssystem ingår följande poster: (Dahlblom & Warfvinge 2010) 

 Rumsvärmare 

 Distribution för värmefördelning i byggnaden 

 Typ av värmekälla 

 Styr- och reglersystem för värmetillförsel 

I gruppen rumsvärmare (värmeavgivare) är det främst radiatorer som används vid 

bostadsuppvärmning. Dessa dimensioneras i förhållande till varje rums dimensionerande 

effekt. 

För att få ut värme till rumsvärmarna krävs det att man kan distribuera ut det riktigt. Den 

värmebärande delen består i ett vattenburet system av vanligt vatten. Vidare ingår även rör 

och cirkulationspumpar för att kunna få ut värmebäraren till rumsvärmarna. 
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Värmekälla eller värmeproduktion som det även kallas utgörs av den delen som producerar 

själva värmen. Värme som produceras storskaligt utgörs idag bl.a. av fjärrvärme. 

Ett fjärrvärmesystem består i sig av tre stycken delar: 

 Ett centralt värmeverk 

 Fjärrvärmenätet 

 En fjärrvärmecentral i varje byggnad 

I glesbebyggda områden, där värmetätheten ofta är låg, kan det förekomma närvärmeverk 

som förser ett till några stycken kvarter med värme. Detta sker då oftast med någon form av 

gemensam värmekälla, t.ex. värmepanna eller värmepump (Dahlblom & Warfvinge 2010). 

4.2.4 Tillförd gratisvärme genom solinstrålning och internt genererad värme 

S.k. gratisvärme genom solinstrålning och internt genererad värme, kan utgöra ett betydande 

bidrag för husets värmetillskott. Den totala solenergin, även kallad solarkonstanten, som 

strålar mot jordens atmosfär uppgår till ca 1367 W/m2. Detta värde kan härledas ifrån att man 

behandlar solens strålningsenergi mot jorden som en svartkroppsstrålning. 

Svartkroppsstrålning är i sin tur det huvudsakliga sättet för en planet att utväxla värmeenergi 

med sin omgivning och energiflödet för detta kan tecknas på följande sätt: 

𝐹𝑠𝑘 = 𝜎 ∙ 𝑇4   (ekv.14-15, från Högskolan i Borås 2013) (ekv.15) 

Där 𝐹𝑠𝑘 är flöde i W/m2 

𝜎 är Stefan Boltzmans konstant med värdet 5,67 ∙ 10-8 W/m2 ∙ K4 

𝑇4 är fjärdepotensen av temperaturen i oC 

På detta sätt kan man sedan beräkna temperaturen som når jordens yta vid frånvaro av 

atmosfär. Den genomsnittliga yttemperaturen som solen har är T = 5770 K. Insättning av T i 

ekv 15 skulle då ge ett värde av: 6,28 ∙ 107 W/m2 

Solens diameter är: 7 ∙ 108 m 

Det ungefärliga värdet för avståndet mellan solens centrum till jordens omloppsbana är: 

1,5 ∙ 1011 m 

Den genomsnittliga intensiteten på jordavstånd kan då härledas till: 

6,28 ∙ 107 (
7∙108

1,5∙1011) = 1367 𝑊/𝑚2     (ekv.16) 

När sedan solenergin har nått jordens yta har den försvagats avsevärt. Detta sker p.g.a. att en 

stor del av solinstrålningen absorberas och sprids ut av diverse gaser i atmosfären. Den 

solinstrålning som inte absorberas eller sprids ut i atmosfären, kallas för direkt strålning 

(Högskolan i Borås 2013). Motsatsen till direkt strålning kallas för diffus strålning och 

innefattas dels av strålning från solens omedelbara närhet samt från himlavalvet i övrigt, men 

även från strålning som reflekteras från mark och övrig omgivning. Intensiteten för den 

direkta strålningen varierar med solens höjd över horisonten samt med rådande klarhet i 

atmosfären. Även infallsvinkeln spelar in gällande intensiteten för strålningen. Störst 

intensitet för strålningen blir när solen står i zenit, vilket ger vinkeln 90o, och minst intensitet 

när den är just över horisonten, vilket ger vinkeln 0o. Solens läge benämns med vinklarna 

solhöjden samt solasimuten och dessa vinklar står i ett rådande förhållande till tiden på 

dygnet, kalenderdag samt latitud (Höglund, Girdo & Troedsson 1985).  
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Figur 2 Illustration av solens energiflöde mot jorden (Högskolan i Borås 2013) 

Solinstrålning varierar självfallet under dygn och årstid samt väderstreck, men kan under 

sommarmånaderna uppgå till ca 750 W/m2, vid sen eftermiddag i väster och tidig morgon i 

öster (Dahlblom & Warfvinge 2010). Soltillskottet utgör en betydande del under senvår och 

tidig höst, med följden att eldningssäsongen förkortas. Under vintern är det främst 

söderbelägna fönster som kan få ett stort soltillskott. Men till följd av att solen ligger lågt på 

vinterhalvåret blir det i tät stadsbebyggelse ett sammantaget ett lågt tillskott, på grund av de 

stora skuggningseffekterna (Frederiksen & Werner 2014).  

Värmetillskott från solinstrålning tas bort vid beräkning av byggnadens värmeeffektbehov, 

men måste däremot räknas med vid beräkning av byggnadens värmeenergibehov (Mohseni, 

Bäckström & Eklund 2014). 

Med internt genererad värme menas sådan värme som tillkommer via personvärme, 

hushållsmaskiner, TV, dator samt via belysning.  

Medeltalet gällande värmeavgivning för en människa i sovande tillstånd är ca 47 W/m2, och i 

vilande tillstånd ca 60 W/m2. Medelarean för en människa är ca 1,8 m2. Vid kontorsarbete, 

som skulle kunna liknas vid vaket tillstånd i en lägenhet, ökar värmeavgivningen till ca 150 

W/m2. Människan avger värme via alla de tre värmealstrande sätten, ledning, konvektion, 

strålning, men även genom avdunstning där värme är bunden till den vattenånga som följer 

med utandningsluften. I figuren på sidan 318 (Mohseni, Bäckström & Eklund 2014), kan man 

se att oberoende av det arbete som en person utför, är värmeavgivning för konvektion och 

strålning tämligen konstanta, medan värmeavgivningen gällande avdunstning ökar med ökat 

arbete (Mohseni, Bäckström & Eklund 2014). 

Båda dessa gratisvärmetillskott kan beräknas schablonmässigt, men enklast är att låta 

anpassade dataprogram, med bl.a. klimatdatafiler inlagda, göra detta. 

4.3 Byggnadens ventilationssystem 

4.3.1 Mekanisk frånluftsventilation (F-system) 

Ventilationssystemet för den aktuella fastigheten utgörs enbart i dagsläget av 

frånluftsventilation utan möjlighet till någon värmeåtervinning. 

 

Frånluftsventilation, även kallad F-system, använder sig av en frånluftsfläkt som i de flesta 

fall är placerad på vindsvåning. Principiellt fungerar det så att, fläkten suger ut luft genom 

frånluftsspjäll/don i lägenheterna. Dessa spjäll är i en lägenhet placerade i kök och badrum. 

Tilluften tas in genom tilluftsventiler och tilluftsspalter i fönster. Tilluften kommer även in 

genom otätheter i byggnaden. Detta p.g.a. att det bildas ett undertryck i bostaden vid 

fläktstyrd frånluftsventilation (Andrén & Axelsson 2002). I en lägenhet är det i princip bara 
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två stycken rum där frånluft tas ifrån. Dessa är köket samt badrummet. Normalt sker 

frånluftsflöde även från tvättstuga (Energimyndigheten 2010), men i flerbostadsfastigheter har 

man ju allt som oftast ett gemensamt tvättutrymme beläget på källarplan, varför det även där 

finns frånluftsdon. 

När man projekterar för ett ventilationssystem, är det vissa reglerade direktiv man skall följa. 

För lägenheter är följande flöden aktuella:  

 BBR säger att det skall finnas ett grundflöde på minst 0,35 l/s/m2 i en byggnad. 

 Ett kök skall ha ett grundfrånluftsflöde på 10 l/s + 75 % forcering för köksfläkt. 

 Badrum skall ha 15 l/s om golvytan är större än 5 m2. Annars gäller 10 l/s. 

 Det skall finnas minst 4 l/s per sovplats i ett sovrum. Resten skall tilldelas vardagsrum 

(Dahlblom & Warfvinge 2010). 

Vidare kan allmänt sägas att frånluft skall i första hand tas ifrån rum med lägre krav på luftens 

kvalité. I badrum och kök skall man även ta i beaktande förekomsten av fukt och matos (BBR 

2015).  

Vid konstant frånluftsventilation är det svårt att kunna reglera flödena, så att det upplevs lika i 

alla lägenheter. Har man små lägenheter kan man snabbt se att det blir ganska stora luftflöden 

i dem jämfört med en större lägenhet. Detta eftersom grundflödena alltid är desamma. 

Fördelar med ett F-system  

 Inte speciellt utrymmeskrävande 

 Mer kontrollerbart än S-system (självdrag) 

 Konstant undertryck i huset minskar risken för fuktinträngning i väggen från insidan 

 Kan kompletteras med frånluftsvärmepump för värmeåtervinning (Energimyndigheten 

2011) 

Nackdelar med ett F-system  

 Sker ingen värmeåtervinning = stora energiförluster 

 Risk för drag vid tilluftsventiler 

 Elkrävande fläkt (jämfört med S-system) 

 Svårt att injustera och beroende av yttre faktorer (t.ex. en stängd eller strypt 

friskluftsventil, köksfläkt). 

 Tilluften kommer ofta in ofiltrerad med partiklar 

 På vintertid är tilluften kall vilket kan medföra drag (Energimyndigheten 2011) 

4.3.2 Värmeåtervinning med frånluftsvärmepump (FVP-system) 

Flerbostadshus som enbart har frånluftsventilation har, med hjälp av en värmepump, 

möjlighet att återvinna en del av den värmen som annars bara försvinner med avluften. 

Förångaren hos värmepumpen placeras i avluftskanalen och tar på så sätt tillvara på värmen. 

Eftersom avluften är rumstempererad och konstant under året, kommer även pumpens 

värmefaktor bli hög. Den återvunna värmen kan sedan användas till antingen 

tappvarmvattenberedning eller till uppvärmningssystemet, alternativt bådadera. 

Grundfunktionen hos en värmepump ser ut på så sätt att ett köldmedium cirkulerar runt i 

systemet. Den uppvärmda luften upptas i förångaren vid ett lågt tryck och värmer den 

upptagna luften som övergår till ånga. Ångan går vidare till en kompressor som höjer trycket 

på ångan, vilket då medför att även temperaturen hos ångan höjs. Ångan går därefter vidare 



12 

till kondensorn som då kondenserar ut ångan till varm vätska, som i sin tur kopplas över till 

tappvarmvatten- eller uppvärmningssystemet (Dahlblom & Warfvinge 2010).  

Gunnar Bröms och Åsa Wahlström (2008) nämner i sin rapport att en konvertering från F-

system till FVP-system skulle generera en besparing på mellan 30-35 kWh/m2 Atemp/år. 

Samtidigt säger energimyndigheten (2012a) att man erfarenhetsmässigt kan räkna på en 

tappvarmvattenförbrukning på 25 kWh/m2 Atemp/år. Detta skulle betyda att man skulle kunna 

använda den återvunna ventilationsluften till att värma tappvarmvattnet samt att en liten del 

även kan gå till uppvärmningssystemet. 

Energimyndigheten (2012a) skriver att uppvärmning av tappvarmvatten utgör ca 15-20 % av 

det totala energibehovet, vilket innebär att byggnadens genomsnittliga energianvändning på 

190 kWh/m2 Atemp/år, skulle kunna sänkas till ca 160 kWh/m2 Atemp/år om man enbart 

använder frånluftsvärmepumpen till att värma tappvarmvatten. 

Hur man skall tänka som fastighetsägare när det gäller vilken typ av kopplingsprincip som 

skall användas, styrs av en rad olika faktorer. Frågor som måste tänkas igenom innefattar bl.a. 

 Skall FVP enbart användas till uppvärmningssystemet? 

 Skall FVP enbart användas till tappvarmvattensystemet? 

 Skall FVP användas som baslast eller som spetslast? 

 Prioriterar man enklast möjliga kopplingssystem framför mer komplexa? 

 Har man ett stort varmvattenbehov i förhållande till uppvärmningsbehovet? (Boss 

2012) 

I rapporten Fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination (Boss 2012) redogör 

författaren för ett antal olika kopplingsprinciper beroende på vad man prioriterar.  

Med tanke på byggnadens ålder och utformning, samt att det i dagsläget är en liten skillnad 

mellan el- och fjärrvärmepris, rekommenderar Boss (2012, s. 17) en kopplingsprincip där 

både fjärrvärmen och värmepumpen värmer både värmevattnet samt tappvarmvattnet. Den 

här typen av koppling, rekommenderas i första hand för byggnader som har en hög 

energiförbrukning och höga energikostnader. Detta medför stora möjligheter att då spara in 

den höga startkostnaden relativt snabbt (Boss 2012). 

Fördelar med ett FVP-system 

 Återvunnen värme, vilket ger energibesparing 

 I övrigt samma som vanligt F-system (Energimyndigheten 2011) 

Nackdelar med ett FVP-system 

 Med en värmepump följer extra underhåll 

 Elenergianvändningen ökar med en värmepump 

 Det är inte alltid fjärrvärmeleverantören är medgörlig vid inkoppling på tapp- eller 

värmesystemet, enligt Kenneth Gustafsson1 på ÅF. 

 Ett FVP-system kan innebära en ökad risk för legionella vid värmning av 

tappvarmvatten (Energimyndigheten 2011) 

                                                 
1 Kenneth Gustafsson ÅF Uppdragsledare VVS, personlig kommunikation 2016-05-05. 
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4.4 Allmän teori för en värmepump 

En värmepump används i grunden för att förflytta värme från en lägre temperatur till en 

högre. Det primära för systemet är den värmemängd som kan bortföras. Värmetillförseln till 

ett värmepumpsystem skall ske från en värmekälla och en temperatur, som utan någon större 

kostnad eller olägenheter är tillgänglig, vilket i detta fall är den rumstempererade 

inomhusluften (Alvarez 2006b). 

Den bortförda värmemängden som har en högre temperatur kan sedan användas för 

uppvärmning av t.ex. bostäder. 

4.4.1 Systemuppbyggnad och funktion 

För att kunna välja en för ändamålet lämplig värmepump, behöver man ha kännedom om 

kondenseringstemperaturen. Detta för att kunna välja ett lämpligt köldmedium med avseende 

på dess kritiska punkt. Val av förångningstemperatur beror på vilken typ av värmekälla som 

man använder. När man sedan har beräknat den erforderliga värmeeffekten, kan lämplig 

värmepump väljas (Alvarez 2006b). 

Som värmebärare används i princip nästan alltid luft eller vatten för att kunna täcka 

byggnadens värmebehov. Vatten har den fördelen gentemot luft att ledningar tar både mindre 

plats och är billigare än luftkanaler (Alvarez 2006b). 

Gemensamt för värmepumpar är att de oftast kännetecknas av en förhållandevis hög 

investeringskostnad, men i gengäld har de en låg driftskostnad. Oftast använder man någon 

form av tillsatsvärme för att kunna tillgodose effektbehovets toppar (Alvarez 2006b). 

Funktionen för en värmepump kan principiellt förklaras med följande figur. 

 

Figur 3 Illustration som beskriver en värmepumpscykel (Karonen 2007, fritt att använda enligt upphovsman) 

Den tilltänkta värmekällan, som i detta fallet är luft, tas in i en fläkt som transporterar den 

vidare till förångaren (3). Köldmediet i systemet, som är en blandning av vätska och gas, tar 

upp värmen ur värmekällan. Köldmediet fortsätter sedan som ren ånga till kompressorn (4). 

I kompressorn sker en avsevärd tryckhöjning av ångan och därmed även en 

temperaturhöjning. För att driva kompressorn krävs el. Denna el är inget som försvinner, utan 

överförs som värmeenergi till köldmediet. Vidare in i kondensorn sker en nedkylning av 

köldmediet, genom att köldmediet avger sin värme till ett högtempererat medium (1). Efter att 

ha avgett all värme till det värmebärande mediet i kondensorn, går köldmediet vidare till 

expansionsventilen, nu i form av ren vätska (2). I passagen genom expansionsventilen, 

expanderar köldmediet och både tryck och temperatur minskar avsevärt. Därmed är även 

cykeln sluten (Ҫengel, Dinҫer & Kanoğlu 2012). 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Heatpump2.svg
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4.4.2 Värmefaktor (COP) 

En värmepumps värmefaktor, eller COP-värde, är ett mått på pumpens effektivitet. Ett annat 

sätt att säga det på, är hur mycket energi man får ut jämfört med vad man stoppar in. 

För förståelsens skull kan man börja med att förklara hur en kylmaskin fungerar. 

En kylmaskin fungerar på samma sätt som en värmemaskin, men målen dem emellan är olika. 

En kylmaskin drar åt sig värmen från ett kylt utrymme för att kunna fortsätta att hålla det 

kallt. En värmepump har, som nämnts ovan, i uppgift att överföra värme till ett redan 

uppvärmt utrymme (Ҫengel, Dinҫer & Kanoğlu 2012). 

Energibalansen för en kylmaskin ser ut som följande:  

𝑄𝐻 = 𝑄𝐿 + 𝑊  (ekv.17-21, från Ҫengel, Dinҫer & Kanoğlu 2012) (ekv.17) 

Köldfaktorn kan då definieras som: 

𝐶𝑂𝑃𝐾𝑦𝑙 =
𝑄𝐿

𝑊
      (ekv.18) 

Eftersom 𝑊 är detsamma som: 𝑄𝐻 − 𝑄𝐿, får man även att: 

𝐶𝑂𝑃𝐾𝑦𝑙 =
𝑄𝐿

𝑄𝐻−𝑄𝐿
=

1

𝑄𝐻 𝑄𝐿⁄ −1
     (ekv.19) 

Eftersom en värmepump arbetar åt andra hållet, kan dess värmefaktor skrivas som: 

𝐶𝑂𝑃𝑉𝑃 =
𝑄𝐻

𝑄𝐻−𝑄𝐿
=

1

1−𝑄𝐿/𝑄𝐻
     (ekv.20) 

Med detta givet får man att: 

𝐶𝑂𝑃𝑉𝑃 = 𝐶𝑂𝑃𝐾𝑦𝑙 + 1      (ekv.21) 

Det här betyder alltså att en värmepumps värmefaktor alltid är större än 1. 

När man tittar på data för en värmepump får man allt som oftast värmefaktorn redovisad som 

den årliga värmefaktorn. Denna värmefaktor bedöms ge en mer rättvis bild av hur effektiv en 

värmepump är över ett helt år. Den årliga värmefaktorn kan beskrivas som (Siemens u.å): 

𝑄𝑉𝑃−𝑄𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑊𝑉𝑃+𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝𝑎𝑟+𝑊𝑟𝑒𝑔𝑙𝑒𝑟𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚+𝑊ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡
  (ekv.21, från Siemens u.å)  (ekv.22) 

Där: Qvp = Den av värmepumpen producerade värmen 

        QFörluster = Värmeförluster för hela systemet 

        Wvp = Arbete utfört av värmepumpen 

        Wpumpar = Arbete utfört av pumpar till förångning och kondensering 

        Wreglersystem = Arbete utfört av systemets reglerutrustning 

        Wövrigt = Arbete utfört av övriga komponenter 

4.5 Radiatortermostater 

En termostatventils huvuduppgift är att sänka värmetopparna i ett rum, när t.ex. solen värmer 

på genom fönstren. Funktionsmässigt fungerar den så att, termostatkroppen (vredet) består av 

en bälg som är vätskegasfylld. När den omgivande rumstemperaturen stiger för mycket, 
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kommer vätskan eller gasen att utvidgas, varvid en kägla i termostaten trycker in 

termostatventilen som därmed stryper tillflödet genom radiatorn. Vid en minskning av 

rumstemperaturen kommer omvänt förlopp att ske (IMI Hydronic Engineering u.å.).  

Danfoss rekommenderar att byta ut radiatortermostaten efter ca 15 år (Danfoss u.å.), medan 

Aton uppger 20 år (Aton 2007). Eftersom en sänkning av inomhustemperaturen med en grad 

sparar in ca 6-8 % av värmeenergibehovet är det av stor vikt att termostaterna fungerar riktigt 

(IMI Hydronic Engineering u.å.). 

4.6 Fastighetsel 

Som en del av en byggnads energiförbrukning, ingår byggnadens fastighetsel. Posterna i detta 

utgörs främst av: 

 El till belysning 

 El till tvätt- och torkutrustning 

 Elvärmare (Sveby 2012) 

4.6.1 Belysning 

I en fastighets elförbrukning avseende belysning ingår belysning till trapphus, belysning till 

tvättstugor och torkrum, källare och förråd, samt viss stolpbelysning i direkt anslutning till 

byggnaden. Beläggningsmässigt är det trapphus/entréer som står för den största andelen (Aton 

2007) och det är även där man kan göra den största energibesparingen genom att montera 

närvarosensorer kopplade till belysningen, samt att byta ut befintliga glödljus till moderna 

LED-lampor (Östlund et.al. 2015). 

4.6.2 Tvätt- och torkutrustning 

För besparingspotential gällande tvätt- och torkutrustning finns en hel del att göra då det 

numera finns elenergi- och vattensnåla maskiner att tillgå. Jämfört med förr är det numera 

även högre centrifugeringsvarvtal på tvättmaskinerna, vilket bidrar till mindre åtgång till 

torkningsenergi (Aton 2007). 

4.6.3 Elvärmare 

I posten elvärmare ingår sådant som använder sig av fastighetsel både i och utanför 

klimatskalet. Detta kan innefatta eluppvärmda hängrännor, stuprör, gångstigar m.m. Men 

även el till hissar och motorvärmare ingår i denna post. Eftersom styr- och reglerfunktionerna 

ofta tenderar att krångla för dessa användningsområden kan det generera i höga 

elförbrukningar (Aton 2007). 

4.7 Termografering 

För att få en överblick av värmeläckaget genom byggnaderna användes en s.k. 

termograferingskamera. Termografering innebär att man använder sig av en värmekamera 

som registrerar strålningens intensitet i den infraröda delen av det elektromagnetiska 

spektrumet, och som sedan omvandlar den till en synlig bild. Den infraröda strålningen ligger 

mellan de synliga och de mikrovågiga delarna av det elektromagnetiska spektrumet. Den 

primära källan för infraröd strålning är värme eller värmestrålning. Vilket objekt som helst 

som ligger över den absoluta nollpunkten (-273,15 oC) avger strålning i det infraröda området. 

Ju varmare ett objekt är desto mer infraröd strålning avger det (Flir 2011). 
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Detta lämpar sig väldigt bra när man t.ex. skall undersöka värmeläckage i exempelvis 

byggnadens klimatskal, såsom fasad och fönster. Om man t.ex. har fönster som läcker mycket 

värme, jämfört med intilliggande konstruktionsdelar, syns det tydligt tack vare de olika 

färgskiftningarna. Eventuella köldbryggor är även de lätta att upptäcka vid användande av 

värmekamera (Flir 2011).  

4.7.1 Luftläckage 

Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att det skall bli så bra mätningar som möjligt. Det 

måste vara minst en skillnad på 10oC mellan inomhustemperatur och utomhustemperatur. 

Dels bör det även finnas en viss tryckskillnad mellan inomhus och utomhus. Sättet man ser 

läckaget på är att kall luft läcker in och sprider sig på närliggande ytor och på så sätt kyler ner 

ytorna. Termograferingen skall alltid ske på den sida där lägst tryck råder (Flir 2011). 

4.7.2 Köldbryggor 

Att upptäcka köldbryggor är ett annat användningsområde för värmekamera. Köldbryggor 

uppstår oftast där olika konstruktionsdelar i byggnaden möts. Sådant kan t.ex. vara 

balkonginfästningar, infästningar från fönster i fasaden, där golvbjälklag möter yttervägg etc. 

Detta märks tydligast i form av värmeförluster samt att det kan bli kallt på golvytor, speciellt 

utmed ytterväggar och i hörnen (Flir 2011). 

 

Figur 4 Bild från termograferingskamera som visar del av fasadvägg och fönster på den undersökta fastigheten 

(Författarens foto 2016) 

5. Teorier gällande den ökande energiförbrukningen 

5.1 Förbrukning av fastighetsel 

Efter att under en rad av år ha utfört ett antal åtgärder och förbättringar (se kapitel tre), i den 

berörda fastigheten, metodiskt och med långsiktighet, och därmed även lyckats att succesivt 

sänka energiförbrukningen, har man återigen fått en stegring av energianvändningen under de 

senaste åren. 

För att försöka förstå vad det kan vara som ligger bakom ökningen, får man börja titta på vad 

som gjorts med fastigheten och om det eventuellt är något som har gjorts fel. Det kan även 

vara så att när man gjort någon åtgärd, kräver det eventuellt att man måste justera om 

värmesystemet men även ventilationssystemet. Detta kan ha förbisetts, vilket då kan bidra till 

att man ökar energiförbrukningen istället för att sänka den. 



17 

Om man börjar titta på fastighetens elförbrukning, ligger den just nu helt i linje med de 

schabloner och rekommenderade värden som finns att tillgå. 

Med elen gällande fastigheten har det gjorts en hel del investeringar de senaste åren. Främst 

har man satsat på att effektivisera belysningen i trapphus, källare, tvättstugor. Där har det 

gjorts installationer av LED-belysning, närvarostyrning etc. vilket gör att lampor endast lyser 

när människor är i närheten. Efter samtal med AB Bostäders drifttekniker Henrik Einarsson2 

framkom det även att det finns ett framtida byte av fjärrvärmeenhetens cirkulationspump 

inplanerat. Detta kommer med stor sannolikhet att få ner elförbrukningen än mer. 

Bifogad graf (se bilaga 1) från fastighetsägaren visar att trenden är påtagligt nedåtgående efter 

år 2009 då man installerade ny DUC, samt ny reglercentral för fastigheten. Efter år 2014 har 

det skett ytterligare en påtaglig sänkning, efter att de sista belysningsinstallationerna 

slutfördes. 

I dagsläget ligger man på en specifik energianvändning av 12,8 kWh/m2/år, vilket är klart 

under de 15 kWh/m2/år som Sveby använder i sina brukarindata (Sveby 2012). 

5.2 Vattenförbrukning 

För förbrukning av inkommande kallvatten finns det också statistik att tillgå från 

fastighetsägaren. Siffrorna visar att användningen har legat relativt stabilt för de år som finns 

representerade. Det har inte skett några plötsliga ökningar i vattenanvändning som skulle 

kunna motivera den ökade energiförbrukningen. Energimyndigheten (2012a) har i en rapport 

redovisat vattenanvändning för ett antal mätningar gjorda i flerbostadshus, där de redovisar ett 

viktat medelvärde för förbrukning. Med detta medelvärde rekommenderas att man använder 

en spridning på ± 50 %, vilket gör att det blir en ganska stor spridning. Det saknas även en 

generell schablon för denna mätning. 

5.3 Värmeeffektsignatur 

Värmeeffektsignatur, eller e-signatur, är ett diagram som visar byggnadens värmelast med ett 

linjärt beroende mot utetemperaturen. Effektsignaturen är proportionalitetskonstanten mellan 

utetemperaturen och värmeeffekten för byggnadsuppvärmningen. Värmelasten som visas kan 

representeras av ett antal olika storheter. De vanligaste är dygnsmedelvärden för, värmeeffekt, 

värmeenergi, eller fjärrvärmesystemets fram- och returledningstemperatur som funktion av 

utetemperaturen (Frederiksen & Werner 2014). 

Figur 5.11 i Fjärrvärme och fjärrkyla (Frederiksen & Werner 2014, s. 92) visar ett diagram 

där dygnsmedeleffekten är en funktion av dygnsmedeltemperaturen. 

Dygnsmedeltemperaturen kan även tolkas som att den visar säsongsvariationerna, där varje 

punkt i diagrammet visar ett dygn. Den heldragna linjen utgör den troliga effektsignaturen. 

Det som gör att punkterna avviker från medellinjen är p.g.a. tillkommande av soltillskott, 

vindavkylning samt dynamiska värmebehov (Frederiksen & Werner 2014). 

Om man vidare studerar figur 5.11 (Frederiksen & Werner 2014, s. 92) kan följande utläsas. 

Soltillskott representeras mellan 8-16oC, vilket resulterar i lägre värmelaster än medellinjen. 

Vindavkylningen skapas från naturlig ventilation genom påverkan av vind genom otäta 

väggar och fönster. Vindavkylningen representerar värmelast mellan temperaturerna -4 - 

+8oC, och har då högre värmelaster än medellinjen. 

                                                 
2 Henrik Einarsson drifttekniker AB Bostäder, personlig kommunikation 2016-04-11. 
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Det dynamiska värmebehovet relaterar till den tidsfördröjning som blir mellan en ändring av 

utetemperaturen och motsvarande värmelaständring. Det finns både positiva och negativa 

dynamiska värmebehov. De positiva punkterna visas ovanför medellinjen och betyder ett ökat 

värmebehov till följd av en kyligare period. De negativa dynamiska värmebehoven som ligger 

under medellinjen, kännetecknas av tidigare varmare dagar vilket ger ett lägre värmebehov då 

värme finns lagrat i ytterväggarna. Dessa dagar kan ses i diagrammet vid temperaturer under -

5oC (Frederiksen & Werner 2014). 

Vid studerande av dessa diagram för den undersökta fastigheten, kan man se att vid de senaste 

två åren (2014 och 2015), där energianvändningen har ökat igen, beter sig kurvorna något 

irrationellt och följer inte samma mönster som tidigare år. 

6. Åtgärdsförslag med lönsamhetskalkylering 

I nedanstående delkapitel gällande åtgärdsförslag, kommer de åtgärder som bedöms som de 

mest intressanta och realistiska att studeras och beräknas. Som tidigare nämnt har redan flera 

åtgärder gjorts i byggnaden. Detta gör att det endast återstår ett fåtal åtgärdsförslag kvar att 

studera. 

6.1 Tilläggsisolera fasaden 

I den aktuella byggnaden har det inte gjorts någon tilläggsisolering av fasaden. Det som 

tidigare har utförts är omfogning, samt hydrofobering av tegelfasaden. Med tanke på tidigare 

åtgärder som utförts på byggnaden, vilket i och för sig har reducerat energiförbrukningen men 

ej till någon satisfierad nivå, är det av särskilt intresse att kalkylera vad en ev. tilläggsisolering 

av fasaden kan göra för förbrukningen. 

Eftersom det ej har funnits något underlag för vad ytterväggarna består av, har antaganden fått 

göras gällande existerande U-värden. Enligt Aton kan man uppskatta ett genomsnittligt U-

värde för tegelväggar byggda på 1950-talet till 0,7 W/m2 ∙ oC. I tabell 2.1 (Aton 2007, s. 107) 

anges ett snittvärde på 0,54W/m2 ∙ K, exklusive köldbryggor, men i det värdet ingår även 

fastigheter som har tilläggsisolerats, varför ett värde på 0,7 kan kännas rimligt. 

Ett rimligt antagande i sammanhanget är att vi vill uppnå ett nytt U-värde på 0,3-0,4 W/m2 ∙ 
oC. För att få fram nytt U-värde används följande ekvation: 

1

1

𝑈𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙
+

𝛿𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

  (ekv 23, från Energimyndigheten 2009)  (ekv.23) 

För att kunna beräkna energibesparingen man gör genom att tilläggsisolera, använder man sig 

av följande formel: 

�̇�𝑠𝑝𝑎𝑟 = ∆𝑈 ∙ 𝐴 ∙ 𝑆 ∙ 1,20     (ekv.24, från Aton 2007)  (ekv.24) 

Där: 

ΔU = Ugammal – Unytt  

A = Fastighetens totala fasadarea 

S = Antalet gradtimmar för orten 

1,20 = 20 % påslag för köldbrygga 

Verklig besparing (B) blir sedan: 
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𝐵 = 𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ ∙ �̇�𝑠𝑝𝑎𝑟      (ekv.25) 

Där: 

kr/kWh = 0,81 kr (svenskfjarrvarme.se u.å.) 

För kostnad av åtgärdsförslag, används Atons kostnadsschablon för utvändig tilläggsisolering. 

Där: 

Åtgärdskostnad = 450 kr + 8 kr ∙ cm isolering/m2 (Aton 2007) 

Grundinvesteringen (G) blir: 

Å𝑡𝑔ä𝑟𝑑𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∙ 𝐴   (ekv.26, från Aton 2007)  (ekv.26) 

Där: 

A = Fastighetens totala fasadarea 

6.1.1 Lönsamhetskalkylering för tilläggsisolering 

När man gör beräkningar för eventuella framtida investeringar, ingår det ofta att man gör 

någon form av lönsamhetskalkylering. Ordet investering betyder per definition ”En 

uppoffring i nutiden i syfte att kunna öka inkomsterna i framtiden”. Anledningen till att man 

gör en investeringskalkyl har olika syften. Ett syfte kan vara att man vill beräkna 

investeringens lönsamhet, ett annat skäl kan vara att man vill rangordna flera olika 

investeringsalternativ med avseende på lönsamhet (Ax, Johansson & Kullvén 2009).  

För lönsamhetskalkylering används tre olika lönsamhetsberäkningar: 

 Pay-offmetoden 

 Nuvärdemetoden 

 Annuitetsmetoden 

Pay-offmetoden är den enklaste formen av investeringskalkyl. Den går ut på att man tar 

grundinvesteringen för projektet och dividerar med det beräknade årliga 

inbetalningsöverskottet (besparingen) man kommer att få. Om resultatet blir högre än den 

ekonomiska livslängden är investeringen direkt olönsam. Eftersom metoden inte tar hänsyn 

till någon kalkylränta ger det bara en fingervisning om den eventuella lönsamheten i projektet 

(Ax, Johansson & Kullvén 2009). 

Pay-off: 

𝐺

𝐵
= Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑  (ekv.27-29, från Ax, Johansson & Kullvén 2009) (ekv.27) 

Där: 

G = Grundinvestering 

B = Besparingen för projektet 

Nuvärdemetoden innebär att man tar en investerings alla in- och utbetalningar och samlar 

dem till en och samma referenstidpunkt. Den tidpunkten utgörs vanligtvis av när 

investeringen påbörjas. Vid användning av denna metod inkluderar man även en kalkylränta i 

beräkningarna. Med kalkylränta menas den räntesats som uttrycker ett avkastningskrav på ett 

investerat kapital. Denna ränta är en förutsättning för att kunna göra investeringskalkyler som 

sträcker sig över längre perioder. 
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Vid tillgång till kalkylräntan och den ekonomiska livslängden för investeringen får man ut en 

diskonteringsfaktor som används i beräkningarna. Denna faktor går att räkna fram, men är 

lättast att hämta direkt från färdiga tabeller (Ax, Johansson & Kullvén 2009). 

Nuvärde: 

𝐵 ∙ 𝑓𝑠 + 𝑅 ∙ 𝑓𝑒 − 𝐺 = 𝑁𝑖𝑝      (ekv.28) 

Där: 

B = Besparingen för projektet 

𝑓𝑠 = nusummefaktor 

R = Restvärdet 

𝑓𝑒 = Diskonteringsfaktor 

G = Grundinvestering 

𝑁𝑖𝑝 = Investeringsprojektets nuvärde 

Annuitetsmetoden är i det närmaste identisk med nuvärdemetoden, men med skillnaden att 

man omräknar investeringsförslagens samtliga betalningar till årligen lika stora belopp. Vid 

lönsamhet erhåller man projektets annuitet, d.v.s. projektets årliga överskott. Med detta menas 

att investeringens årliga inbetalningsöverskott är större än dess årliga kapitalkostnad (Ax, 

Johansson & Kullvén 2009). 

Annuitet: 

𝐵 − (𝐺 − 𝑅 ∙ 𝑓𝑒) ∙ 𝑎 = 𝐴𝑖𝑝     (ekv.29) 

Där: 

B = Besparingen för projektet 

G = Grundinvestering 

R = Restvärdet 

𝑓𝑒 = Diskonteringsfaktor 

a = annuitetsfaktor 

𝐴𝑖𝑝 = Investeringsprojektets årliga överskott 

6.2 Installation av frånluftsvärmepump för värmeåtervinning 

Nuvarande ventilationssystem består av ett rent mekaniskt frånluftssystem utan möjlighet till 

återvinning av värmeinnehållet i luften. Efter att ett flertal rapporter inom området studerats, 

framstod det relativt snabbt att det finns en stor besparingspotential i att återvinna frånluften. 

I dagsläget blåser varje fastighet ut i runda tal 1,1 m3/s uppvärmd luft. Detta är 

rumstempererad luft med mycket värmeinnehåll som bara försvinner rakt ut från byggnaden. 

Från AB Bostäder (2010) tillhandahölls OVK-protokoll från den senaste 

ventilationsbesiktningen. Där framkom uppmätta frånluftsflöden från alla lägenheter och 

övriga utrymmen som har krav på frånluft. 

6.2.1 Arbetsgång för beräkning av lämplig värmepumpsstorlek 

För att kunna beräkna den möjliga värmeåtervinningen i frånluften, får man börja med att titta 

på vilka/vilket frånluftsflöde som skall användas för värmeåtervinning samt mellan vilka 

temperaturtillstånd luften kommer att befinna sig mellan. 
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När man vet temperaturen på frånluften, vilket vanligtvis är rumstemperaturen, samt vilken 

temperatur luften skall kylas till i förångaren, går man in i ett mollierdiagram (IV Produkt 

2016a) och ritar upp en kylprocess för att där läsa av entalpiinnehållet i luften (se bilaga 4). 

 

För att sedan ta ut effekten för den kylda luften, används: 

�̇�𝑘𝑦𝑙𝑎 = �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙  𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ ∆𝑖   (ekv 30-32, från Alvarez 2006b) (ekv.30) 

Där 

�̇�𝑙𝑢𝑓𝑡 = Volymflödet för luften    (m3/s) 

𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 = Luftens densitet     (kg/m3) 

∆𝑖 = Entalpiskillnaden mellan rumsluften och avkylda luften i förångaren. (kJ/kg) 

�̇�𝑘𝑦𝑙𝑎 kan även beräknas genom: 

�̇�𝑘𝑦𝑙𝑎 = �̇�𝑘𝑚 ∙ ∆𝑖𝑘𝑚      (ekv.31) 

Där 

�̇�𝑘𝑚 = massflöde för köldmedia.    (kg/s) 

∆𝑖𝑘𝑚 = entalpiskillnaden för köldmedia i förångare.   (kJ/kg) 

Entalpiskillnaden för köldmediet fås ur antingen tabell alternativt ur ett köldmediediagram. 

Med den beräknade kyleffekten från ekvation 30, kan sedan massflödet för köldmediet 

beräknas. 

�̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒 beräknas med det kända massflödet för köldmediet, men med skillnaden att man tar 

entalpiskillnaden som blir i kondensorn. 

Arbetet och den tillförda värmen från kompressorn beräknas ur ekvation 17 

Värmefaktorn beräknas ur ekvation 20 

Normalt sett kan man endast ta vara på ca 70 % av den tillförda kompressoreffekten (Alvarez 

2006b). Då kan man beräkna den verkliga �̇�värme som: 

�̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = �̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒,𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 + 0,7 ∙ 𝑤𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟   (ekv.32) 

Vid dessa beräkningar måste det även tas hänsyn till totalverkningsgrad, samt om processen 

använder sig av överhettning resp. underkylning. 

Lönsamhetskalkylering för en FVP beräknas på samma sätt som i kap. 6.1.1 

Som en jämförelse har även en beräkning utförts genom ett anpassat program som hämtats 

från IV-Produkt (IV Produkt 2016b) (se bilaga 5).  

6.3 Byte av radiatortermostater och termostatventiler 

Radiatortermostaterna i fastigheten är inte bytta sedan 1985, vilket innebär att de har runt 31 

år på nacken. Rekommenderad livslängd anses vara runt 20 år (Aton 2007). 
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Då de gamla förmodligen har blivit uttjänta och dagens moderna termostater samtidigt har 

blivit mer effektiva, skulle ett utbyte med stor sannolikhet kunna spara energi i fastigheten. I 

jämförelse med andra åtgärdsförslag, är det en relativt enkel åtgärd som inte kräver speciellt 

stora ingrepp eller störningsmoment. Därför kan det vara intressant att se över hur ekonomiskt 

lönsamt ett byte kan bli i förhållande till energibesparingen. 

Antalet lägenheter i fastighetsbeståndet är 98 st. Antalet radiatorer som skall åtgärdas har i 

snitt antagits till fyra st./lägenhet. 

Energibesparingen består i att man kan göra ett antagande att genomsnittstemperaturen sänks 

1oC efter termostatbyte, eftersom nya termostater reagerar på eventuellt ökad temperatur i 

rummet och därmed kan strypa ner värmeeffekten mer effektivt än gamla termostater. Detta 

gör att energiförbrukningen för uppvärmningsbehovet sänks ≈ 6-8 % (IMI Hydronic 

Engineering u.å.). 

Kostnadskalkylen som använts för inköp och montering av termostater och ventiler, beräknas 

på följande sätt: 

𝑛𝑡(𝑘𝑡 + 𝑘𝐴,𝑡) + 𝑛𝑣(𝑘𝑣 + 𝑘𝐴,𝑣) = 𝐺  (ekv 32, från Aton 2007)  (ekv.33) 

Där: 

𝑛𝑡 = antalet termostater 

𝑘𝑡 = kostnad/termostat 

𝑘𝐴,𝑡 = arbetskostnad/termostat 

𝑛𝑣 = antalet ventiler 

𝑘𝑣 = kostnad/ventil 

𝑘𝐴,𝑣 = arbetskostnad/ventil 

𝐺 = Investeringskostnad 

Lönsamhetskalkyleringen beräknas på samma sätt som i kap. 6.1.1 
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7. Resultat 

7.1 Resultat för areaberäkningar 

Tabell 3 Areamått för byggnadens olika delar 

Byggnad Fasadarea 

(m2) 

Fönsterarea 

(m2) 

Takyta (m2) Golvyta 

(m2) 

Portar 

(m2) 

Nr:22 1393 101 288 288 24 

Nr:24 1393 101 288 288 24 

Nr:26 1393 101 288 288 24 

 

7.2 Resultat för U-värden och transmissionsberäkningar 

Tabell 4 U-värden för de olika byggnadsdelarna 

Byggnadsdel U-värden (W/m2 ∙ oC) 

Fasad 0,7 

Fönster 1,2 

Portar 1,5 

Tak 0,15 

Bottenplatta 0,5 

 

Tabell 5 Summering av byggnadens olika UA-värden 

Byggnadsdel ∑ U ∙ A (W/oC) / Byggnad 

Fasad 975,8 

Fönster 363,6 

Portar 36 

Tak 43,2 

Bottenplatta 146,9 

Total 1 565,5 

Påslag köldbrygga 20 % * 1,7 (kW/oC) 

*(Boverket 2012) 

7.3 Resultat för byggnadernas värmeenergibehov 

Tabell 6 Byggnadens beräknade värmeenergibehov 

Fastighetens värmeenergibehov (kWh/år) 

Qtrans 475050 

Qvent 372042 

Qtappvv 131925 

Qtot 979 (MWh/år) 
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7.4 Resultat för byggnadens effektbehov 

Tabell 7 Byggnadens beräknade effektbehov 

Fastighetens effektbehov (kW) 

�̇�trans 179 

�̇�vent 140 

�̇�tappvv 15 

�̇�bottenplatta 6 

�̇�tot 340 

7.5 Resultat för åtgärdsförslag med lönsamhetskalkylering (Tilläggsisolering) 

För lönsamhetskalkyleringen har det valts en kalkylräntesats på 6 %. Detta gäller sedan även 

för alla de övriga åtgärdsförslagen. 

Tabell 8 Fasadväggens ny U-värde efter tilläggsisolering 

Byggnadsdel Nytt U-värde efter tilläggsisolering (W/m2 

∙ oC) 

Fasad 0,36 

 

Tabell 9 Fastighetens beräknade värmeenergibehov efter utförd tilläggsisolering 

Fastighetens värmeenergibehov efter tilläggsisolering (kWh/år) 

Qtrans 308100 

Qvent 372042 

Qtappvv 131925 

Qtot 812 (MWh/år) 

 

Tabell 10 Resultat för lönsamhetskalkylering för tilläggsisolering baserat på ekvationer från kap.6.1 

Lönsamhetskalkylering Tilläggsisolering (6 %) 

Pay-off 15,1 år 

Nuvärdemetod 83,5 kkr 

Annuitetmetod 5,3 kkr/år 

 

7.6 Resultat dimensionering av FVP 

Tabell 11 Beräkningsresultat för FVP baserat på ekvationer från kap. 6.2 

Dimensionering FVP 

�̇�kyla 22,6 kW 

�̇�km 0,185 kg/s 

Teoretisk �̇�värme 32,8 kW 

𝒘kompressor 10,2 kW 

𝑪𝑶𝑷värme 3,2 

Verklig �̇�värme 30 kW 
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7.7 Resultat för åtgärdsförslag med lönsamhetskalkylering (FVP) 

Tabell 12 Resultat för lönsamhetskalkylering för FVP baserat på ekvationer från kap.6.1 

Lönsamhetskalkylering FVP (6 %) 

Pay-off 3,1 år 

Nuvärdemetod 1,1 Mkr  

Annuitetmetod 0,1 Mkr/år 

 

7.8 Resultat för åtgärdsförslag med lönsamhetskalkylering (Radiatortermostat) 

Tabell 13 Resultat för lönsamhetskalkylering för radiatortermostat baserat på ekvationer från kap.6.1 och 6.3 

Lönsamhetskalkylering Radiatortermostat (6 %) 

Pay-off 7,7 år 

Nuvärdemetod 0,1 Mkr  

Annuitetmetod 11,5 kkr/år 
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8. Diskussion 

8.1 Metod 

Från fastighetsbolaget tillhandahölls en ansenlig mängd ritningar för det gällande objektet. 

Flertalet av de mest relevanta ritningarna var dock gamla och stundtals av mycket dålig 

kvalité. Detta gör att mått och areaberäkningar ej går att lita på fullt ut. Detta innebar även ett 

problem när U-värdesberäkning skulle göras. Den gjorda U-värdeberäkningen fick därför 

antagas med hjälp av tidigare gjorda erfarenhetsmässiga fältundersökningar för byggnader 

som är konstruerade vid samma tidpunkt. Detta gör att det råder stor osäkerhet kring det 

antagna värdet. 

Även när det gäller tillgängliga protokoll och statistik på tidigare utförda förbättringsåtgärder, 

energideklarationer samt OVK kan det råda viss osäkerhet. För vissa av 

förbättringsåtgärderna framgick det vad som gjorts, men för t.ex. isolering av vindsbjälklag 

framgick inte tjocklek på materialet och det går ej heller att visuellt undersöka det. 

För den tidigare utförda OVK:n fanns inga uppgifter ifyllda, gällande effekter och SFP-tal för 

frånluftsfläkt. 

Tillgänglig driftstatistik gällande förbrukning av fjärrvärme, fastighetsel, samt inkommande 

kallvatten har tagits del av från programmet, Keep an Eye (2015), som är Borås Energi och 

Miljös egna driftprogram, och som fastighetsägaren, AB Bostäder även använder. Den 

statistik som finns tillgänglig där, anses inte rymma något tvivel då programmet är kopplat till 

flödesmätare och elmätare in till fastigheten, och därmed konstant mäter flöden i realtid. 

Metoderna för att svara på frågeställningen ”Varför det skett en förbrukningsökning de 

senaste åren” är rent teoretiska, varför det finns stora frågetecken för validiteten gällande den 

frågeställningen. 

När det gäller litteraturstudier inom området har det främst använts litteratur avsett för det 

specifika högskoleprogrammet. Då det är böcker som även används inom andra högskolor 

och universitet, samt även är betrodda inom yrkeskåren, finns egentligen inga skäl att tvivla 

på giltigheten i dessa böcker. Dessa böcker är: 

 Energiteknik 1 (Alvarez, 2006) 

 Energiteknik 2 (Alvarez, 2006) 

 Energilära – grundläggande termodynamik (Beckman, Grimvall, Kjöllerström, & 

Sundström, 2005) 

 Projektering av vvs-installationer (Dahlblom & Warfvinge, 2010) 

Utöver studielitteratur har det även inhämtats en ansenlig mängd rapporter, artiklar samt 

föreskrifter inom området. Huvuddelen av rapporterna är hämtade från betrodda statliga 

myndigheter, vilket gör trovärdigheten stor. 

Gällande prisuppgifter för de olika investeringarna, har information gällande tilläggsisolering 

inhämtats från Metoder för besiktning och beräkning (Aton 2007), samt från Wikells 

sektionsfakta (2012) för bygg. Dessa prisuppgifter har jämförts med varandra och ligger 

förhållandevis nära varandra. Därför togs beslutet att använda Atons investeringsmodell. 

Även här råder dock stor osäkerhet kring de exakta prisuppgifterna. 
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För prisuppgifter gällande frånluftsvärmepump har information inhämtats från Wikells 

sektionsfakta (2013) för VVS. 

8.2 Resultat 

Med utgångspunkt från frågeställningen formulerades tre frågor: 

 Vad beror den höga energianvändningen på? 

 Vad beror det på att energianvändningen steg kraftigt igen efter ett antal år av sänkt 

förbrukning? 

 Vilka åtgärder kan man ta till för att kunna sänka energianvändningen? 

Under arbetet framgick det relativt snabbt att dessa tre frågor, i mångt och mycket hör ihop 

med varandra. 

När arbetet påbörjades framkom det att relativt mycket redan hade gjorts med fastigheten, sett 

ur en energieffektiviseringssynpunkt. Man har jobbat mycket med att få ner förbrukningen 

gällande fastighetselen, vilken i dagsläget ligger klart under de schabloner som Sveby 

använder i sitt indata. Det som det har lagts fokus på är framförallt att uppgradera all typ av 

belysning. Detta innefattar allt från ljuskällor till teknik för att styra när belysningen tänds och 

släcks. 

Man har även relativt nyligen gjort investeringar i nya varvtalsstyrda frånluftsfläktar samt ny 

styr- och reglerutrustning, vilket indirekt påverkar elförbrukningen. 

Inte heller vattenförbrukning, både med avseende på total inkommande kallvatten som 

tappvarmvattenförbrukning anses utgöra någon stor del i fastighetens totala förbrukning. Det 

som gjorts här är installation av nya blandare i fastighetens alla badrum. 

Fokus för beräkning av energibesparing har lagts på de två delar som det i princip inte har 

gjorts något åt överhuvudtaget. Dessa två delar är att räkna på en tilläggsisolering av 

byggnaden, samt att titta på en eventuell värmeåtervinning av ventilationsluften som man i 

dagsläget låter gå till spillo. 

Som tidigare nämnts har det nyligen gjorts en hydrofobering av fasaden, vilket enligt viss 

expertis skall fungera som en slags isolering, eftersom inget vatten tränger in i fasaden och då 

håller baksidan av väggen torr. 

8.2.1 Tilläggsisolering 

När byggnaden från början har ett dåligt U-värde behöver man inte isolera speciellt mycket 

för att få en stor effekt. Anledningen till att det bara har räknats på en isoleringstjocklek är att 

fastighetsägaren bytte alla fönster för bara något år sedan. Om man isolerar med tjockare 

isolering kommer det att bli märkligt med fönstren så pass långt in i förhållande till 

fasadväggen. Man får utgå från att fastighetsägaren inte är intresserad av att ta loss och flytta 

alla fönster längre ut mot fasadlivet igen, så pass kort tid efter fönsterbytet. Detta skulle 

dessutom medföra en alldeles för stor extra kostnad i förhållande till vad energibesparingen 

för tilläggsisoleringen genererar.  

Isoleringen som användes känns rimlig, både gällande hur mycket det bygger ut i förhållande 

till fönterliven, men även den energibesparing den genererar i slutändan. 
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Teorimässigt stämmer resultaten in gällande minskat värmeflöde ut från byggnaden. Ju fler 

och tjockare skikt man lägger på, desto större blir det inverterade U-värdet, vilket givetvis gör 

att det verkliga U-värdet blir mindre och mindre. Resultatet blir att värmemotståndet ökar. 

I energiberäkningar ingår det även kostnadskalkyleringar. Om ett fastighetsbolag sparar in 

energi p.g.a. åtgärder man gjort, hjälper det inte mycket om man gör en ekonomisk förlust på 

köpet. För den här beräkningen gav kostnadskalkyleringen ett positivt utslag, men mycket 

hänger på vilken kalkylränta man sätter samt om man har gjort rätt antaganden gällande 

investeringskostnader. 

8.2.2 Frånluftsvärmepump 

När det gäller den handberäknade dimensioneringen av frånluftsvärmepumpen har en del 

antaganden gjorts. Bl.a. har verkningsgrader, förångningstemperatur samt temperaturer för 

underkylning och överhettning i processen antagits till vad som anses som rimliga värden. 

Eftersom det även gjordes en beräkning för en frånluftsvärmepump från IV Produkt (2016b) i 

deras egna beräkningsprogram bör dock i första hand detta resultat användas. Detta eftersom 

det i beräkningsprogrammet används anpassade temperaturer och samt andra anpassade 

värden för den specifika frånluftsvärmepumpen, vilket gör att det resultatet bedöms som mer 

korrekt. 

Resultaten gällande den värmeeffekt som finns att tillgå i frånluften, visar att det finns en stor 

mängd värme som skulle kunna tas tillvara på bättre i dagsläget. Resultaten visar på att 

frånluften från en byggnad skulle räcka till att värma hela fastighetsbeståndets 

tappvarmvattenmängd plus lite av värmevattnet. Detta utmynnar i en besparing på ca 32 

kWh/m2/år, vilket är i enlighet med rapporten från Bröms och Wahlström (2008), som visar 

på samma siffror. Även kostnadskalkylen ligger inom samma område som Bröms och 

Wahlströms resultat. 

Eftersom det besparingsmässigt är rimliga siffror sett till det teoretiska är det förvånande att 

frånluftsvärmepumpen inte utnyttjas mer än vad den gör i dagsläget. Det kan dock vara så att 

det föreligger hinder som gör det svårt att få den här typen av installationer att fungera fullt ut. 

Dessa hinder kan bestå av installationstekniska problem, investeringsmässiga problem eller 

att fastighetsägaren vill prioritera annat. 

För den berörda fastigheten ifråga utgörs problemen av att fastigheten består av tre separata 

huskroppar, vilket gör att man bara kan utnyttja frånluften från en byggnad. Vill man utnyttja 

frånluften från de två andra byggnaderna får man börja gräva upp för kulvertar, vilket gör att 

investeringskostnaderna kommer att skjuta i höjden. 

8.2.3 Radiatortermostat 

Radiatortermostater är en i sammanhanget relativt enkel åtgärd att utföra sett till de andra 

föreslagna åtgärderna. Installationsmässigt är det minimalt med ingrepp som behöver göras. 

Besparingen för en sådan här åtgärd ligger i att nya termostater känner av den omgivande 

rumstemperaturen och kan på så sätt reglera sig själva till en förinställd nivå. Enligt 

tillverkare skall man då kunna spara in energi i form av 1o C temperatursänkning (IMI 

Hydronic Engineering u.å.). Sänkning av temperaturen en grad ger ungefär en besparing på 7 

% i uppvärmningsenergi. 
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8.2.4 Ökning av energianvändningen 

Fastighetsägaren ville ha undersökt varför det skett en ökning av energianvändningen de 

senaste två åren. Diskussionen kring detta är gjord på rent teoretiska grunder, eftersom det 

varit svårt att se några tydliga tecken på var den faktiska energiökningen har skett. 

Eftersom elförbrukningen sjunker stadigt, gjordes bedömningen att den posten skulle 

uteslutas som en påverkande faktor. Inte heller uppvärmning av tappvarmvatten bedöms 

utgöra någon bidragande faktor till ökningen. 

Mot slutet av arbetet upptäcktes efter att ha studerat värmeeffektsignaturkurvor att kurvorna 

gällande framledningstemperaturen för fjärrvärme hade onormala värden vid vissa 

dygnsmedelstemperaturer. Efter att ha konsulterat med Per Andersson3, kom vi fram med 

teorin att det enda som det skulle kunna bero på, är att det måste ha varit något sorts problem i 

driften hos fjärrvärmeleverantören. 

8.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 

Utifrån vad de beräknade resultaten visar, bör man som fastighetsägare vidare undersöka de 

föreslagna åtgärderna. Resultaten visar på både lönsamhet och sänkning av energiförbrukning, 

särskilt gällande frånluftsvärmepumpen. Idag har man en hög energiförbrukning och har 

förvisso sänkt sin förbrukning efter tidigare åtgärder, men om man skall klara både EU:s och 

riksdagens mål måste mer åtgärder sättas in. 

Specifikt när det gäller frånluftsvärmepumpen är det värt att undersöka mer ingående gällande 

den investeringen. Ett antal rapporter, och då framförallt, Energianvändning i flerbostadshus 

och lokaler (Bröms & Wahlström 2008), pekar på att det ger stora besparingar, både 

ekonomiska men även energiförbrukningsmässiga. 

En intressant upptäckt var när luftflödena sänktes till lägsta tillåtna grundflöde, d.v.s. 0,35 

l/s/m2, i BV2 (CIT Energy Management AB 2013) sänktes det specifika värmeenergibehovet 

från dagens ca 195 kWh/m2/år till ca 160 kWh/m2/år. Det kan vara värt att titta på, då det kan 

vara så att en del utrymmen är något överdimensionerade gällande luftflöden. 

När undersökningar och beräkningar har gjorts för en eventuell tilläggsisolering, har ingen 

hänsyn tagits till om det är tillåtet att ändra på fasadens struktur och utseende. Då det är en 

fastighet som uppfördes 1954, kan den utgöra ett visst tidshistoriskt värde. Detta är något man 

måste kontrollera innan en eventuell projektering påbörjas. 

Vidare bör man även se över driftinställningar gällande undercentralen i fastigheten. Detta för 

att eventuellt utesluta att driftinställningar är fel injusterade, med tanke på hur 

värmeeffektdiagrammen ser ut. 

När det gäller andra effektiviseringsåtgärder, finns det ett flertal att tillgå men som inte tas 

upp i denna rapport. Andra åtgärder som kan vara värda att undersöka är: 

 Värmeväxling av spillvatten – Kan enligt energihandboken (Österlund et al. 2015) 

återvinna upp till 90 % av värmen i spillvattnet 

 Installera individuell mätning av tappvarmvatten – Kan enligt Sveby (2012) sänka 

energiförbrukningen för uppvärmning av tappvarmvattnet med upp till 20 % 

                                                 
3 Per Andersson universitetsadjunkt Högskolan i Borås, personlig kommunikation 2016-05-20 
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9. Slutsats  

Fastighetens höga energianvändning kan bero på ett samspel av flera olika faktorer. Då det 

inte fanns några ritningar som kunde visa vad klimatskalet bestod av för material, har många 

antaganden gjorts. Dessa antaganden som anses som rimliga i sammanhanget, visar på att det 

huvudsakliga skälet till att fastigheten har en sådan hög energianvändning beror på ett dåligt 

klimatskal. Andra faktorer som spelar in är att man i dag har ett mekaniskt frånluftssystem 

utan någon möjlighet till återvinning av frånluftens energiinnehåll. I den rumstempererade 

luften finns mycket energi som man kan utnyttja, men som i dagsläget går till spillo. Både 

tilläggsisolering av klimatskal samt installation av frånluftsvärmepump för återvinning av 

frånluft har beräknats. Dessa beräkningar visar på både uppenbara energibesparingar, men 

även lönsamhet, något som AB Bostäder hade som ett krav när projektet tilldelades. 

När det gäller frågeställningen angående de senaste årens ökning för energianvändning har det 

visat sig vara mycket svårt att peka på någon specifikt bidragande orsak. Efter att ha studerat 

Borås Energi & Miljös driftprogram, kan man konstatera att de åren som det skett en ökning, 

är kurvorna för framledningstemperaturen onormalt höga vid relativt höga 

dygnsmedeltemperaturer. Detta har med stor sannolikhet att göra med någon form av fel hos 

fjärrvärmeleverantören, vilket bör följas upp för vidare utredning. En annan anledning kan 

vara ändrat/nytt brukarbeteende hos hyresgästerna, i form av onormal 

tappvarmvattenanvändning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Driftstatistik för fastigheten 

 

Figur 5 Graf som visar korrigerad fjärrvärmeanvändning mellan åren 2003-2015 (AB Bostäder 2016) 

 

 

Figur 6 Graf som visar förbrukad fastighetsel mellan åren 2003-2015 (AB Bostäder 2016) 

 

 

Figur 7 Graf som visar förbrukad vattenmängd mellan åren 2003-2015 (AB Bostäder 2016) 
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Bilaga 2 Effektsignaturkurva för fastigheten 

 

Figur 8 Scatterdiagram som visar framledningstemperatur för fjärrvärme som funktion av 

dygnsmedelutetemperatur (Borås Energi & Miljö 2015) 
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Bilaga 3 Beräknad specifik energianvändning i BV2 

 

 

Figur 9 Specifik energianvändning för fastigheten vid nuvarande luftflöde (0,62 l/s/m2), beräknat i BV2 (CIT 

Energy Management AB 2013) 

 

 

Figur 10 Specifik energianvändning för fastigheten vid sänkt luftflöde (0,45 l/s/m2), beräknat i BV2 (CIT 

Energy Management AB 2013) 
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Figur 11 Specifik energianvändning för fastigheten vid både sänkt luftflöde (0,45 l/s/m2) samt tilläggsisolering, 

beräknat i BV2 (CIT Energy Management AB 2013) 
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Bilaga 4 Mollierdiagram för FVP-beräkning 

 

Figur 12 Mollierdiagram som visar frånluftens alla tillstånd vid beräkning av FVP (IV Produkt 2016a) 
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Bilaga 5 Beräknad FVP i IV Produkt Designer 

 

Figur 13 Beräkning av FVP (IV Produkt 2016b) 
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Figur 14 Ekonomisk utvärdering av FVP (IV Produkt 2016b) 
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Figur 15 LCC-beräkning av FVP (IV Produkt 2016b) 


