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Abstract 

 
 

Abstract 

 Energy is a topic being discussed diligently in society. Requirements are set to limit the use 

of energy but at the same time higher requirements are set on buildings and the thermal 

climate within the building. This entails that the construction of a building become more 

costly and constantly searching for new methods to build energy as well as costly savings. 

Houses and the service sector yearly consume approximately 150 TWh, which is about 40 

percent of the total energy usage. We also try to replace the fossil fuels to use renewable 

sources such as hydroelectric, solar energy and wind power are a few, which are used today.  

This essay have compared different methods to reduce the use of energy for a building. 

This has been applied on a health center that SERNEKE has built. A comparison between 

different kinds of technical installations and an enhancement of the climate shell. The 

purpose with this dispatch is to get a deeper insight in the actions that can be used to make 

the buildings more energy effective. By answering four issues, “What kind of technical 

configuration does it take to cope with the demands that BBR puts out?”, “Which technical installation 

combinations would generate a similar reduction of the energy usage as an improvement of the climate shell 

contribute with?”, “How does the choice of technical solutions affect the long term costs for a building?” and 

also “Which technical solution will become more cost effective?” the target is to see which technical 

solution that will be the most cost effective. A case study have been performed to compare 

the different solutions.  

The result of this case study showed that the technical installations reduced the energy usage 

more. To install a VAV- system to steer the ventilation rate turned out to be the single most 

effective solution. Combined with an enhancement of the recovery rate on the ventilation 

unit and to reduce the specific energy use from 70 kWh/m2, year to 39 kWh/m2, year. After 

about 18 years has this investment paid off.  To save money for a longer period of time it 

turned out that to combine the technical solutions with the enhanced climate shell reduced 

the operation cost for heating from 91 184 kronor per year to 21 205 kronor per year. The 

most cost effective solution though turned out to be to install solar collector.  
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Sammanfattning 

Energi är ett ämne som diskuteras flitigt i samhället. Krav sätts för att begränsa 

energianvändningen samtidigt som det ställs högre krav på byggnader och det termiska 

klimatet inom byggnaden. Detta medför att uppförandet av en byggnad blir mer kostsam 

och ständigt söks nya metoder för att bygga energi- samt kostnadseffektivt. Bostäder och 

servicesektorn gör årligen av med cirka 150 TWh, vilket är cirka 40 procent av den totala 

energianvändningen. Man försöker även ersätta de fossila bränslena för att använda 

förnybara källor såsom vattenkraft, solkraft och vindkraft. 

Arbetet har jämfört olika metoder att minska energianvändningen för en byggnad. Detta 

har applicerats på en vårdcentral som SERNEKE har byggt. En jämförelse har gjorts  

mellan olika installationstekniska lösningar och komplettering av det täckande klimatskalet. 

Syftet med arbetet är att få en djupare inblick i de åtgärder som kan användas för att 

energieffektivisera byggnader. Genom att besvara 4 frågeställningar, ”Vad krävs för teknisk 

utformning för att klara BBR:s krav?”, ”Vilka installationstekniska kombinationer skulle generera en 

likvärdig minskning av energianvändningen som en förbättring av klimatskalet bidrar med?”, ”Hur 

påverkar val av tekniska lösningar de långsiktiga kostnaderna för en byggnad?” samt ” Vilken teknisk 

lösning blir mer kostnadseffektiv?” är målet att se vilken teknisk lösning som är mest 

kostnadseffektiv. En fallstudie har utförts för att jämföra de olika lösningarna.  

Resultatet av denna fallstudie visade att de installationstekniska åtgärderna minskade 

energianvändningen mer. Att installera ett VAV-system för styrning av ventilationsflödet 

visade sig vara den enskilda åtgärd som var effektivast. Kombinerat med en förbättrad 

verkningsgrad på aggregatet sänkte den specifika energianvändningen från 70 kWh/m2,år 

till 39 kWh/m2,år. Efter cirka 18 år har denna investering betalat av sig.  För att under en 

längre tid spara pengar visade sig att kombinera de installationstekniska åtgärderna med ett 

förbättrat klimatskal tillsammans sänkte driftkostnaderna för uppvärmning av byggnaden 

från 91 184 kronor per år till 21 205 kronor per år. Den mest kostnadseffektiva lösningen 

visade sig dock vara att installera solfångare.  

Nyckelord 

Specifik Energianvändning Klimatskal  Installationer 

Driftkostnad   Kostnadseffektiv Energiberäkning 

Energianvändning  Energibehov  Totalkostnad 
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1 Inledning 

Energifrågan diskuteras flitigt där mål och riktlinjer sätts upp för att kunna minska 

användningen. Det ställs allt högre krav på dagens byggnader och för att inte 

energianvändningen skall skjuta i höjden behöver vi hitta sätt att minska användningen utan 

att tumma på kvalitén. Under utbildningstiden på JTH, Jönköpings Tekniska Högskola, har 

även här fokus legat på energi och energieffektivisering. Denna rapport har undersökt olika 

åtgärder och metoder som används och kan användas i byggbranschen idag för att sänka 

energianvändningen under drifttiden. Rapporten har även jämfört de olika lösningarna för 

att se vilken som blir mer kostnadseffektiv efter 50 år. Detta har applicerats på en 

vårdcentral. 

1.1 Problembeskrivning 

Byggbranschen har genom högre krav på byggnader från beställare och samhälle blivit allt 

mer kostsam och det har blivit mer komplicerat att uppföra en byggnad. Byggnader blir allt 

tätare och man vill återanvända energin. Det finns flera metoder för att uppföra en 

energieffektiv byggnad1. Täta klimatskal med välisolerade väggar, solenergi, 

värmeåtervinning med mera. Dessa metoder är kostsamma och kräver kunskap2. Dagens 

samhälle ställer höga krav på energiförbrukningen där industri, bostäder och transporter är 

de tre som förbrukar mest. Man arbetar idag med att få ner energianvändningen och 

använda källor som är förnybara. Samtidigt ökar kraven från myndigheter för kvalité på 

termiska klimatet3.  

Dagens lågenergihus och passivhus har ofta kombination av bra klimatskal och 

installationstekniska åtgärder, men detta blir ofta en dyr process.  

Att bygga energieffektivt och samtidigt hålla nere kostnaden utan att dra ner på kvalitén är 

en utmaning som byggbranschen står inför. Servicebyggnader såsom vårdcentraler, ställer 

höga krav på det termiska klimatet och det är en byggnad som gör av med mycket energi.  

De undersökningar och forskningar som gjorts kring lågenergihus visar att en kombination 

av klimatskal med andra tekniker blir energieffektivast4.  

                                                             
1 Albert Boqvist, Passive House Construction, Symbiosis between Construction Efficiency & Energy Efficiency, 
Licentiate Thesis, Lund University, 2010 
2 Eva Sikander, Svein Ruud, Teknik- och systemlösning för lågenergihus. En översikt, SP, 2011 
3 Energikommisionen(hämtad 2016-12-30) 
http://www.energikommissionen.se/app/uploads/2015/12/Underlagsrapport-till-
Energikommissionen_anv%C3%A4ndning-och-tillf%C3%B6rsel_Energimyndigheten.pdf 
4 Eva Sikander, Svein Ruud, Teknik- och systemlösning för lågenergihus. En översikt, SP, 2011 

http://www.energikommissionen.se/app/uploads/2015/12/Underlagsrapport-till-Energikommissionen_anv%C3%A4ndning-och-tillf%C3%B6rsel_Energimyndigheten.pdf
http://www.energikommissionen.se/app/uploads/2015/12/Underlagsrapport-till-Energikommissionen_anv%C3%A4ndning-och-tillf%C3%B6rsel_Energimyndigheten.pdf
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1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få en djupare kunskap i hur man bygger energieffektivt.  

1.2.2 Mål 
Målet med arbetet är att se vilken teknisk lösning som är mest kostnadseffektiv.  

1.2.3 Frågeställningar 

● Vad krävs för teknisk utformning för att klara av BBR:s energikrav? 

 

● Vilka installationstekniska kombinationer skulle generera till en likvärdig 

minskning av energianvändningen som en förbättring av klimatskalet bidrar 

med? 

 

● Hur påverkar val av tekniska lösningar de långsiktiga kostnaderna för en 

byggnad?  

 

● Vilken teknisk lösning blir mer kostnadseffektiv? 

1.3 Metod 

● Vad krävs för teknisk utformning för att klara av BBR:s energikrav? 
Denna frågeställning besvaras med beräkningar, intervjuer samt litteraturstudie.  

 

● Vilka installationstekniska kombinationer skulle generera till en likvärdig 

minskning av energianvändningen som en förbättring av klimatskalet bidrar 

med? 
Denna frågeställning besvaras med litteraturstudie, intervjuer samt beräkningar.  

 

● Hur påverkar val av tekniska lösningar de långsiktiga kostnaderna för en 

byggnad?  
Denna frågeställning besvaras med litteraturstudie, intervjuer samt beräkningar.  

 

● Vilken teknisk lösning blir mer kostnadseffektiv? 
Denna frågeställning besvaras med en fallstudie.  
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1.4 Avgränsningar 

Detta arbete behandlar endast värmebehovet, hänsyn till kyla eller kylbehov har ej beaktats. 

Elförbrukning för de medicinska maskinerna har ej tagits hänsyn till.  

I kostnadsberäkningen ingår endast driftkostnader för uppvärmning, övriga driftkostnader 

som uppkommer för en byggnad har inte beaktats i denna rapport. Alla kostnader är 

exklusive moms. Alla energiberäkningar är gjorda för hand och köldbryggor är inte 

beräknade utan antagna till 10 %. Detta arbete har BBR 24 som underlag. 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 presenterar den fakta som tagits fram som teoretisk bakgrund som finns till detta 

arbete. Inledningen beskriver en del uttryck som kan vara viktiga att veta när detta arbete 

läses. Detta följs av beskrivning av regelverk och hur energianvändningen fungerar. 

Därefter beskrivs en del byggtekniska och installationstekniska metoder som används idag.  

Slutligen redovisas de teoretiska formler som används för beräkningar.  

Kapitel 3 beskriver hur arbetet har genomförts. Det börjar med att redogöra för projektet 

som rapporten analyserar. Detta följs av de olika utförandena som behandlas och utreds. 

Här redovisas energiberäkningar och kostnader för de olika utförandena.   

Kapitel 4 redovisar resultat och analys av arbetet. Inledningen beskriver resultatet då 

byggnaden följer BBR:S krav. Vidare redovisas de olika åtgärderna och dess kostnader.  

Kapitel 5 innehåller diskussion kring resultatet och de metoder som används av författarna. 

Kapitel 6 innehåller författarnas slutsatser och rekommendationer. 

Rapporten avslutas med referenser, sökord, bilagor samt ritningar.  
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

Detta kapitel innehåller definitioner av termer som behöver förklaras för att förstå denna 

rapport. Det innehåller även teoretisk fakta som ligger till grund för genomförandet av 

denna rapport.   

2.1 Definitioner 

Nedan följer en del termer som läsaren behöver förstå för vidare läsning av rapporten.  

2.1.1 Specifik energianvändning 

En byggnad behöver energi för att kunna hållas i drift, men det finns även krav på hur 
mycket energi en byggnad får göra av med. Den specifika energianvändning räknas ut för 
att ta reda på hur mycket köpt energi en byggnad gör av med under ett normalår5. Detta 
värde är fördelat på den uppvärmda arean på byggnaden, även kallat Atemp. I detta beaktas 
endast den energi som är avsedd för att värma upp byggnaden, alltså räknar man inte med 
hushållsel och verksamhetsenergi6.  

2.1.2 Atemp 

Med detta begrepp definierar man den area i byggnaden som skall inräknas i den specifika 

energianvändningen. De ytor som skall värmas upp mer än 10 grader räknas in i Atemp
7.  

2.1.3 Transmission  

Transmission betyder att värme lämnar en byggnad genom väggar, golv, tak samt fönster 
och dörrar. Det kan även ske genom köldbryggor mellan byggnadsdelar. Man kan även 
benämna det som värmeförlust genom transmission. Detta beräknas genom 
konstruktionsdelens U-värde multipliceras med dess area8.  

2.1.4 Klimatskal 

Klimatskalet är byggnadens omgivande skikt. Det vill säga grunden, väggarna och taket. Ett 

bättre U-värde på en konstruktion desto mindre värme tar sig ut, det vill säga mindre 

transmissionsförluster.  

  

                                                             
5 Rockwool(hämtad 2017-02-11) http://www.rockwool.se/v%C3%A4gledning/bbr+-

+boverkets+byggregler/specifik+energianv%C3%A4ndning  
6 Ibid 
7 Boverket(hämtad 2017-02-11) http://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-

energieffektivt/Atemp/  
8 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid. 4:9 

http://www.rockwool.se/v%C3%A4gledning/bbr+-+boverkets+byggregler/specifik+energianv%C3%A4ndning
http://www.rockwool.se/v%C3%A4gledning/bbr+-+boverkets+byggregler/specifik+energianv%C3%A4ndning
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/Atemp/
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/Atemp/
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2.1.5 Köldbrygga  

En köldbrygga är en punkt i en byggnad som är kallare än omgivande ytor. I en yttervägg 
ligger köldbryggan där regeln sitter på grund ut av att en regel har sämre U-värde än 
isoleringen9. Även anslutning mellan väggar och tak är en köldbrygga på grund av att det 
inte kan läggas lika mycket isolering där. Figur 1 visar att det är kallare i ytterhörnet samt 
vid reglarna, där sitter köldbryggan.  

 

Figur 1. Redovisning av hur en köldbrygga kan se ut10.  

2.1.6 Gradtimmar 

Gradtimmar kan förklaras som summan av antal grader som skiljer mellan inne- och 

utetemperatur för varje timme11. Gradtimmar används för att räkna ut energibehovet.  

2.1.7 U-värde  

U-värde, även kallat värmegenomgångskoefficient anger hur bra en byggnadsdel är isolerad. 
Denna mäts i enheten W/m2,K. U-värdet beräknas fram genom ett materials 
värmekonduktivitet multipliceras med dess tjocklek. Ett materials värmekonduktivitet är en 
egenskap på hur bra materialet isolerar. En bra isolerad vägg har ett lågt U-värde och en låg 
värmekonduktivitet12.  

2.1.8 Gratisenergi  

En faktor som tas med när man beräknar en byggnads specifika energianvändning är den 
energi byggnaden får gratis. Med gratisenergi menas den energi en byggnad får utan att 
betala. Människor avger värme, solen värmer en byggnad genom strålning, även elektronik 
och varmvatten avger värme13. En byggnad med många människor alternativt med mycket 
elektronik får mycket värme gratis i byggnaden.  

  

                                                             
9 LFS(hämtad 2017-02-11-)http://www.lfs-web.se/koldbryggor-fukt.htm  
10 LFS( hämtad 2017-05-08) http://www.lfs-web.se/koldbryggor-fukt.htm  
11 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid. 4:19 
12 Isover(hämtad 2017-02-11) http://www.isover.se/u-vardesberakning  
13 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid. 4:15-4:17 

http://www.lfs-web.se/koldbryggor-fukt.htm
http://www.lfs-web.se/koldbryggor-fukt.htm
http://www.isover.se/u-vardesberakning
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2.2 Fakta och förutsättningar  

Nedan följer fakta kring de myndigheter som ställer krav på byggnader, om hur 
energianvändningen ser ut idag. Det kommer fakta om vilka metoder som kan användas 
idag för att bygga energieffektivt.  

2.2.1 BBR:s krav 

Boverket är en förvaltningsmyndighet som ansvarar för många frågor inom bygg- och 

fastighetsbranschen14. När en byggnad uppförs ska den följa boverkets byggregler som även 

kallas BBR. I denna finns krav och bestämmelser som ska följas15. 

För att energikraven ska vara rimliga över hela Sverige har en indelning i fyra klimatzoner 

gjorts där krav har satts på specifik energianvändning och på genomsnittligt U-värde(Um). 

Figur 2 visar hur landet är uppdelat. Dessa krav är olika för lokaler och bostäder och man 

skiljer även på vilket värmesystem som används16. 

 

 

 

Figur 2. Klimatzonsindelning från Rockwools hemsida17.  

                                                             
14 Boverket(hämtad 2017-02-11)http://www.boverket.se/sv/om-boverket/  
15 Boverket(hämtad 2016-12-30)http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets--

byggregler-bbr/  
16 Nibe(hämtad 2016-12-30) http://www.nibe.se/support/BBR---Boverkets-byggregler/  
17 Rockwool(hämtad 2017-05-07)http://www.rockwool.se/bra-att-veta/boverkets-byggregler/klimatzoner/  

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/
http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets--byggregler-bbr/
http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets--byggregler-bbr/
http://www.nibe.se/support/BBR---Boverkets-byggregler/
http://www.rockwool.se/bra-att-veta/boverkets-byggregler/klimatzoner/
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Den specifika energianvändningen har flera ingående faktorer och för att beräkna den krävs 

att man har räknat fram det som påverkar den slutliga energianvändningen. Figur 3 visar 

vilka krav en byggnad har i klimatzon 3. Det som beräknas är det som påverkar värmen och 

energin i byggnaden18. 

 

Figur 3. Tabell med krav på byggnaders specifika energianvändning från BBR19 

2.2.2 Energianvändningen 

Energianvändningen i en byggnad är summan av all energi du gör av med, till exempel den 

energi det går åt för att värma vattnet, den el som görs av samt den energi som går åt till att 

byta luft i byggnaden20. Hur mycket energi som går åt beror på värmekälla, byggnadens 

storlek och typ av byggnad. Av detta  ges byggnadens specifika energianvändning i 

kWh/m2 och år21. 

Den slutliga energianvändningen i Sverige har varit relativt stabil de senaste åren trots 

ökning av energiåtgång. Detta beror på att man har utvecklat metoder för att antingen 

effektivisera eller att återvinna energin22.  

I takt med att energianvändningen ökar har man försökt utveckla de källor som finns för 

att minska förluster och farliga utsläpp genom alternativa energikällor till oljeprodukter och 

biobränslen.  Fjärrvärme och elvärme är två värmekällor som har ökat. Figur 4 visar hur 

                                                             
18 Boverket(hämtad 2016-12-30) http://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-

energieffektivt/energikrav/  
19 Boverket, Kap 9 Energihushållning. Regelsamling för byggande, BBR, sid. 140. 2016 
20 Energirådgivaren( hämtad 2016-12-30) http://www.energiradgivaren.se/2011/09/elforbrukning-i-en-

genomsnittlig-villa-respektive-lagenhet/  
21 Boverket(hämtad 2016-12-30) http://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-

energieffektivt/energikrav/  
22 Energikommisionen(hämtad 2016-12-30) 

http://www.energikommissionen.se/app/uploads/2015/12/Underlagsrapport-till-

Energikommissionen_anv%C3%A4ndning-och-tillf%C3%B6rsel_Energimyndigheten.pdf  

http://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/energikrav/
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/energikrav/
http://www.energiradgivaren.se/2011/09/elforbrukning-i-en-genomsnittlig-villa-respektive-lagenhet/
http://www.energiradgivaren.se/2011/09/elforbrukning-i-en-genomsnittlig-villa-respektive-lagenhet/
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/energikrav/
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/energikrav/
http://www.energikommissionen.se/app/uploads/2015/12/Underlagsrapport-till-Energikommissionen_anv%C3%A4ndning-och-tillf%C3%B6rsel_Energimyndigheten.pdf
http://www.energikommissionen.se/app/uploads/2015/12/Underlagsrapport-till-Energikommissionen_anv%C3%A4ndning-och-tillf%C3%B6rsel_Energimyndigheten.pdf
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fördelning av energianvändningen ser ut. Bostäder och service utgör stor del av den slutliga 

energianvändningen23. 

 

Figur 4. Energianvändningen år 2015 från energimyndigheten24.  

2.2.3 Passivhus 

Passivhus är en kombination av olika byggtekniker för att skapa energisnåla byggnader25. 

Energin som genereras i byggnaden tas tillvara på och återanvänds. Byggnaden får genom 

mer isolering i klimatskalet mindre transmissionsförluster, mindre luftläckage genom tätare 

hus. Återanvändning av den ”använda luften” till att värma upp ny luft genom ett FTX-

system26. Ett sådant system använder den varma luft som lämnar byggnaden till att värma 

upp den nya luft som kommer in i byggnaden.  

Eftersom det ställs högre krav från beställare och kommuner än vad BBR gör så behöver 

ständigt nya metoder utvecklas.  

Passivhus byggs alltmer idag men är fortfarande under utveckling. Bland de första passivhus 

som byggdes i Sverige var i Lindås, där man byggde ett radhuskomplex år 200127. Med låga 

U-värden, solfångare och FTX-system kom den specifika energianvändningen ner till 35 

kWh/m2,år för uppvärmning, el för pumpar samt varmvattenförbrukning28.  

De studier som är gjorda kring energieffektiva byggnader visar att det är kombinationer 

mellan ett bra klimatskal och värmeåtervinning och solenergi som är effektivast. Det som 

gör de installationstekniska åtgärderna så bra är att de går att kombinera med varandra för 

att få ett sammanhängande effektivt system29.  

                                                             
23 Energikommisionen(hämtad 2016-12-30) 

http://www.energikommissionen.se/app/uploads/2015/12/Underlagsrapport-till-

Energikommissionen_anv%C3%A4ndning-och-tillf%C3%B6rsel_Energimyndigheten.pdf 
24 Energimyndigheten( hämtad 2017-05-07)http://www.energimyndigheten.se/statistik/energilaget/  
25 Passivhuscentrum(hämtad 2017-06-01) http://www.passivhuscentrum.se/om-passivhus/detta-ar-ett-

passivhus  
26 Emrahus( hämtad 2016-12-29)http://www.emrahus.se/passivhus/  
27 Passivhuscentrum(hämtad 2017-06-01) http://www.passivhuscentrum.se/byggda-
passivhus/gotaland/goteborg/lindas-20-radhus  
28 ibid 
29 Sikander E, Svein Ruud, Teknik- och systemlösning för lågenergihus. En översikt, SP, 2011 

http://www.energikommissionen.se/app/uploads/2015/12/Underlagsrapport-till-Energikommissionen_anv%C3%A4ndning-och-tillf%C3%B6rsel_Energimyndigheten.pdf
http://www.energikommissionen.se/app/uploads/2015/12/Underlagsrapport-till-Energikommissionen_anv%C3%A4ndning-och-tillf%C3%B6rsel_Energimyndigheten.pdf
http://www.energimyndigheten.se/statistik/energilaget/
http://www.passivhuscentrum.se/om-passivhus/detta-ar-ett-passivhus
http://www.passivhuscentrum.se/om-passivhus/detta-ar-ett-passivhus
http://www.emrahus.se/passivhus/
http://www.passivhuscentrum.se/byggda-passivhus/gotaland/goteborg/lindas-20-radhus
http://www.passivhuscentrum.se/byggda-passivhus/gotaland/goteborg/lindas-20-radhus
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2.2.4 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är ett värmesystem som kom i bruk på 1950-talet och har sedan dess vuxit och 

blivit allt mer populärt. Det fungerar genom att vatten värms upp i ett värmeverk genom 

flis och pellets och detta pumpas senare ut i ett lokalt ledningssystem som för vattnet in i 

byggnadens tappvattensystem och konvektorer. Genom en egen värmecentral värmer en 

pump upp byggnadens tappvarmvatten och det vatten som cirkulerar i radiatorer och 

konvektorer30.  

 

Figur 5. Fjärrvärmesystemets gång från Munkfors energi31. 

Sedan fjärrvärmen kom i bruk har den utvecklats och används idag i mer än hälften av alla 

svenska bostäder och lokaler. Hos flerbostadshusen är det närmare 90 procent som 

använder fjärrvärme som uppvärmningsform32.  

Fjärrvärme är en energikälla som tar tillvara på restprodukter till exempel träavfall och andra 

biobränslen för produktionen. Det kan även ta tillvara på restvärme från avfallsförbränning, 

överskottsvärme från industrin samt den värme som uppstår vid elproduktion i 

kraftvärmeverk33.  

  

                                                             
30 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid. 4:67-4:72 
31 Munkfors energi(hämtad 2017-05-07) http://munkforsenergi.se/vad-ar-fjarrvarme/  
32 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid. 4:67-4:72 
33Svensk fjärrvärme( hämtad 2016-12-23) http://www.svenskfjarrvarme.se/fjarrvarme/ 

http://munkforsenergi.se/vad-ar-fjarrvarme/
http://www.svenskfjarrvarme.se/fjarrvarme/
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2.2.5 Installationer som används idag 

Krav från kommuner och myndigheter har blivit högre på dagens byggnader i jämförelse 

med äldre byggnader. Något som är viktigt är det termiska klimatet, det klimat som upplevs 

av personerna i byggnaden34. Det ska vara behaglig värme, luften ska vara tillräckligt fuktig 

och ren. Dessa faktorer kan idag erhållas genom ett ventilationssystem35. 

Äldre byggnader ventilerar luften genom självdrag eller frånluftssystem. Det fungerar 

genom att byggnaden tar in luft genom ventiler i fönster och luften som värms stiger i 

byggnaden och lämnar byggnaden på det viset, frånluftssystem tar in luft på samma sätt 

men suger ut luften med hjälp av fläktar36. 

Idag byggs oftast med någon form av FTX-system. Denna metod gör det möjligt att få in 

luft med behaglig temperatur som värms upp av den luft som lämnar byggnaden37. 

Andra installationer som används idag är solceller och solfångare. Solceller har använts i 

Sverige sedan 70-talet och har på senare år blivit populärt hos privatpersoner. Detta bidrar 

med att minska elförbrukningen38.  

Solfångare, som minskar varmvattenförbrukning, har även den genom jakten på 

förnyelsebar energi ökat i antal39. 

  

                                                             
34Folkhälsomyndigheten(hämtad 2016-12-12) https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-

levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/temperatur/termiskt-

inomhusklimat-och-temperatur/  
35 ibid 
36 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid. 2:16-2:20 
37 ibid 
38 Energimyndigheten (hämtad 216-12-12)http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/   
39 Svensk solenergi (hämtad 2016-12-12)http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/temperatur/termiskt-inomhusklimat-och-temperatur/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/temperatur/termiskt-inomhusklimat-och-temperatur/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/temperatur/termiskt-inomhusklimat-och-temperatur/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/
http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi
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2.2.6 Vattenburen värme  

Många byggnader värms upp med vattenburen värme. Det finns flera olika sätt man kan 

göra detta på till exempel radiatorer, konvektorer, golvvärme, takvärme och kamflänsrör. 

De vanligaste i bostadshus och mindre lokaler är radiatorer och golvvärme. Det finns två 

olika typer av radiatorer, eldrivna och vattenburna. Det finns i sin tur två olika vattenburna 

radiatorer, sektions- och panelradiatorer40. 

2.2.7 Solenergi  

Genom solvärme kan "gratis" varmvatten och ”gratis” el erhållas till uppvärmning. En 

solfångare på taket tar tillvara på värmen och för den vidare med hjälp av glykolbaserat 

vatten som i sin tur kan värma vattnet som skall användas i hushållet41. 

Det finns olika typer av solceller, vattenburna och vakuum. 

Solceller tar tillvara på energin för att skapa ström. Detta genom att panelerna bildar 

elektrisk spänning42.  

Skulle all energi kunna tas tillvara på från solen så skulle den motsvara cirka 15 000 gånger 

den totala energiförbrukningen i världen43. Tyvärr kan man inte bara använda sig utav 

solenergi då solen inte lyser alla dagens timmar, men kombinerad med andra energikällor 

så är det en billig och tillförlitlig källa44.  

  

                                                             
40 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid. 4:23-4:30 
41 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid 4: 79 
42 Vattenfall( hämtad 2016-12-27) https://www.vattenfall.se/smarta-hem/solceller/hur-fungerar-solceller/  
43 Vattenfall(hämtad 2016-12-13) https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-

varmeproduktion/solenergi/  
44 ibid  

https://www.vattenfall.se/smarta-hem/solceller/hur-fungerar-solceller/
https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/solenergi/
https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/solenergi/
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2.2.8 Solceller 

Solceller har inte varit på marknaden särskilt länge. De moderna solcellerna som ger energi 

började säljas på 2000-talet. På 1950-talet såldes en sorts solcellsanläggning, då med en 

verkningsgrad på cirka 4 procent. Under senare 50-tal skickades även en den första 

solcellsdrivna satelliten upp i rymden45.  

 

Figur 6. Översikt av ett solcellssystem från Bixia46.  

Dagens solceller kan ta tillvara på ungefär 18 procent av den energi som solen avger, det 

måste vara inom det blåa och gröna spektret47. Solljuset innehåller alla färgerna, men det är 

endast de blåa och gröna delarna av spektrumet som skapar elektroner som i sin tur kan 

bilda el. Därför kan inte mer än 15-18 procent av solens energi tas upp och omvandlas. 

Som till exempel den röda delen av spektrumet kan solceller inte omvandla på grund av den 

låga energin48. Låga temperaturer ger bättre verkningsgrad än höga temperaturer och 

genererar i högre effekt49.  

Dagens solceller är producerade av kisel, som också är ett av våra vanligaste grundämnen. 

Cirka 95% av alla solceller som görs är gjorda av kisel. 

Det finns monokristallina kiselplattor, dessa har en verkningsgrad på mellan 14-17 %. De 

är lite mer effektiva än motsvarigheten, polykristallina. Poly betyder flera, alltså är den 

uppbyggd på flera kristaller. De båda typerna tar lika mycket plats och ger ungefär 150- 170 

watt per kvm50.  

  

                                                             
45Solbutiken(hämtad 2016-12-27 http://solbutiken.se/solcellens-historia/    
46 Bixia(hämtad 2016-06-30) http://www.bixia.se/sv/varfor-valja-bixia/solel/ 
47 PVIR(hämtad 2016-12-12)http://www.pvir.se/?page_id=13 
48 Chalmers( hämtad 2017-02-19) 

http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/djarvasatsningar/epoc/Sidor/Solar-Initiative.aspx  
49 PVIR(hämtad 2016-12-12)http://www.pvir.se/?page_id=13 
50PVIR(hämtad 2016-12-12)http://www.pvir.se/?page_id=13 

http://solbutiken.se/solcellens-historia/
http://solbutiken.se/solcellens-historia/
http://www.bixia.se/sv/varfor-valja-bixia/solel/
http://www.pvir.se/?page_id=13
http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/djarvasatsningar/epoc/Sidor/Solar-Initiative.aspx
http://www.pvir.se/?page_id=13
http://www.pvir.se/?page_id=13
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När solen träffar cellen skapas elektrisk spänning mellan bak och framsida, detta ger i sin 

tur likström. Seriekoppling kan ske då solceller har relativt låg spänning. För att kunna ta 

tillvara på denna ström behöver man rikta om strömmen till växelström, då behöver man 

en växelriktare51.  Figur 6 visar hur gången kan se ut.  

Solcellsenergi är den källa som påverkar klimatet minst, tillsammans med vind. Det finns 

inga delar som rör sig, vilket bidrar till lång livslängd. Dessutom är den helt fri från 

koldioxid52. 

2.2.9 Solfångare 

Solfångare är en annan metod för att ta tillvara på energin från solen, energin används för 

att värma tappvarmvatten eller vattnet till radiatorer. 

Solfångare omvandlar energi till värme genom att med en vätska eller gas leda värmen till 

en tank som kan lagra värmen. Vattnet i tanken värms upp och förs sedan ut i respektive 

byggnad53.  

Det finns två typer av solfångare, vakuumrör samt plana solfångare.  

Den plana solfångaren består utav en ram med en bottenplatta, isolering, diffusionsspärr, 

absorbenter, konvektionshinder samt ett antireflexbehandlat glas. Värmeförlusterna 

minimeras neråt genom isoleringen och uppåt genom att glaset släpper in kortvågig 

strålning54.  

En kvadrat av dessa skulle ge ungefär 400 kWh/år. För att kunna ta tillvara på energin även 

när solen lyser dåligt samlas energin i en ackumulatortank och lagrar den där. Denna tank 

anpassas efter storlek på solfångarytan55. Figur 7 visar hur ett system är uppbyggt. 

 

                                                             
51Vattenfall (hämtad 2016-12-27) https://www.vattenfall.se/smarta-hem/solceller/hur-fungerar-solceller/   
52 http://www.pvir.se/?page_id=13  
53 Vattenfall(hämtad 2016-12-13) https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-

varmeproduktion/solenergi/sa-fungerar-solenergi/  
54 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid 4:79 
55 ibid 

https://www.vattenfall.se/smarta-hem/solceller/hur-fungerar-solceller/
http://www.pvir.se/?page_id=13
https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/solenergi/sa-fungerar-solenergi/
https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/solenergi/sa-fungerar-solenergi/
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Figur 7. Ett solfångarsystem från Baxi56. 

Vakuumrörsolfångaren, är uppbyggt av två lager glasrör, ett inre och hett yttre som är fyllt 

med vakuum. Vakuum har bra isolerande förmåga vilket gör att den värme som rören tar 

emot hålls inne, precis som i en termos57. Det är inner röret som absorberar energin och 

omvandlar den till värme som i sin tur leds ner i tanken. En vakuumsolfångare är bättre än 

den plana solfångaren, detta på grund av att isoleringsförmågan i vakuumet gör att mycket 

av värmen hålls kvar i rören58.  

Dagens vakuumsolfångare har en effekt på cirka 712 kWh/m2, men det är många faktorer 

som spelar in i detta., antal timmar, utförandet av systemet och vilken infallsvinkel strålarna 

har59.  

  

                                                             
56 Baxi(hämtad 2016-07-06)http://www.baxi.se/produkter/solfangare/v1-vakuumsolfangare/ 
57 ibid  
58 ibid 
59 Baxi(hämtad 2016-12-13)http://www.baxi.se/produkter/solfangare/v1-vakuumsolfangare/   

http://www.baxi.se/produkter/solfangare/v1-vakuumsolfangare/
http://www.baxi.se/produkter/solfangare/v1-vakuumsolfangare/
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2.2.10 FTX- system 

Ett FTX-systemet är ett från och –tilluftssystem med en värmeväxlare. Luften tas in genom 

en fläkt där luften filtreras och renas, in i ett aggregat och därefter ut i byggnaden genom 

kanaler, dessa kanaler kan variera i storlek beroende på vilket luftflöde som krävs samt hur 

stor byggnaden är. Luften sugs ut genom frånluftsdon in i frånluftskanalen. Frånluften, som 

har varit inne i byggnaden är uppvärmd och kan genom värmeväxlaren värma den kalla 

uteluften60. Figur 8 visar hur systemet kan vara uppbyggt.  

Detta sätt att växla luft har gjort det möjligt att återvinna värmen i luften. Den luft som 

lämnar byggnaden värmer den kalla uteluften, på så vis kan man spara energi eftersom den 

varma luften används om och om igen61. 

 

Figur 8. Illustration över ett FTX-system från Fiskarhedenvillan62.  

Denna metod är ganska dyr på grund den  höga investeringskostnad och kostar pengar i 

drift samt underhåll om man jämför med ett vanligt självdrags- eller frånluftssystem. 

Eftersom man får god innemiljö, kan få värme in i byggnaden och återvinna värme ur detta 

system gör det att man ofta väljer ett sådant system. 

För att få så god inneluft som möjligt väljs ofta att sätta intaget för luften så högt som 

möjligt i byggnaden, då luften har mindre föroreningar högre upp63. 

Det finns tre olika typer av värmeväxlare: plattvärmeväxlaren, roterande värmeväxlare och 

vätskebunden återvinning. 

                                                             
60 Svensk ventilation(hämtad 2016-12-30) http://www.svenskventilation.se/ventilation/olika-satt-att-

ventilera/ftx-varmeatervinning/  
61 ibid 
62 Fiskhedenvillan(hämtad 2016-08-20) https://www.fiskarhedenvillan.se/Bygg_med_oss/Sa-bygger-vi-

ditt-hus/Uppvarmning/FTX-system/ 
63 Svensk ventilation(hämtad 2016-12-30) http://www.svenskventilation.se/ventilation/olika-satt-att-

ventilera/ftx-varmeatervinning/ 

http://www.svenskventilation.se/ventilation/olika-satt-att-ventilera/ftx-varmeatervinning/
http://www.svenskventilation.se/ventilation/olika-satt-att-ventilera/ftx-varmeatervinning/
https://www.fiskarhedenvillan.se/Bygg_med_oss/Sa-bygger-vi-ditt-hus/Uppvarmning/FTX-system/
https://www.fiskarhedenvillan.se/Bygg_med_oss/Sa-bygger-vi-ditt-hus/Uppvarmning/FTX-system/
http://www.svenskventilation.se/ventilation/olika-satt-att-ventilera/ftx-varmeatervinning/
http://www.svenskventilation.se/ventilation/olika-satt-att-ventilera/ftx-varmeatervinning/
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2.2.11 Plattvärmeväxlaren 

Plattvärmeväxlaren är den vanligaste på marknaden och används oftast i småhus och villor. 

Den värmer luften genom veckade lamellparkett av aluminiumplåt som värms av frånluften 

och i sin tur värmer tilluften. Fördelar med denna typ är att använd luft inte kommer i 

kontakt med den rena luften som ska in i byggnaden utan lamellerna värmer upp den nya 

luften som skall in och värma byggnaden64, precis som figur 9 visar. 

 

 

Figur 9. Plattvärmeväxlare från svensk ventilation65.  

Värmeväxlare har olika verkningsgrad. Verkningsgrad betyder hur stor del av värmen som 

återanvänds, dvs ju högre verkningsgrad desto mer värme återvinns ur den uppvärmda 

luften.  

Denna typ av värmeväxlare har en verkningsgrad på upp till 60%. Den kan höjas genom 

seriekoppling men detta medför att tryckfallet ökar och det behövs mer fläktarbete. Det 

kan förekomma något luftläckage mellan förorenad luft och ny ren luft. Detta minimeras 

genom att ha övertryck på tilluftssidan så att läckaget går till den förorenade sidan.  

Fördelen med denna typ av värmeväxlare är att det i princip inte blir några föroreningar 

mellan använd luft och inkommande luft. Detta på grund av att de inte kommer i kontakt 

med varandra, samt att det inte finns några rörliga delar som arbetar vilket gör att den inte 

drar mycket el.  

Nackdelar med systemet är dock att verkningsgraden är lite låg, högt tryckfall samt att 

kanalerna måste dras till samma fläktrum66.  

  

                                                             
64 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid. 2:56 
65 Svensk ventilation(hämtad 2016-12-30) http://www.svenskventilation.se/ventilation/varmevaxlare/ 
66 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid 2:57 

http://www.svenskventilation.se/ventilation/varmevaxlare/
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2.2.12 Roterande värmeväxlaren 

Även den roterande värmeväxlaren består av veckad aluminiumplåt som ligger i lager på 

varandra. De är formade som hjul där frånluften värmer rotorn som i sin tur värmer 

tilluften. Som bild 10 visar roterar rotorn med hjälp av en motor samt en rem. Eftersom 

både tilluft och frånluft kommer till samma system måste kanalerna drar till samma 

fläktrum, detta gör även att risken för partikelöverföring ökar.  

Den har en hög verkningsgrad, 80-85%. Den har även låg elanvändning och är lätt att 

rengöra67. 

 

Figur 10. En roterande värmeväxlare från svensk ventilation68.  

2.2.13 Värmeväxlare med vätska 

Den tredje typen av värmeväxlare är lite mer flexibel. Luften värmer en vätska som avger 

värme till den kalla tilluften. Detta betyder att man kan placera till- och frånlufts aggregat 

på skilda platser vid behov69. 

Det är två stycken luftbatterier som kopplas ihop i en vätskekrets. Vatten pumpas sedan 

emellan dessa batterier.  Dess verkningsgrad uppgår till 70 % och är mest brukbar i 

flerbostadshus och i samband med renoveringar70.   

Fördelen med denna är att det inte blir något luftläckage då frånluft och tilluft inte kommer 

i kontakt med varandra, man kan därför ha frånluftskanalerna och tillufts kanaler till olika 

fläktrum.  

Nackdelarna med systemet är att den har låg verkningsgrad, frostskyddsmedel måste 

användas och en cirkulationspump måste användas vilket medför att man måste tillföra el71.  

  

                                                             
67 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid 2:55 
68Svensk ventilation(hämtad 2016-12-30)   http://www.svenskventilation.se/ventilation/varmevaxlare/      
69Svensk ventilation(hämtad 2016-12-13)  http://www.svenskventilation.se/ventilation/varmevaxlare/  
70 Ibid  
71 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid. 2:56-2:58 

http://www.svenskventilation.se/ventilation/varmevaxlare/
http://www.svenskventilation.se/ventilation/varmevaxlare/
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2.2.14 Styrsystem 

För att minska energiåtgången ännu mer används idag i lokaler med stora luftomsättningar 

system för att styra luftflödet.   

Det finns tre olika sätt att styra flödet på. Detta anpassas ofta till den verksamhet som 

byggnaden är byggd för. Det finns CAV-system, som innebär att det är ett konstant flöde, 

VAV-system där man kan reglera flödet efter behov samt DCV-system som är ett 

behovsstyrt system72. 

CAV-system, Constant Air Volume som arbetar ut lika stort flöde under hela 

verksamhetstiden även om rummen står tomma. Detta flöde ska enligt arbetsmiljöverket 

vara minst 7 l/s, person samt 0,35 l/s, m2 73. 

Detta system kan ibland jobba i onödan eftersom till exempel ett kontor kan stå tomt under 

ett antal timmar under verksamhetstiden. Denna typ är därför vanligast i bostadshus74.  

VAV-system, Variable Air Volume som betyder variabelflödessystem.  Med detta menar 

man att flödet kan variera under verksamhetstiden. En närvarogivare känner av 

rumstemperaturen, personnärvaro och koldioxidhalt och reglerar flödet efter det. Om ingen 

är i rummet kommer ventilationen att vara på minimalt flöde. Det är vanligt på skolor, 

hotell och kontor75. 

DCV-systemet, Demand Controlled Ventilation, är ett system som är behovsstyrt och styrs 

antingen automatisk eller manuellt med dosor. Vanligtvis används koldioxid- och 

temperaturmätare vid automatisk styrning76.  

Meningen med detta system är effektivisera luftstyrningen och minimera 

energianvändningen. Genom att mäta vilket klimat det är i rummet/lokalen avgörs om 

luften behöver bytas ut. På detta viset sparas energi  då fläktar och kylare och värmare inte 

behöver gå på full fart77.   

Studier visar att ett kontor endast utnyttjar två tredjedelar av den luft som tillförs vid 

konstant flöde. I och med detta kan ventilationen minskas med upp till 30 % genom 

behovsstyrning. Andra fördelar med behovsstyrning är att ljudproblem inte uppstår på 

grund utav att ett konstant tryck kan bibehållas. Tryckfallen förändras inte oavsett vilket 

flöde man har inställt. Temperaturstyrning kan också kopplas in genom kylbafflar som kyler 

luften och kan ge ett behagligt inneklimat78.  

                                                             
72 Luftbutiken( hämtad 2016-12-30) http://www.luftbutiken.se/content/50-komfortkyla  
73 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid. 3:8 
74 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid. 3:8-3:9 
75 ibid 
76 Ibid 
77 Demand controlled ventilation(hämtad 2016-12-13)  http://www.demandcontrolventilation.com/dcv.php  
78 Svensk ventilation(hämtad 2016-12-13)  http://www.svenskventilation.se/?id=1380  

http://www.luftbutiken.se/content/50-komfortkyla
http://www.demandcontrolventilation.com/dcv.php
http://www.svenskventilation.se/?id=1380
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2.3  Teoretiska formler 

1. Beräkning av regelandel i vägg79: 
Regelandel= (c/c avstånd – regelbredd)*c/c avstånd 

2. Beräkning av u-värde genom lambda-värdesmetoden80: 
Rλ = α * λisolering + β * λregel 

 α = andel isolering 

 β = andel reglar 

Uλ = 1/Rλ 

3. Beräkning av u-värde genom U-värdesmetoden81: 
Ru = α * Risol + β * Rregel 

Uu = 1/Ru 

4. Beräkning av Umedel82: 
Umedel = (2 x Uλ x Uu)/( Uλ + Uu) 

 

5. Beräkning av Um: 

 

Figur 11. Formel för beräkning av Um från Boverket, 201683.  

Ui  Värmegenomgångskoefficient för respektive byggnadsdel i W/m2, K. 

Ai  Arean för respektive byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft uttryckt i m2. 

För fönster och dörrar beräknas Ai med karmyttermått. 

Ѱk  Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k 

 i meter. 

lk  Längden för den linjära köldbryggan k mot uppvärmd inneluft 

 i meter. 

  

                                                             
79 Petersson B, Studentlitteratur,(2010): Tillämpad byggnadsfysik. Sid: 53 
80 Ibid  
81 Ibid 
82 Ibid. Sid: 54 
83 Boverket. Kap 9 Energihushållning. Regelsamling för byggande, BBR. Sid: 134. 2016 
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χj  Värmegenomgångskoefficienten för en punktformig köldbrygga j 

   i W/K. 

Aom  Den sammanlagda omslutande arean mot uppvärmd inneluft såsom 

ytterväggar, tak och golv i m2. 

Formler för beräkning av specifik energianvändning.  

6. Specifik energianvändning84:  
Specifik energianvändning= Etot / Atemp 

7. Totala energianvändning85 
Etot= Et + Eov + Ev + Evv + Evvs –Eg 

 Et, energibehov för transmission 

Eov, energibehov för ofrivillig ventilation 

 Ev, energibehov för ventilation 

 Evv, energibehov för varmvatten 

 Evvs, energibehov för el 

 Eg, energibehov för gratisenergi 

8. Beräkning av Gradtimmar86: 
Gt= (Ti-Tu) * 24 * n 

 Ti= inomhustemperatur i C 

 Tu= utomhustemperatur i C 

 n=  antal dagar per månad(alt. Antal dagar per år) 

9. Beräkning av gratisenergi87: 
Eg= 0,7 *Evvs + 0,2 * Evv + Esol + Ep, där Ep är personvärme 

10.Beräkning av energibehov för transmission88: 
Et= (∑UA + ∑Ψl)* Gt 

  

                                                             
84 Boverket, Kap 9 Energihushållning, Regelsamling för byggande, BBR, 2016, Sid: 134.  
85 ibid 
86 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid. 4:19 
87 Boverket, Småhusindata, Indata för energiberäkningar i kontor och småhus, 2007, Sid: 28 
88 A Berg, Samuel, Beräkning av Energibehov, Byggteknik Byt 1b Energieffektivisering, 2007, Sid 35 
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11. Energibehov för ventilation89: 
Ev= 0,33 * n * V *Gt 

 n= antal omsättningar 

 V= byggnadens volym 

 0,33(Wh), det energibehov det krävs för att värma 1 m3 luft 1 C 

 Gt= Gradtimmar 

12.Energibehov för varmvatten90:  
Evv= 1160 * a * n * (Tin- Tut) 

  A= antal människor 

  N= Förbrukning per person  

  Tin= vattnets  inkommande temperatur 

  Tut= vattnets utgående temperatur 

13.Energibehov för ofrivillig ventilation91: 
Eov= 0,33 * nov * V * Gt 

  0,33 

  Nov= omsättningar per timme 

  V= Volym 

  Gt= Gradtimmar 

14.Gratisenergi från personer92:  
 Ep= (H * 0,080kW * antal personer)* 365 

 H= antal timmar personer är närvarande 

15.Tillskottsenergi från solvärme: 
 Esol= transmitterad solinstrålning * fönsterarea * F1 

 F1, avskämningsfaktor i % 

  

                                                             
89 A Berg, Samuel, Beräkning av Energibehov, Byggteknik Byt 1b Energieffektivisering, 2007, Sid 37 
90 Ibid.  
91 Warfvinge C, Dahlblom M, Studentlitteratur, Projektering av VVS-installationer, 2010, sid. 4:12 
92 Boverket, Småhusindata, Indata för energiberäkningar i kontor och småhus, 2007, Sid: 28 
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3 Genomförande 

I detta kapitel redogörs det för hur arbetet har utförts samt vilka metoder som har använts 

för att besvara frågeställningarna.  

SERNEKE är en byggnadsentreprenör som stod för två projekt som har studerats. Båda 

projekten är vårdcentraler, den ena är byggd och verksam i Stora höga och den andra 

påbörjades under 2015 i Ljungskile. Det byggda projektet i Stora höga har använts som 

underlag under litteraturstudien för att läsa på hur dessa verksamheter fungerar och hur 

byggnaden är uppbyggd. Under fallstudien undersöktes projektet i Ljungskile. 

Med detta som grund har djupare undersökningar gjort och kostnader har beräknats för de 

olika installationerna och konstruktionslösningarna. Genom intervjuer med konsulter har  

information erhållits om de olika installationernas funktion och hur de påverkar en byggnad 

både fysiskt och ekonomiskt. För att kunna jämföra de olika alternativen togs ett dokument 

i Excell fram med de beräkningar som gjorts.   

Genom handberäkningar har den specifika energianvändningen för byggnaden beräknats 

och sedan har olika lösningar jämförts. Den ena har ett förbättrat klimatskal och de andra 

lösningarna har fokus legat på avancerade installationer som på det sättet minskar den 

specifika energianvändningen. Detta för att sedan se vilken lösning som blir mest 

kostnadseffektiv.  

3.1 Litteraturstudie  

En djupare kunskap har erhållits genom inläsning på ämnet där arbeten om 

energieffektivisering legat som grund och vilka metoder som används i nuläget, samt 

arbeten kring passivhus. Det finns flera olika lösningar för att sänka energianvändningen 

och energibehovet.  

För att uppföra en byggnad med bra energihushållning finns det flera åtgärder som kan 

göras. En åtgärd är att förbättra U-värdet i klimatskalet för att i sin tur minska 

transmissionsförlusterna och på detta sätt få ett tätare hus. Detta medför då, på grund av 

att luften inte kan ta sig ut genom luftläckage i väggar och anslutningar, att det ställs högre 

krav på ventilationen och luftens kvalitet och egenskaper. 

Ventilation, eller utbyte av luft, är något som behövs i alla byggnader men i olika 

omfattning. Nya ventilationsaggregat kan återvinna värmen från den använda luften som 

lämnar byggnaden. Detta bidrar till en minskning av effektbehovet från värmebatteriet som 

ska värma/kyla luften.  

Ett sådant system, FTX-system, har en relativt hög investeringskostnad men tack vare att 

man sparar energi för att den luft som kommer in i byggnaden redan är uppvärmd 

minimeras värmeförlusterna. Detta göra att den inte drar så mycket energi i driften.  

Med ett sådant system kommer dock andra kostnader i form av underhåll och om något 

skulle gå sönder måste hela systemet stängas ner. Ett FTX-system i en vårdcentral ska enligt 

lag utföra obligatorisk ventilations kontroll, OVK, vart tredje år. Utöver detta kan filter 
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behöva bytas 2 gånger per år. Rengöring av kanalsystemen och justering av donen är även 

kostnader som tillkommer. Löpande under drifttiden tillkommer det kostnader som måste 

beaktas i det stora hela.  

Solenergi är en källa där energin är gratis men med hög investeringskostnad. Solfångare och 

solceller skiljer sig på så vis att solfångare bidrar med att värma vattnet till lokalen och har 

ett relativt högt energiutbyte, solceller bidrar med el och har något mindre energiutbyte per 

kvadratmeter. 

Båda har en lång livslängd och har inte så stora underhållskostnader. Problemet med 

solfångare är att det behövs en ackumulatortank för att kunna bevara värmen och 

distribuera den. Denna kan i många fall ta mycket plats. 

3.2 Intervjuer  
Intervjuer har utförts med konsulter och företag för att få handledning med beräkningar 

och få underlag till installationstekniska lösningar.  

3.2.1 VVS- konsult Visby 

Resultat efter telefonintervju med Thomas Jägherström VVS-konsult, där huvudmålet vara 

att få rekommendationer och metoder för att kunna förbättra byggnaden samt att få 

underlag för beräkningarna. Intervjupersonens tips till förbättringar av byggnaden var att 

använda ett VAV-system för ventilationen, reglerbar cirkulationspump samt ha återvinning 

på ventilationen. För att kunna göra energiberäkningar behövs som tidigare nämnt ett antal 

ingångsvärden för en byggnad. Verksamhetstiden för en byggnad likt denna bör räknas till 

10 timmar. När gratisenergi från människor ska beräknas kan man anta en person per rum, 

göra en uppskattning över hur många som kan tänkas besöka vårdcentralen per dag. 

Gratisenergi från verksamhetsel fås genom elförbrukning antas för varje rum, vilken effekt 

på varje enskilt apparat samt under vilken tid denna används. Liknande utförande krävs för 

att kunna bedöma flödet för VAV-systemet, anta vilken närvaroprocent varje rum har för 

att beräkna lägsta flöde samt maxflöde.  
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3.2.2 Integra  

Telefonintervju med Lasse Larsson VVS konsult på Integra, som var konsult på 

referensbyggnaden. Huvudmålet med intervjun var att få information och vägledning 

angående projekteringen på vår referensbyggnad samt information om vårdcentralen i 

Ljungskile. Vidare erhölls information angående beräkning av luftomsättningar, kontroll av 

elanvändningsberäkning och varmvattenberäkning. Även diskussion om hur 

ventilationssystemet  skulle fungera. Intervjupersonens spontana svar på de frågeställningar 

som skall besvaras var att förbättring av klimatskalet skulle vara effektivare än att ”mixtra” 

med installationer. Utöver detta diskuterades de beräkningar som utförts och kontroll av 

varmvattenberäkning samt beräkning för verksamhetselen, som ansågs vara  rimliga. 

Intervjupersonen berättar att det räknades med cirka 2 omsättningar/ timme för luftflödet 

med undantag med en del rum. 

På referensbyggnaden användes zonindelning på ventilationssystemet vilket ledde till att 

man minimerade luftflödena i de utrymmen som används mindre. Detta minimerar 

värmetillförseln när den inte behövs. 

3.2.3 Höfab 

Intervju med Höfab AB, fastighetsägare på högskolan som styr ventilationen på egen hand 

genom datorer. Intervjun gav grundläggande information om hur ventilationssystemet 

fungerar samt hur styrningen fungerar i de olika rummen. Den styrs med hjälp av 

koldioxidmätare och temperaturmätare och för idrottshallen finns även en givare som 

känner av lukt. De delade även med sig av de kostnader som uppkommer för installation 

av system som krävs vid styrning samt underhållsintervall för VAV-system. Det system de 

använder sig av kostar cirka 9000 kr per rum.  

3.2.4 Sweco 

Intervju med Erik Björsell på Sweco. Kompletterande uppgifter tillhandahölls om hur 

beräkningar skall utföras för att få det verklighetstroget. Det erhölls information angående 

beräkning för närvarosystemet till ventilationen. Intervjupersonen kontrollerade 

beräkningar som utförts och gav tips på revideringar av siffor.  
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3.3 Fallstudie  

Fallstudien består av beräkningar och analyser. 

Olika lösningar har tagits fram och energiberäkningar är utförda för att få fram den specifika 

energianvändningen. Genom den specifika energianvändningen kunde driftkostnad för 

uppvärmning beräknas.  Energiberäkningen är utförd med handberäkningar och 

kostnaderna är framtagna i kalkylprogrammet Bidcon. 

3.3.1 Vårdcentral 

Projektet ”vårdcentral i Ljungskile” är en totalentreprenad där SERNEKE AB står som 

ansvarig och påbörjades under sommaren 2015. Byggnaden har en bruttoarea på 1600 kvm 

i två plan. Enligt ritningar är det en stålstomme med utfackningsväggar i trä. 

Mellanbjälklaget är ett HDF-bjälklag. Ett håldäcksbjälklag är ett förspänt prefabricerat 

bjälklag som klarar långa spännvidder och höga ljudkrav93. Byggnaden ska fungera som 

tandvård samt vårdcentral vilket ställer höga krav på byggnadens termiska komfort. 

 

Figur 12. Planlösning av byggnaden.  

  

                                                             
93 Strängbetong (hämtad 2017-06-01) https://www.strangbetong.se/produkter/bjalklag/haldack/  

https://www.strangbetong.se/produkter/bjalklag/haldack/
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Byggnaden är kvadratisk och har relativt liten fönsterarea, ca 64 m2. Takhöjden i de båda 

planen är 2.7 m och våningshöjden är 3.1 m. Byggnadens volym är 4320 kubikmeter. Figur 

13 visar de ingångsvärden som användes vid beräkning av energianvändningen.  

 

 

Figur 13. Ingångsfakta för byggnaden.  

För att kunna veta hur byggnaden ska utformas behövdes en beräkning av byggnadens 

specifika energianvändning  göras som i sin tur skall vara lägre än kravet från BBR som i 

detta fall är 70 kWh/m2 och år. Den specifika energianvändningen består av byggnadens 

totala energianvändning dividerat med dess area.  

För att få fram den totala energianvändningen måste energibehoven beräknas för de olika 

komponenterna som teoretisk formel nummer 7 visar på sida 20.   
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3.4 Grundmodell 

Grundmodellen har utformats för att klara BBR:s nuvarande energikrav. För att kunna göra 

en fullständig analys av denna byggnad behövdes klimatskalets utformning tas fram. 

3.4.1 Yttervägg 

Det första som gjordes var att välja hur ytterväggen skulle vara utformad, en vägg valdes 

som skulle klara kraven från BBR. Kravet från BBR säger att en yttervägg inte får ha sämre 

U-värde än 0.18 W/ m2,K 94.  

Ytterväggarna består med insidan sett från vänster av: 

1. 13mm gipsskiva 

2. 45x45 regel + 45 isolering 

3. Plastfolie  

4. 45x 145 regel + 145 isolering 

5. 9mm vindskiva 

6. 50mm klimatskiva  

 

Figur 14. Ytterväggens konstruktion med insidan sett från vänster. 

Beräkning av U-värdet i väggen gav att ytterväggens U-värde blev 0.168 W/ m2,K. Se 

beräkning i bilaga 1.  

  

                                                             
94 Boverket, Boverkets byggregler 24, 2016, sid 145  
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3.4.2 Tak 

U-värdets för taket får inte överstiga 0,13 W/ m2,K för att klarar BBR:s krav.  

Takkonstruktionen består av: 

1. 2 x 13 mm gipsskiva 

2.  Glespanel  

3. 0,1 mm Plastfolie  

4. 220 mm reglar + 220 mm isolering 

5. 105mm isolering 

 

Figur 15. Takets utförande.  

Detta gav takbjälklaget ett U-värde på 0,113 W/ m2,K. Se beräkningar i bilaga 1. 

3.4.3 Grund 

Grundkonstruktionen består av:  

1. 150 mm Betong 

2. 50 mm Cellplast 

3. 0,2 mm Plastfolie 

4. 100 mm Cellplast 

5. 200 mm makadam  

 

Figur 16. Grundens utförande.  

U-värdet för grunden beräknades till 0,127 W/ m2,K. Se bilaga 1. 
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3.4.4 Klimatskal  

För att kunna få fram ett Umedel behövdes hänsyn tas till fönster och dörrar samt 

köldbryggorna. I detta fall sattes köldbryggan till 10 %. Detta brukar användas då 

köldbryggor är svåra att beräkna exakt. Fönsternas och dörrarnas u-värde sattes till 1,0 

W/m2,K. Detta gav byggnaden ett Umedel-värde på 0,18 W/m2, K. När U-värdet är beräknat 

kan energibehovet för transmission beräknas. Hänsyn till gradtimmarna för att se hur 

mycket uteluftens temperatur skiljer sig från inneluften. Beräkning av energibehov för 

transmission blev 45 485 kW/år. Se bilaga 4. 

Energibehovet för ofrivillig ventilation, den energi som behöver täcka upp för otätheter i 

byggnaden samt vädring av fönster och dörrar95. Ett antagande gjordes  med lufttäthet på 

0,3 liter/s, m2. Detta ger efter beräkning att byggnaden har 0,057 luftomsättningar/ timmen. 

Se formel 13 på sida 21. Detta ger ett energibehov på 8558 kWh enligt uträkning i bilaga 4.  

3.4.5 Installationstekniska lösningar 

Byggnaden är utrustad med ett FTX- aggregat med cirka 50 % återvinning. Detta är ett krav 

för att klara energibehovet samt de hårda kraven på luftkvaliteten på verksamheter som 

dessa.  

Behoven för de övriga komponenterna tas fram enligt nedan. 

● Energibehovet för ventilation, BBR har krav på hur många luftomsättningar som 

krävs i en byggnad likt denna. En byggnad likt denna kräver stora luftomsättningar 

beroende på verksamheten. Detta gav ett flöde på 1,69 omsättning/timme. 

Aggregatet med återvinningen påverkar även i denna beräkning. Se formel 11 på 

sida 21. Energibehovet för ventilation togs fram genom beräkningar enligt krav från 

BBR för luftomsättningar för dessa lokaler. Resultatet av detta blev 41 447 kWh 

enligt bilaga 4.  
 

● Energibehovet för varmvatten, hur mycket energi det behövs för att värma upp 

vattnet till önskad temperatur. Denna är väldigt svår att beräkna, därför har en 

förbrukning antagits per person i verksamheten för att kunna få fram en rimlig 

förbrukning. Detta hjälpte Sweco till med att få fram, se formel 12 på sida 2196. Ett 

antagande gjordes att det är 40 personer i byggnaden under en dag och varje person 

gör av med ungefär 9 kubikmeter vatten under ett år. Detta gav ett behov på 19 641 

kWh.  
 

  

                                                             
95 Soliduct( 2017-02-05) https://www.soliduct.se/allmant-om-ventilation/i-50.htm  
96 Björsell Erik, SWECO, 2014 

https://www.soliduct.se/allmant-om-ventilation/i-50.htm
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● Energibehovet för el, här räknas endast den energi som ingår i byggnadens fasta 

system, exempelvis  pumpar och fläktar. I denna beräkning ingår inte den el som går 

åt  till verksamheten på grund utav att den är så pass oregelbunden. Ett antagande 

av förbrukning för pumpar, aggregat och fläktar till 8,76 kWh per dag ger ett resultat 

på 39 140 kWh/ år.   
 

● Gratisenergi, det vill säga den ”gratisvärme” man får genom ovanstående behov, se 

formel 9 på sida 20.  
Personer avger värme, detta tar man hänsyn till i en energiberäkning. En person 

avger i snitt cirka 80 W/h97. Med ett antagande av personalantal kunde den energi 

alla personer totalt avge tas fram. Även varmvatten och verksamhetsel ger 

gratisenergi. Solstrålning genom fönster ger även byggnaden gratisenergi. Detta 

beräknas genom att mäta den solinstrålning man får åt varje väderstreck och hur 

många soldagar en månad har i snitt.  

Gratisenergin från personer i byggnaden blir 11 688 kWh/år. 

 

För att få fram verksamhetelen behövde verksamhetens behov ses över. Efter överläggande 

med konsult kan man ta tillvara på cirka 70 % av verksamhetselen98.  Figur 17 visar hur 

beräkningarna utförts. Detta gjordes i alla rum i byggnaden som beräknades till 23 838 kWh 

i gratisenergi från el.  
 

 

Figur 17. Beräkning av verksamhetsel 

På liknande vis gör man för gratisenergin för varmvatten. Cirka 20 % av energibehov kan 

tas tillvara som gratisvärme. Detta resulterade i 3928 kWh.  
 

Med hjälp av statistik kunde solstrålning från varje väderstreck beräknas enligt figur 18. 

Detta gjordes för varje månad som delas in i tre olika nivåer av strålning: helklara, mulna 

och halvklara99. Strålningen påverkas av avskärmningsfaktor, som är solskyddsfaktor på 

glaset. Skuggfaktor som har att göra med hur omgivningen runt byggnaden är utformad, är 

antaget till 0,8. Strålning varierar under året och ger olika effekt beroende på väderstreck. 

Från SMHI fås värden för solinstrålning för byggnaden.  
 

                                                             
97Boverket, Småhusindata, Indata för energiberäkningar i kontor och småhus, 2007, Sid: 28  
98 ibid 
99 Petersson B, Studentlitteratur,(2010): Tillämpad byggnadsfysik  
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Figur 18. Solljusberäkning genom fönster för byggnaden 

När alla energibehov är beräknade kan den totala energianvändningen beräknas. 

Byggnadens energibehov är 111 608 kWh under ett år. Detta ger byggnaden en specifik 

energianvändning på 70 kWh/m2, år. Då BBR:s krav är 70 kWh/m2, år klarar byggnaden 

detta. Figur 19  visar hur energianvändningen varierar under ett år. De staplar som går under 

noll i x-axeln visar den gratisenergi byggnaden tar tillvara på. 

 

 

Figur 19. En överblick av Energianvändningen under ett år.  
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3.5 Klimatskalsmodell 

I Modell nummer två gjordes förbättringar på klimatskalet för att se hur mycket det 

påverkar den specifika energianvändningen. För att sänka den specifika 

energianvändningen genom klimatskalet krävdes det att U-värdena förbättras på hela 

konstruktionen.  

3.5.1 Yttervägg  

Ett lägre U-värde på ytterväggen erhölls genom att isolering i väggen ökade med 75 mm  

samt att fasadskivan på utsida vägg byttes från 50 mm till 100 mm. Detta medförde att U-

värdet för väggen sänktes till 0,11 W/m2,K från grundmodellens värde på 0,168 W/m2,K. 

Ytterväggarna består med insidan sett från vänster av: 

1. 13mm gipsskiva 

2. 45x70 regel + 70 isolering 

3. 0,1 mm Plastfolie 

4. 45x 195 regel + 195 isolering 

5. 9mm vindskiva 

6. 100mm klimatskiva  

  

Figur 20. Ytterväggens konstruktion med insidan sett från vänster. 
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3.5.2 Tak 

I takkonstruktion byttes stommen med 220 mm reglar ut till 195 mm med lika mycket 

isolering sedan kompletterades lösullen med 405 mm. Detta gav takets konstruktion ett U-

värde på 0,063 W/m2, K. Grundmodellens tak hade ett U-värde på 0,113 W/m2,K. 

Takkonstruktionen består av: 

1. 2 x 13 mm gipsskiva 

2. Glespanel 

3. 0,1 mm Plastfolie  

4. 195 mm reglar + 195 mm isolering 

5. 500 mm isolering 

 

Figur 21. Takets utförande.  

3.5.3 Grund 

Grunden förbättras med 150 mm cellplast. Detta ger ett U-värde på 0,083 W/m2, K jämfört 

med grundmodellen som hade 0,127 W/m2,K. 

Grundkonstruktionen består av:  

1. 150 mm Betong 

2. 100 mm Cellplast 

3. 0,2 mm Plastfolie 

4. 200 mm Cellplast 

5. 200 mm makadam  

 
Figur 22. Grundens utförande 
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3.5.4 Klimatskal 

Klimatskalsmodellens nya Umedel beräknades till 0,13 W/m2,K från grundmodellens 0,18 

W/m2, K. Dessa förbättringar medförde att klimatskalets Umedel minskade med 0,05 W/m2, 

K.  Detta betyder att transmissionsförlusterna har minskats, då huset har blivit tätare och 

bättre isolerat. Energibehovet för transmissionsförluster ger i detta fall 32 035 kWh per år. 

En sänkning med 13 450 kWh per år. Med tanke på att klimatskalet är förbättrat blir huset 

tätare vilket medför att  den ofrivilliga ventilationen, dvs otätheter i byggnaden minskar. 

Lufttätheten sattes till 0,1 l/s, m2. Detta gav 0,019 omsättningar/ timme. Det totala 

energibehovet för ofrivillig ventilation blev då 2853 kWh från grundmodellens 8558 kWh. 

3.5.5 Installationer 

I detta fall ändras inte några installationer från grundmodellen då fokus låg på klimatskalet. 

Energibehov för de övriga komponenterna ändras inte. Efter att ha infört det nya 

energibehovet för transmissionsförluster sänktes den specifika energianvändningen. Figur 

23 visar hur energianvändningen ser ut över ett år.   

 

Figur 23. Den totala energianvändningen under ett år för klimatskalmodellen.  

Dessa förändringar påverkade den totala energianvändningen den totala 

energianvändningen som i detta blev 96 142 kWh per år och sänkte den specifika 

energianvändningen från 70 kWh/m2, år till 58 kWh/m2, år. Denna åtgärd sänkte den 

specifika energianvändningen med 12 kWh/m2, år.  

  

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

kW
h

Specifik energianvändning, 60 kWh/kvm, år

Transmissionsförluster (kWh) Ventilationsförluster (kWh)

Ofrivillig ventilation (kWh) Varmvatten (kWh)

Fastighetsel (kWh) Gratisenergi från verksamhetsel (kWh)

Gratisenergi från personer (kWh) Gratisenergi från varmvatten (kWh)

Gratisenergi från sol     (kWh)

Jan Feb        Mar     Apr       Maj      Jun        Jul        Aug       Sep     Okt       Nov     Dec



  Genomförande  

 

 35  
 

3.6 Installationsmodell 

När denna modell utformades gav kontakt med konsult samt litteraturstudie de svar som 

behövdes för att effektivisera byggnaden. Ett aggregat med förbättrad återvinning var första 

åtgärden. En återvinning på cirka 80 % valdes. Detta valdes då de vanligaste aggregaten för 

dessa lokaler använde den verkningsgrad. För att utveckla detta installerades ett styrsystem 

för ventilationen där ventilationen styrs i varje rum för att spara energi när byggnaden inte 

är i drift och rummen inte används. Ett sådant system kallas VAV-system. Utöver detta 

sattes en solfångaranläggning i bruk vilket gjorde att varmvattenbehovet kunde täckas.  

Klimatskalet är oförändrat från grundmodellen vilket ger samma Umedel som grundmodell, 

0,18 W/m2, K.  

3.6.1 Installationstekniska åtgärder 

Ventilationsaggregatet fick förbättrad återvinning vilket minskade ventilationsförlusterna  

från 41 447 kWh per år till 10 538 kWh per år. För att spara ännu mer energi används ett 

VAV-system för ventilationen. Detta styrs med närvarogivare, temperaturgivare och 

koldioxidmätare.  

För att kunna räkna ut detta gjordes en ”närvarouträkning” för de rum som används mest. 

Varje rum fick en givare installerad och ett antagande av närvaro gjordes.  

  

Figur 24. Tabell över luftflödena.  
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Som figur 24 visar har olika typer av rum och verksamhet ett visst flöde när de används och 

ett flöde när de inte används. Detta gjordes som tidigare beskrivits i alla rum vilket gav ett 

totalt flöde vid användning och ett totalt flöde då rummet inte användes. Det minimala 

flödet är baserat på BBR:s krav för minsta luftflöde. Det totala flödet för drifttiden som är 

på 12 timmar för alla 58 utrymmen resulterade i 15 468 l/dygn när rummet användes. Då 

rummen ej användes var flödet 889 l/dygn. Det totala flödet för drifttiden blev 16 357 

l/dygn.  

För att räkna in detta i formeln för energibehov för ventilation räknades l/dygn om till 

omsättning/ timme och kvadratmeter. I grundutförandet är standardflödet 1,69 oms/h, 

med VAV-systemet installerat sänktes detta till 1,31 oms/h. Detta medförde att tillsammans 

med den förbättrade återvinningen sänktes energibehovet för ventilation gick från 41 447 

kWh/ år till 12 802 kWh/ år. En sänkning med 28 645 kWh. 

 

Figur 25. Energianvändningen under ett år för byggnaden med förbättrat 

ventilationssystem. 

En kombination av båda dessa system sänktes den specifika energianvändningen från 70 

kWh/m2, år till 39 kWh/m2, år. Figur 25 visar hur energianvändningen påverkas under ett 

år. Skulle man bara satt dit ett nytt aggregat med 80 % återvinning hade den specifika 

energianvändningen sjunkit till 56 kWh/m2, år. Denna energiberäkning finns i bilaga 6. 

Den tredje installationen som installerades var en solfångaranläggning på taket vilket gjorde 

att byggnadens varmvattenbehov kunde täckas. Byggnadens varmvattenbehov på 19 461 

kWh/år kunde täckas med cirka 43 m2 solfångare. I detta fall är driftkostnad för systemet 

inte medräknat då det inte krävs mycket energi för detta system att vara i drift.  
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Figur 26.  Energianvändningen under ett år då byggnad är utrustad med solfångare. 

Denna åtgärd sänkte den specifika energianvändningen till 57 kWh/m2, år, se figur 26 samt 

bilaga 7. I denna åtgärd är en överdimension av systemet medräknad för att täcka hela årets 

varmvattenbehov. Solens energi är oregelbunden och på sommaren får en byggnad ut mer 

än under vintern.  
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3.7 Kostnader 

För kostnadsberäkning har kalkylprogrammet Bidcon används.  

Kostnader för att hålla en byggnad i drift erhölls genom kontakt med fjärrvärmerådgivare 

på Uddevalla energi AB. För en byggnad som denna är det en fast kostnad på 7750 kr per 

år. Denna bortses från i beräkning på grund av att den inte påverkar resultatet. 

Med de ingångsvärdena som finns till byggnaden räknar man med att uppvärmningen under 

vintern står för 76 % av uppvärmningen och resterande 24 % under sommarhalvåret. Det 

finns även 2 olika taxor för dessa. 500 kr/ MWh under vintern och 300 kr/MWh under 

sommaren100, samt 1095 kr per kW i effektkostnad. Dessa taxor sätts sedan i perspektiv till 

byggnadens totala energianvändning som resulterar i driftkostnad för uppvärmningen för 

den berörda byggnaden. Kostnaderna för uppvärmning är erhållna av Uddevalla energi 

vilket gör det verklighetstroget.  

Som figurerna 22, 24 och 25 visar sänktes den specifika energianvändningen för respektive 

åtgärd ungefär lika mycket. Den som sticker ut lite är åtgärderna med ventilationen. För att 

få fram hela sanningen om vad som är mest effektivt behövdes kostnader för respektive 

lösning tas fram. För klimatskalet blir kostnaderna direkta, det vill säga de uppstår direkt 

och det finns i princip inga underhållskostnader.  

I grundutförandet kostade hela klimatskalet 1 590 602 kr att uppföra, med en driftkostnad 

på 91 184 kronor per år.  Förbättringen av U-värdet på grunden, väggarna och taket blev 

kostnaden 1 976 527 kr. En sänkning av Umedel med 0,05 W/m2,K kostade 385 925 kr. 

Eftersom inga andra kostnader uppkom för klimatskalets utförande kostade dessa åtgärder 

totalt  385 925 kr. Dessa kostnader är beräknade i bidcon som används av entreprenörer i 

branschen. Teoretiskt sätt gör detta beräkningen säker. Priser på material och timpeng för 

yrkesarbetare kan variera beroende på vilken stad arbetena skall utföras.   Detta utförande 

fick driftkostnader på 78 548 kr per år.  

Kostnaderna för de installationstekniska åtgärderna är direkta kostnader men vissa 

funktioner kräver även tillsyn vilket medför kostnader löpande under byggnadens livscykel.  

Ett solfångarsystem har i princip inga underhållskostnader och driftkostnaden är 

försumbar. Ett system kostar ungefär 2300 kr per kvadratmeter.101 Tillbehör som pumpar 

och en vattentank att lagra vatten i behövs även för att systemet skall fungera. För att täcka 

byggnadens behov krävdes cirka 43 m2. Totalkostnad för ett system likt detta kostar cirka 

114 000 kr. Denna kostnad kan skilja från leverantör till leverantör samt vilket system som 

väljs. Detta gör att priset kan variera något beroende på med vilken leverantör som används. 

Detta system skulle medföra att driftkostnaden blir 75 017 kr per år.  

Grundmodellen är utrustad med ett FTX-aggregat med återvinning på cirka 50 % vilket 

byts ut till ett aggregat med 80 % återvinning för de installationstekniska åtgärderna. Priset 

för dessa aggregat styrs av luftflödet och hur stor volym den skall täcka. Byggnaden får ett 

                                                             
100  E-postkorrespondens, Uddevalla energi,  2017-04-12 
101 Electrotec energy(hämtad 2017-03-26) http://electrotecenergy.se/  

http://electrotecenergy.se/
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mindre flöde genom VAV-systemet men på grund av att återvinningen höjs antas detta 

kosta lika mycket för båda fallen.  

Styrsystemet för ventilationssystemet är den åtgärd som bidrar med störst sänkning av den 

specifika energianvändningen men det är även det system som är dyrast att installera och 

underhålla. I alla rum som styrs behövdes det installeras en koldioxidmätare,  

temperaturgivare, spjällmotor och ett ställdon. Kablage och arbete för respektive del gör 

att det ungefär kostar 12 800 kr/rum att installera ett VAV-system.102 Utöver detta 

tillkommer kostnader för tjänsteman och övriga konsulter. Detta bortses från i detta fall. 

Det var totalt 49 st rum som berörs av detta vilket gav en kostnad på 627 200 kr för 

installationen. Utöver detta görs kontroller samt justeringar av systemet två gånger varje år, 

detta medför att det kostar ungefär 5000 kr i underhållskostnader per år.  

Då detta system behöver elkraft är även detta en kostnad som tas hänsyn till. Ett antagande 

att det tillkommer cirka 1,7 kWh/dag i elkraft som tagits hänsyn till i energiberäkningen.  

Med tanke på att de olika åtgärderna sänkte den specifika energianvändningen ungefär lika 

mycket blir det ingen större skillnad i driftkostnader för fjärrvärme. Det som blir avgörande 

i detta fall blir kostnaden för installationen eller montage. Grundmodellen skulle under ett 

år kosta 91 184 kr att hålla i drift. Klimatskalsmodellen skulle kosta 75 548 kr per år. 

Installationsmodellen med förbättrad återvinningsgrad och VAV-systemet sänkte sin 

energianvändning till 63 313 kWh vilket ger en driftkostnad på 50 907  kr per år.  

Ser man till direkta kostnader är den mest prisvärda investeringen solfångarsystem som 

kostar cirka 114 000 i investeringskostnad och sänker den specifika energianvändningen 

från 70 till 57 kWh/m2, år. Ungefär samma sänkning i energianvändning för åtgärderna på 

klimatskalet men dessa kostar lite mer att utföra, 385 925 kr. Installation av VAV och 

förbättrad återvinning på ventilationssystemet sänkte den specifika energianvändningen till 

39 kWh/m2, år och kostade cirka 627 200 kr.  Detta sett över en längre tid för att ser hur 

kostnaderna regleras under tiden kan man se vilken lösning som är mest ekonomisk under 

en längre tid.  

Skulle man kombinera de båda installationstekniska åtgärderna skulle den specifika 

energianvändningen komma ner till 27 kWh/ m2, år. Denna byggnads driftkostnader skulle 

då bli 34 777 kronor per år.  

                                                             
102 Intervju, Höfab AB, 2014 
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Figur 27. Energianvändning för installationsmodell med VAV-system och 

solfångare. 

Tar man detta ett steg till och kombinerar de installationstekniska åtgärderna med förbättrat 

klimatskal kommer den specifika energianvändningen ner till 16 kWh/m2, år och kostar 

cirka 21 205 kr under ett år att hålla i drift.  

 

Figur 28. Energianvändning för installationsmodell med VAV-system och 

solfångare kombinerat med förbättrat klimatskal. 
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Figur 29. Sammanställning över de åtgärder som analyserats. 

Grundmodell som utformades för att klara BBR:s krav har en specifik energianvändning 

på 70 kWh/ m2, år som ger en driftkostnad på 91 184 kronor per år. Figur 29 visar sedan 

hur de olika åtgärderna påverkar byggnaden i energisynpunkt och ekonomiskt. 

Figur 29  visar hur driftkostnaden påverkas för varje åtgärd, hur stor respektive investering 

är, hur stora underhållskostnader varje åtgärd får.  Figuren visar även hur lång 

återbetalningstid, ”pay-back tid” som respektive investering får. Detta är den tid det tar 

innan investeringen är betald. Detta beräknas genom att ta investeringen och dela den med 

eventuella underhållskostnader adderat med den minskade driftkostnaden per år. Den 

åtgärden med bäst återbetalningstid är att installera solfångare som har en pay-back tid på 

strax över 7 år. 

För att på ett enkelt vis se om investeringen är lönsam brukar en nuvärdesberäkning 

användas. Nuvärde är ett sätt att se om investeringen är lönsam, nuvärdet bör därför 

överstiga investeringen. Detta för att rättvist jämföra investeringar oavsett vilken tid de görs 

i. I detta fall antas en ekonomisk livslängd på 50 år. Nuvärdet är det värde investeringens 

framtida kassaflöde beräknas till. Med hjälp av en satt kalkylränta tas en 

nuvärdessummafaktor fram genom formeln 1-(1+r)n/r, där r står för ränta och n för antal 

år. Denna faktor multipliceras sedan med den insparade driftkostnaden för att få fram ett 

nuvärde. För att enklare kunna se hur investeringarna står sig i jämförelse med varandra tas 

en nuvärdesfaktor fram. Den visar den totala avkastningen per investerad krona. Den 

investeringen med högst kvot bör därmed väljas, samt att den bör överstiga 1103. 

Val av ränta kan diskuteras och är ofta svårt att välja. Ju lägre ränta desto högre nuvärde. 

Den ränta som valts här är låg men anses vara rimlig. Eftersom räntan beräknas lika för 

varje investering och tidpunkten är densamma påverkas resultatet inte negativt i detta fall. 

Hade de olika åtgärderna gjort vid olika tillfällen hade det varit av större vikt att en ränta 

valts noggrannare. 

  

                                                             
103 Hansson Chris, Createur des entrepreneurs, Nuvärdesmetoden(hämtad 2017-08-15) 
http://www.biz4you.se/html/kalkylering/investeringskalkyl/nuvardemetoden.pdf  

Typ av åtgärd Specifik 

energianvändning 

Investerings

kostnad 

Underhålls

kostnad 

per år 

Driftkostnad 

per år 

Minskad 

driftkostnad 

per år 

Pay-back 

tid, år 

Grundmodell 70 kWh/m2, år 
  

91 184 kr 
  

Klimatskalsmodell 58 kWh/m2, år 385 925 kr 
 

78 548 kr 12 636 kr 30,54 

Solfångare 57 kWh/m2, år 114 000 kr 
 

75 017 kr 16 167 kr 7,05 

Ventilation 39 kWh/m2, år 627 000 kr 5000 kr 50 907 kr 40 277 kr 17,78 
Installationsmodell 27 kWh/m2, år 741 200 kr 5000 kr 34 777 kr 56 407 kr 14,42 
Kombinerad 
modell 

16 kWh/m2, år 1 127 125 kr 5000 kr  21 205 kr 69 979 kr 17,35 

http://www.biz4you.se/html/kalkylering/investeringskalkyl/nuvardemetoden.pdf
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Figur 30 visar hur nuvärdet och nuvärdeskvoten ändras för varje åtgärd. Figuren visar att 

endast  modellen med solfångare och  installationsmodellens nuvärdesfaktor överstiger 1. 

Figuren visar att de andra åtgärdernas nuvärde understiger investeringen för åtgärden. Det 

syns även att den åtgärden med snabbast återbetalningstid har bäst nuvärdesfaktor, 

installation av solfångare.   

 

Typ av åtgärd Kalkylränta 

(%) 
Nuvärdesummafaktor 

för 50 år 
Minskad 

driftkostnad 

per år 

Nuvärde Nuvärdesfaktor 

Grundmodell      

Klimatskalsmodell 5 18,26 12 636 kr 230 682 kr 0,6 

Solfångare 5 18,26 16 167 kr 295 144 kr 2,59 

Ventilation 5 18,26 40 277 kr 735 294 kr 0,84 

Installationsmodell 5 18,26 56 407 kr 1 029 762 kr 1,04 

Kombinerad 
modell 

5 18,26 69 979 kr 1 277 531 kr 0,93 

Figur 30. Tabell över U-värden på byggnaden. 
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4 Resultat  
I följande kapitel redovisas svaren på frågeställningarna med hjälp av det fakta som 

redovisats i kapitel 3.  

4.1 Vad krävs för teknisk utformning för att klara av 

BBR:s energikrav? 

BBR:s krav på lokaler placerad i berörd klimatzon är 70 kWh/ m2, år för byggnader med 

annat uppvärmningssätt än el. Figur 30 visar de U-värden som krävdes för att klara kravet 

från BBR. Ett ventilationsaggregat med en återvinningsgrad på 50 % krävs även för att klara 

detta. Ingångsvärden för de beräkningar som utförts för att beräkna den specifika 

energianvändningen har genom kontakt med konsulter och personer som arbetar med 

dessa system dagligen. Beräkningar för denna modell finns i bilaga 4. En översikt av 

energianvändningen under ett år finns i figur 19. Grundmodellens specifika 

energianvändning resulterade i 70 kWh/ m2,år.  

 

 

Figur 31. Tabell över U-värden på byggnaden. 
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4.2   Vilka installationstekniska kombinationer skulle 

generera en likvärdig minskning av 

energianvändningen som en förbättring av 

klimatskalet bidrar med? 

Förbättring av klimatskalet resulterade i andra ingångsvärden för U-värdena.  

Med dessa åtgärder sänkes den specifika energianvändningen från 70 kWh/ m2, år  till 58 

kWh/ m2,år. För att sänka den specifika energianvändningen med endast 

installationstekniska åtgärder krävdes en del handledning med konsulter. Beräkningar 

utfördes med ett styrsystem för ventilationen vilket gav en minskning av energianvändning. 

Bättre återvinning på ventilationsaggregatet var även en åtgärd som var rekommenderad av 

konsulter. Denna kombination sänkte flödet vilket i sin tur påverkar priset och storlek på 

aggregat. Detta gjorde att förbättring av återvinning inte gav några extra kostnader. 

Däremot är investeringen av VAV-systemet en dyr kostnad.  

 

Figur 32. Förbättrade U-värden för klimatskalsmodellen.  

Höjningen av återvinningen på aggregatet från 50 % till 80 % gjorde att den specifika 

energianvändningen sänktes till 56 kWh/ m2,år. Installationen av VAV-systemet sänkte 

fastighetselförbrukningen, eftersom ventilationsaggregatet inte arbetar lika hårt och under 

lika lång tid samt effektiviserade luftflödena. Detta resulterade i en sänkning av den 

specifika energianvändningen  till 39 kWh/ m2,år. Detta är den enskilda åtgärd som minskar 

den specifika energianvändningen mest.  

Solfångare var även en åtgärd som applicerades och detta gjorde att byggnadens 

varmvattenbehov täcktes och sänkte den specifika energianvändningen till 57 kWh/ m2,år. 

Som figur 33 visar kunde byggnadens varmvattenbehov täckas genom solfångare.  

 

Figur 33. Energiberäkning för modell med solfångare.   

Alla de installationstekniska åtgärderna visade sig sänka den specifika energianvändningen 

mer än förbättringen av klimatskalet gjorde.   
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4.3  Hur påverkar val av tekniska lösningar de 

långsiktiga kostnaderna för en byggnad? 

De olika åtgärderna påverkar driftkostnaden och sänker den. Dock behöver det inte vara 

den åtgärd som sänker driftkostnaden mest som är den bästa om man jämför med 

investeringen. För att kunna jämföra förbättringen och investeringen används 

nuvärdesfaktor för att jämföra de olika åtgärderna. Figur 30 visar hur kostnaderna påverkas 

under 50 år.  I nuvärdesberäkningarna har 50 år använts som livslängd.   Grundmodellen 

har en driftkostnad på 91 184 kronor per år. När klimatskalet förbättrades kostade detta 

385 925 kr och sänkningen av energibehovet medförde att driftkostnaden sjönk med 12 

636 kr per år. Den totala driftkostnaden resulterade i 78 548 kr per år. Denna åtgärd fick 

ett nuvärde på 230 682 kr vilket ger en nuvärdesfaktor på 0,6. Nuvärdet bör överstiga 

investeringen och nuvärdesfaktorn bör alltså överstiga 1 för att en investering skall vara 

lönsam.  

Åtgärderna med ventilationssystemet kostade 877 200 kr att installera inkluderat 

underhållskostnader under 50 år och sänkningen av energibehovet medförde att 

driftkostnaden sjönk till  50 907 kr per år. Denna åtgärd fick ett nuvärde på 735 294 kr 

vilket överstiger investeringen men ser man till underhållskostnader med blir investeringen 

inte lönsam. Nuvärdesfaktorn blev 0,84. 

Systemet med solfångare sänker driftkostnaden till 75 017 kronor per år. Denna åtgärd hade 

en låg investeringskostnad i jämförelse med de övriga åtgärderna, 114 000 kr. Denna åtgärd 

sänkte den specifika energianvändningen ungefär lika mycket som förbättringen av 

klimatskalet men ungefär till halva priset. Nuvärdet för denna åtgärd blev 295 144 kr och 

nuvärdesfaktorn blev 2,59. Detta visar att åtgärden är väldigt lönsam.  

Kombineras solfångarsystemet och ventilationsåtgärderna kommer driftkostnaden ner till 

34 777 kronor per år. Nuvärdet beräknas till 1 029 762 kr och nuvärdesfaktorn blir 1,04. 

Investeringen inkluderat underhållskostnader för 50 år resulterade i en investeringskostnad 

991 200 kr. Det visar sig även här att investeringen kan ses som lönsam, då åtgärden fick 

en nuvärdesfaktor på 1,04. 

Den sista åtgärden som undersöks är en kombination av de olika åtgärderna, kombinerat 

klimatskal med de tekniska installationerna. Denna åtgärd sänker den specifika 

energianvändningen samt driftkostnaden mest men den har också störst 

investeringskostnad. Investeringen med underhållskostnader resulterade i 1 377 125 kr. 

nuvärdet för denna åtgärd resulterade i 1 277 531 kr med en nuvärdesfaktor på 0,93. Det 

visar dig att denna åtgärd hamnar under 1 och bör därför räknas som icke lönsam.  

  



  Resultat  

 

 46  
 

4.4  Vilken teknisk lösning blir mer kostnadseffektiv?  

Åtgärden som var mest kostnadseffektiv var inte den som minskade energibehovet mest 

utan det visade sig att den effektivaste åtgärden var att installera solfångare. Denna åtgärd 

hade en investeringskostnad på 114 000 kr och genom sänkningen av driftkostnaden kunde 

betalas av på cirka 7 år. När alla åtgärder jämfördes i en nuvärdesberäkning visade det sig 

även där att den hade bäst nuvärdesfaktor, 2,59. Detta kan läsas i figur 30. Åtgärderna med 

ventilationssystemet erhöll en återbetalningstid på cirka 18 år, åtgärderna med klimastskalet 

hade en återbetalningstid på cirka 31 år. Kombinationen av de installationstekniska betalade 

av sig efter cirka 15 år och kombinationen av alla åtgärder betalade även den av sig efter 

cirka 18 år. En sammanställning av detta finns i figur 29.  

För att få den mest effektiva lösningen kombineras de installationstekniska åtgärderna med 

förbättringen av klimatskalet. Med denna lösning sjunker energibehovet till 17 kWh/år, 

vilket gör att driftkostnaden minskar mer. Denna åtgärd kan dock ses som icke ekonomisk 

lönsam på grund av dess nuvärdesfaktor, 0,93.   
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5 Diskussion 

I detta kapitel förs det diskussion och slutsatser kring resultatet. Detta kapitel behandlar 

även författarnas egna slutsatser och åsikter kring resultatet. Slutligen diskuteras metoderna 

som använts för denna rapport.  

5.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen förs det diskussion kring resultatet samt att slutsatsen sammanställs. 

Det skall utgå från de givna frågeställningarna som ställdes. Nedan följer rapportens syfte 

och mål.  

Syftet med detta arbete är att få en djupare kunskap i hur man bygger energieffektivt.  

Målet med arbetet är att se vilken lösning som är mest kostnadseffektiv.  

5.1.1 Vad krävs för teknisk utformning för att klara av BBR:s    

energikrav? 

Målet med denna frågeställning är att få fram de installationstekniska åtgärder och den 

tekniska utformning på klimatskalet som krävs för att klara kraven som BBR ställer för en 

byggnad likt denna. Resultatet visade att det krävs ett ventilationssystem med 50 % 

återvinning och ett Umedel på 0,18 W/m2,K på klimatskalet. Detta gjorde att byggnadens 

specifika energianvändning blev på 70 kWh/m2, år.  

Det byggs idag sällan ett ventilationssystem med 50 % verkningsgrad men för att kunna 

göra en rimlig jämförelse sattes denna siffra. Andra faktorer som kan ha en viss felmarginal 

är varmvattenförbrukningen som är ett antaget värde som används vid beräkningar likt 

detta. Detsamma gäller verksamhetselen som byggnaden kan nyttja som gratisenergi. Denna 

är antagen för varje rum i byggnaden.  

Teoretiska beräkningar ligger som underlag till detta resultat, med de kunskaper som 

samlats genom kurser under utbildningen, samt vissa siffror och underlag från konsulter. 

Det verkliga resultatet fås endast när byggnaden är i drift. En del värden är antagna för att 

kunna genomföra beräkningarna eftersom allt inte går att beräkna i förväg. Till exempel 

förbrukning av varmvatten som påverkas av mänskliga vanor, denna siffra är antagen efter 

genomförda intervjuer med konsulter. Dessa siffror används när liknande beräkningar 

utförs i branschen.  

Även köldbryggor valdes att anta till 10 % som även här ofta används i branschen.  

Beräkningar som görs innan en byggnad är uppförd blir ofta en gissning på grund av att allt 

inte går att beräkna Den verkliga energiförbrukningen kan inte beräknas förrän byggnaden 

är i drift och en energideklaration görs.  

Resultatet som beräknats bör anses vara rimligt då byggnaden klarar BBR:s krav för högsta 

Umedel.  Luftflöden går enligt kraven, antagna faktorer till beräkningar används i branschen 

idag. Kraven från Boverket är 70 kWh/m2,år vilket styrker beräkningarna.  
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5.1.2 Vilka installationstekniska kombinationer skulle 

generera till en likvärdig minskning av energianvändningen 

som en förbättring av klimatskalet bidrar med? 

Målet med denna frågeställning var att se vilka installationstekniska åtgärder som 

åstadkommer en liknande sänkning av specifik energianvändning som en viss minskning av 

Umedel gör. Ett klimatskal kan se ut på väldigt många olika vis och kan förbättras genom 

tjockleken på isolermaterialet.  Därför valdes ett klimatskal som är något bättre än det som 

användes i grundmodellen men som ändå kan anses som ett skal som används i branschen.  

Genom konsultation med konsulter och litteraturstudie samt med hjälp av referensprojekt 

som SERNEKE byggt kunde vi få tips och lösningar för lämpliga installationer. Det var 

svårt att hitta installationer som gav en likvärdig sänkning av energianvändningen som 

förbättring av klimatskalet gjorde. Val av lösningar baserades på de intervjuer som utfördes 

samt de baskunskaper som erhållits i utbildningen. Det finns ett flertal andra tekniska 

lösningar men på grund av avgränsning valdes de mest aktuella.  

Idag byggs sällan liknande byggnader utan ventilation med styrning för goda 

luftförhållanden och sänkta driftkostnader, speciellt i vårdcentraler där högre krav ställs på 

luftkvalitén.  Att förbättra återvinningen på ventilationsaggregat var den åtgärd som flest 

konsulter gav råd om. Även styrning av ventilationen var en åtgärd som konsulter och 

litteraturstudier menade skulle sänka energianvändningen.  Solfångare är en lösning som 

används när en byggnad har ett stort varmvattenbehov vilket denna byggnad har. Även 

solceller hade varit en lösning som dock är lite dyrare än solfångare.  

Solfångaren var svårt att sätta ett fast värde på eftersom det finns många olika leverantörer 

som hävdar att de levererar en viss mängd energi. Ett genomsnittligt värde från leverantörer 

antogs. I denna rapport är en överdimension på solfångarsystemet beräknad på grund av 

att på sommaren får man mer gratisenergi från systemet än under resterande året. Under 

vintern täcks inte byggnadens varmvattenbehov. Under sommaren hade man kunnat sälja 

energi och ett kylbehov hade behövts. Detta tas inte hänsyn till i rapporten.  

Även med denna frågeställning uppstod problem med faktorer och värden som skulle 

väljas. Beräkning av närvaro för ventilationen var ett dilemma. Hur stor del av 

verksamhetstiden är rummet bemannat och vilka rum har störst respektive minst närvaro.  
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5.1.3 Hur påverkar val av tekniska lösningar de långsiktiga 

kostnaderna för en byggnad? 

Målet med denna frågeställning är att se hur valen påverkar driftkostnaderna för 

uppvärmning av byggnaden. Genom att sänka den specifika energianvändningen sänktes 

driftkostnaden för uppvärmning av byggnaden. För att göra en rättvis bedömning gjordes 

en nuvärdesberäkning där de olika åtgärderna lönsamhet jämfördes.   Resultatet visar att de 

dyrare lösningarna inte behöver vara de mest lönsamma.   

Den  åtgärden med största sänkningen av driftkostnaden behöver inte vara den bästa 

investeringen. Den åtgärd som sänker driftkostnaden mest är dyr och visar sig inte vara 

lönsam i detta fall. Den åtgärden med minst investeringskostnad visar sig vara den mest 

lönsamma investering. Dagens byggnader har möjligtvis längre livslängd än 50 år och hade 

beräkningar gjorts på exempelvis 100 år hade det kunnat vara mer långsiktigt lönsamt att 

investera i den åtgärd som sänker driftkostnaden mest, förbättrat klimatskal kombinerat 

med installationerna. Hade en annan ränta valts hade även lönsamheten kunnat påverkas. 

En högre ränta hade eventuellt gjort att alla åtgärder visat sig vara olönsamma.  

I detta fall begränsades driftkostnader till uppvärmning för att det är de kostnader som 

påverkas mest vid en sänkning av energianvändningen. Driftkostnader består av mer än 

bara uppvärmning, verksamhetsel är en stor del i liknande verksamheter. Det finns även 

andra underhållskostnader som uppkommer vid driftsättning av liknande byggnader som 

valdes att bortses ifrån för att avgränsa arbetet.  

Kombinationen av klimatskalet och de installationstekniska åtgärderna gav en väldigt låg 

specifik energianvändningen, detta kan ha att göra med det kylbehov som bortses ifrån. En 

byggnad likt denna hade haft ett stort kylbehov.  Även solavskärmning är något som bortses 

ifrån. Byggnaden får relativt mycket gratisenergi från solen, vilket på sommaren hade 

genererat ett kylbehov på grund av temperaturen. Solavskärmning hade minskat 

gratisenergin från solstrålning och i sin tur minskat kylbehovet.  

5.1.4 Vilken teknisk lösning blir mer kostnadseffektiv? 

Målet med denna frågeställning att jämföra de lösningar vi tagit fram för att se vilken som 

blir mer kostnadseffektiv. Den åtgärd som sänker driftkostnaden mest är inte den mest 

lönsamma och inte heller den mest kostnadseffektiva åtgärden. Den mest lönsamma åtgärd 

är installation av solfångare vilket också är den mest kostnadseffektiva.   

Den lösning som är effektivast är kombinationen av alla åtgärder. En byggnad likt denna 

har höga krav på luftkvalitén vilket gör att det behövs ett stort aggregat för att klara 

luftomsättningarna. Återvinner man då luften sparar man mycket energi för uppvärmning 

av byggnaden. När man förbättrar ett klimatskal gör det byggnaden tätare. För att ventilera 

byggnaden krävs det hjälp. Använder man då ett aggregat för att byta luften får du luftbyte 

samt möjlighet att återvinna luft och spara energi.  Resultatet för denna studie är svår att 

jämföra på grund av byggnaden. Detta hade skiljt sig från byggnad till byggnad, vilken 

verksamheten som bedrivs och var i landet den varit uppförd. Beräkningar likt denna görs 

ofta innan projekten byggs men är sällan helt korrekta på grund av de antaganden som görs.  
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Kombinationen av alla åtgärder är dyr och det är inte alla byggherrar som har möjlighet att 

lägga dessa pengar direkt i investeringen. Val av åtgärd kan därför påverkas av 

investeringskostnaden och budgeten för projektet. Det påverkas också av vilken byggnad 

det handlar om, vissa åtgärder passar kanske bara större byggnader och en del kan vara 

bättre anpassade för tex villor.  Solfångare visade sig vara den billigaste åtgärden som ändå 

sänkte den specifika energianvändningen med 13 kWh/m2,år. Detta är även en åtgärd som 

kan användas vid renovering då den inte kräver större ingrepp i byggnaden. Tilläggsisolera 

en byggnad är beroende på fasadmaterial inte alltid så enkelt och inte heller att byta 

ventilationssystem.  

Det hade kunnat bli andra resultat om byggnaden hade uppförts i andra delar av landet då 

uppvärmningskostnaden hade kunnat variera, även vilket uppvärmningssystem som 

används hade påverkat kostnadsberäkningarna. Kostnader för solfångare kan variera och 

det kommer hela tiden nya produkter som är billigare men med samma effekt. Detsamma 

gäller även för ventilationsåtgärderna, vilket kan variera från leverantör till leverantör. Hade 

underhållskostnaderna varit lägre hade kanske de olika åtgärdernas nuvärdesfaktor varit 

över 1 och kunnat anses som lönsamma. Även beräkning av klimatskalet hade kunnat få ett 

annat resultat beroende på hur klimatskalet förbättras. Det finns olika vis att konstruera ett 

klimatskal på. 

Resultaten hänger samman med  frågeställningarna som besvarats och visar att målet med 

detta arbete har uppfyllts.  
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5.2 Metoddiskussion  

De metodval som använts för att genomföra detta arbete har skett med hjälp av 

litteraturstudie, intervjuer, beräkningar och en fallstudie.  

Det var svårt att begränsa litteraturstudien på grund av att det finns väldigt många olika sätt 

att påverka energianvändningen. Det händer väldigt mycket med dagens installationer vilket 

gör det svårt att ha de senast aktuella siffrorna. Referensprojektet under litteraturstudien 

gav lite att utgå ifrån, vilka installationer de hade lagt kraft på i detta fall vid uppförandet av 

en liknande byggnad. Det var svårt att hitta information från tidigare studier på grund av 

att detta arbete var nischat till vårdcentraler placerade i klimatzon 3 och för att det som 

tidigare nämnts händer väldigt mycket med dagens installationer. 

Beräkningarna som utfördes för hand är begränsade av de kunskaper som utbildningen 

bidragit med. Beräkning av U-värden valdes att utföras med handberäkningar på grund av 

detta även görs i branschen. För kontroll kunde beräkningsprogram använts. Istället fördes 

en dialog med konsulter och kontroll av beräkningar utfördes. Det svåra i arbetet var att få 

ihop beräkningar för installationerna på grund av dess komplexitet. Det erhölls referenstal 

och värden som konsulter använder i deras beräkningar.  

Kostnadsberäkningar är utförda i Bidcon som används av många entreprenörer. Priser på 

material och kostnad för hantverkare kan skilja sig i landet. För en mer exakt beräkning 

kunde materialpriser tagits in från leverantörer. Även kolla vad en hantverkare kostar i detta 

län. Kostnader för de installationers tekniska åtgärder är tagna från konsulter samt från 

leverantörer som finns. Även dessa priser är generella.  

Det var väldigt svårt att begränsa beräkningarna för de installationstekniska åtgärder, man 

kan gå väldigt djupt i dessa beräkningar. Varmvattenförbrukning, verksamhetsel för 

gratisenergi och närvaro för ventilation var något som uppskattades efter konsultation med 

konsulter.  

Intervjuer och handledning var en stor del i arbetet eftersom vår kunskap om installationer 

var låg jämfört med kunskap om en byggnads klimatskal En djupare kunskap behövdes 

även för att få fram priser och värden vi kunde använda i beräkningar. Det kunde ha utförts 

mer kontakt med konsulter för att få så korrekta beräkningar som det går. 

Realiteten i arbetet bör bedömas som hög. Eftersom kontakt med konsulter som arbetar 

med detta dagligen ligger som grund till beräkningar och analyser och handberäkningarna 

som utfört kommer från kursmaterial som även detta används av entreprenörer.  

Validiteten i arbetet anses som hög på grund av att alla jämförelser har samma grundkalkyl 

och förutsättningar. Likadana beräkningar har utförts för varje fall. Eftersom det är 

teoretiska beräkningar och antaganden som är gjorda kan detta skilja sig mot verkligheten. 

En energiberäkning som görs för en byggnad kan skilja sig mot verkliga förbrukningen av 

energi på grund av mänskliga vanor.  
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6. Slutsatser och rekommendationer 

Detta kapitel innehåller slutsatser och rekommendationer för framtida forskning.  

6.1 Slutsats 

Med hjälp av frågeställningarna visar slutsatsen att den mest kostnadseffektiva lösningen 

under 50 år är att installera solfångare. Den effektivaste åtgärden är däremot kombination 

av installationer och förbättrat klimatskal. Detta känns igen från de passivhus samt 

lågenergihus som byggs, där åtgärder kombineras  för att få dem energieffektiva. Detta 

styrker resultatet.  

Ett lägre U-värde samt att återvinna energin i luften och behovsanpassad uppvärmningen 

är det som under en längre tid blir mer kostnadseffektivt. Den enskilt effektivaste åtgärden 

visade sig vara att installera ett VAV-system, dock var detta den dyraste investeringen. Detta 

system tillsammans med en förbättrad verkningsgrad på ventilationsaggregatet var även den  

installationstekniska åtgärd som var mest kostnadseffektiv.  

En grund arbetades fram att utgå ifrån när byggnaden anpassades för att klara de krav som 

BBR ställer. Utifrån detta har lösningar hittats som effektiviserar energianvändningen. 

Sedan har vi kunnat identifiera kostnaderna för åtgärderna och se hur byggnaden påverkas 

av detta i driftkostnad för uppvärmning.  

6.2 Rekommendationer 

Detta arbete skulle kunna byggas vidare genom att kolla om denna byggnad hade klarat 

grundkraven från BBR i alla klimatzoner, vilka åtgärder som hade krävts för att klara det. 

Samt se vilken klimatzon de olika åtgärderna hade haft störst påverkan. Man kan även ta 

hänsyn till kylbehoven.  

Ett annat sätt att utveckla detta ytterligare hade kunnat vara att projicera dessa åtgärder på 

olika sorters verksamheter och byggnadstyper. Hade resultatet varit detsamma på ett 6-

vånings bostadshus, eller en förskola med stora glaspartier och så vidare.  

En annan intressant vinkel på detta är att energieffektivisera befintliga byggnader. Det är 

många bostadshus som byggdes genom ”miljon-projekten” som har höga driftkostnader 

för uppvärmning och har sämre energieffektivitet. Detta kan även appliceras på befintliga 

vårdcentraler.  
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Bilaga 1 

Grundmodell 

U-värdeberäkning vägg  

 

Beräkning av regelandel i vägg: 

Regelandel= (c/c avstånd – regelbredd)*c/c avstånd 

Beräkning av u-värde genom lambda-värdesmetoden   

Rλ = α * λisol + β * λregel 

 α = andel isolering 

 β = andel reglar 

Uλ = 1/Rλ 
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Beräkning av u-värde genom U-värdesmetoden: 

Ru = α * Risol + β * Rregel 

Uu = 1/Ru 

Beräkning av Umedel: 

Umedel = (2 x Uλ x Uu)/( Uλ + Uu) 

U-värdeberäkning tak  

 

Beräkning av regelandel i vägg: 

Regelandel= (c/c avstånd – regelbredd)*c/c avstånd 

Beräkning av u-värde genom lambda-värdesmetoden: 

Rλ = α * λisol + β * λregel 

 α = andel isolering 

 β = andel reglar 

Uλ = 1/Rλ 
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Beräkning av u-värde genom U-värdesmetoden: 

Ru = α * Risol + β * Rregel 

Uu = 1/Ru 

Beräkning av Umedel: 

Umedel = (2 x Uλ x Uu)/( Uλ + Uu) 

U-värdeberäkning Grund  

 

Beräkning av u-värde genom U-värdesmetoden: 

Ru = α * Risol + β * Rregel 

Uu = 1/Ru 
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Beräkning av Um: 

 

Um = Ui*Ai*1,1/Aom 

Ui  Värmegenomgångskoefficient för respektive byggnadsdel i W/m2K. 

Ai  Arean för respektive byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft uttryckt i m2. 

För fönster och dörrar samt liknande så beräknas Ai med 

karmyttermått. 

Ѱk  Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k 

 i m. 

lk  Längden för den linjära köldbryggan k mot uppvärmd inneluft 

 i m. 

χj  Värmegenomgångskoefficienten för en punktformig köldbrygga j 

   i W/K. 

Aom  Den sammanlagda omslutande arean mot uppvärmd inneluft såsom 

ytterväggar, tak och golv i m2. 
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Bilaga 2. 

Klimatskalsmodell 

U-värdeberäkning vägg  

 

Beräkning av regelandel i vägg: 

Regelandel= (c/c avstånd – regelbredd)*c/c avstånd 

Beräkning av u-värde genom lambda-värdesmetoden   

Rλ = α * λisol + β * λregel 

 α = andel isolering 

 β = andel reglar 

Uλ = 1/Rλ 
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Beräkning av u-värde genom U-värdesmetoden: 

Ru = α * Risol + β * Rregel 

Uu = 1/Ru 

Beräkning av Umedel: 

Umedel = (2 x Uλ x Uu)/( Uλ + Uu) 

U-värdeberäkning tak  

 

Beräkning av regelandel i vägg: 

Regelandel= (c/c avstånd – regelbredd)*c/c avstånd 

Beräkning av u-värde genom lambda-värdesmetoden: 

Rλ = α * λisol + β * λregel 

 α = andel isolering 

 β = andel reglar 

Uλ = 1/Rλ 
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Beräkning av u-värde genom U-värdesmetoden: 

Ru = α * Risol + β * Rregel 

Uu = 1/Ru 

Beräkning av Umedel: 

Umedel = (2 x Uλ x Uu)/( Uλ + Uu 

U-värdeberäkning Grund  

 

Beräkning av u-värde genom U-värdesmetoden: 

Ru = α * Risol + β * Rregel 

Uu = 1/Ru 
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Bilaga 3 

1. Beräkning av regelandel i vägg: 
Regelandel= (c/c avstånd – regelbredd)*c/c avstånd 

2. Beräkning av u-värde genom lambda-värdesmetoden: 
Rλ = α * λisol + β * λregel 

 α = andel isolering 

 β = andel reglar 

Uλ = 1/Rλ 

3. Beräkning av u-värde genom U-värdesmetoden: 
Ru = α * Risol + β * Rregel 

Uu = 1/Ru 

4. Beräkning av Umedel: 
Umedel = (2 x Uλ x Uu)/( Uλ + Uu) 

5. Beräkning av Um: 

 

Ui  Värmegenomgångskoefficient för respektive byggnadsdel i W/m2K. 

Ai  Arean för respektive byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft uttryckt i m2. 

För fönster och dörrar samt liknande så beräknas Ai med 

karmyttermått. 

Ѱk  Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k 

 i m. 

lk  Längden för den linjära köldbryggan k mot uppvärmd inneluft 

 i m. 

χj  Värmegenomgångskoefficienten för en punktformig köldbrygga j 

   i W/K. 

  



  Bilagor  

 

 65  
 

Aom  Den sammanlagda omslutande arean mot uppvärmd inneluft såsom 

ytterväggar, tak och golv i m2. 

Formler för beräkning av specifik energianvändning.  

6. Specifik energianvändning:  
Specifik energianvändning= Etot / Atemp 

7. Totala energianvändning 
Etot= Et + Eov + Ev + Evv + Evvs –Eg 

 Et, energibehov för transmission 

Eov, energibehov för ofrivillig ventilation 

 Ev, energibehov för ventilation 

 Evv, energibehov för varmvatten 

 Evvs, energibehov för el 

 Eg, energibehov för gratisenergi 

8. Beräkning av Gradtimmar: 
Gt= (Ti-Tu) * 24 * n 

 Ti= inomhustemperatur i C 

 Tu= utomhustemperatur i C 

 n=  antal dagar per månad(alt. Antal dagar per år) 

9. Beräkning av gratisenergi: 
Eg= 0,7 *Evvs + 0,2 * Evv + Esol + Ep, där Ep är personvärme 

10.Beräkning av energibehov för transmission: 
Et= (∑UA + ∑Ψl)* Gt 

11. Energibehov för ventilation: 
Ev= 0,33 * n * V *Gt 

 n= antal omsättningar 

 V= byggnadens volym 

 0,33(Wh), det energibehov det krävs för att värma 1 m3 luft 1 C 

 Gt= Gradtimmar 
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12.Energibehov för varmvatten:  
Evv= 1160 * a * n * (Tin- Tut) 

  A= antal människor 

  N= Förbrukning per person  

  Tin= vattnets  inkommande temperatur 

  Tut= vattnets utgående temperatur 

13.Energibehov för ofrivillig ventilation: 
Eov= 0,33 * nov * V * Gt 

  0,33 

  Nov= omsättningar per timme 

  V= Volym 

  Gt= Gradtimmar 

14.Gratisenergi från personer:  
 Ep= (H * 0,080kW * antal personer)* 365 

 H= antal timmar personer är närvarande 

15.Tillskottsenergi från solvärme: 
 Esol= transmitterad solinstrålning * fönsterarea * F1 

 F1, avskämningsfaktor i % 
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Bilaga 4  

Beräkningar för Grundmodell 

 

Energiberäkning 

 

Kostnadsberäkning för driftkostnader 

 

Indata för modellen 
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Behov av köpt energi under ett år 
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Bilaga 5 

Beräkningar för Klimatskalsmodell 

 

Energiberäkning 

 

Kostnadsberäkning för driftkostnader 

 

Indata för modellen 
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Behov av köpt energi under ett år 
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Bilaga 6 

Beräkningar för Installationsmodell med Ventilation 

 

Energiberäkning 

 

Kostnadsberäkning för driftkostnader 

 

Indata för modellen 
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Behov av köpt energi under ett år 
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Bilaga 7 

Beräkningar för Installationsmodell med solfångare 

 

Energiberäkning 

 

Kostnadsberäkning för driftkostnader 

 

Indata för modellen 
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Behov av köpt energi under ett år 
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Bilaga 8 

Beräkningar för Installationsmodell med solfångare och ventilation 

 

Energiberäkning 

 

Kostnadsberäkning för driftkostnader 

 

Indata för modellen 
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Behov av köpt energi under ett år 
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Bilaga 9 

Beräkningar för kombinerad modell 

 

Energiberäkning 

 

Kostnadsberäkning för driftkostnader 

 
Indata för modellen 
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Behov av köpt energi under ett år 
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Bilaga 10. 

 

Beräkning av återbetalningstid och nuvärde för modellen  

 

Beräkning av ”pay-back” 

Investering/ minskad driftkostnad-underhållskostnader 

 

Beräkning av nuvärdessummafaktor 

1-(1+r)-N)/R 

R=ränta 

N= antal år 

Beräkning av nuvärde 

Nuvärdessummafaktor* minskad driftkostnad 

 

Beräkning av nuvärdesfaktor 

Nuvärde/ investeringskostnad+ underhållskostnad* N 

N=antal år 
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Bilaga 11. 

Intervjuer 

Intervju med Thomas Jägherström på Visby VVS-konsult (2014) 

1. Vilken verksamhetstid föreslås för denna verksamhet? 

2. Personantalsberäkning, hur går man tillväga? 

3. Fastighetsel? Hur gör vi beräkning för denna post? 

4.   Luftflöde? Hur gör vi beräkning på denna med tanke på de stora flödena i vissa 
rum? 

4. Vilka metoder skulle du tipsa om att sänka energianvändningen på? 

5. Ofrivillig ventilation? Hur väljer vi det? 

 

Svar på frågor 

1. 10 timmar för en vårdcentral 
2. Räkna med en person per rum. Man får göra en uppskattning för hur många 

personer som är där under dagtid 
3. Man får se till rum för rum och räkna vilka faktorer i varje rum bidrar med(vilken 

effekt) och hur mycket det är på(tid). Även här gör man en uppskattning. En 
sannolik bedömning, får kolla vad armatur, datorer och annan inredning påverkar.  

4. Man kan göra en procentsats för varje rum och få ut ett värde för varje rum  
5. Använda sig av reglerbar cirkulationspump och värmesystem. Använda VAV till 

ventilationssystemet. Man kan ha värmeåtervinning och sänka värmen på helger och 
nätter. Munstycken i blandare som sänker flödet samt termostater för 
temperaturminskning.  

6. Det väljer man i projekteringen och anpassar materialet efter detta. Man väljer något 
mellan 0,1-0,3.  
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Intervju med Lasse Larsson på INTEGRA (2014) 

1. Hur räknades personantalet ut på referensbyggnaden? Vad kan man anta på 
denna byggnad? 

2. Hur räknades luftflödet ut på referensbyggnaden? Kan man använda samma 
metod här? 

3. Metod för elanvändning, kan det vi räknat ut stämma?  

4. Varmvattenberäkning, kan den stämma? 

5. Är radiatorer att bra alternativ, användes det på referensbyggnaden? 

6. Hur kan man göra en energieffektivisering på bästa sätt? 

7. Vad var det för kylsystem på projektet? 

 

Svar på frågor 

1. Bravida gjorde den beräkningen. Men antag att det ligger några inne samt läkare, 
sköterskor som jobbar. På tandläkaravdelningen kan man räkna att det jobbar cirka 
10 personer. Räknar inte med besökare. Projektering inte påbörjad ännu.  

2. Räknade på 2 oms/h överlag och sedan diffade för rum som behövde mer med rum 
som behövde mindre, tex. operationssal och förråd.  

3. Uppskattning som vi kom fram till kan stämma, kan möjligen sänkas vid viloläge på 
olika maskiner.  

4. Varmvattenberäkning kan stämma, kan räkna med mindre.  

5. Radiatorer användes på referensobjektet och är "en bättre" värme än luftburen från 
ventilationssystemet. Med tanke på att det är höga fönster på byggnaden skulle detta 
motverka kallras.   

6. På referensobjektet hade den zonindelning på ventilationssystemet vilket gjorde att 
man kunde minimera ventilationen på delar av lokalen som inte användes. Detta 
skulle vara liknande VAV-system. Stänga av/ minimera värmen när den inte behövs. 

7. Frikyla från borrhålsvatten i referensobjekt. Gratis. 
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Intervju med Höfab (2014) 

1. Hur fungerar VAV-systemet här? 

2. Kostnader för detta system? 

3. Vilka kontaktpersoner tipsar du om? 

4. vad uppkommer för underhållskostnader för ert system? 

 

Svar på frågorna 

1. De styr flödet i rummen med hjälp av en koldioxidmätare och en temperaturgivare. I 

nya idrottslokalen har de även luktgivare som känner av dålig lukt.  

2. Installation av ett VAV-system skulle kosta 9000 per rum eller installationsställe för 

material plus arbete. 

3. Erik Björsell på Sweco.  

4. Två gånger per år görs en kontroll på allt, tar ungefär en dags arbete. Frånluftssystem 

ungefär vartannat år och kostar mellan 400- 500 kronor. Tilluftssytem ungefär en gång 

per år och kostar med ungefär 500 kronor.  
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Intervju med Erik Björsell, Sweco (2014-05-14) 

1. Hur kan vi  räkna om våra ventilationsförluster med VAV-system? 

2. Låter 1,8 oms/h som ett logiskt värde för ventilationsflödet? 

3. Hur räknar vi energin för solceller? 

4. Kontroll av Excell beräkningar? 

 

Svar på frågorna 

1. Enligt Lindinvent sparar man 50 % fläktid, 90-95 % i luftförvärmning samt 

10 % i radiatorvärme. Räkna närvarofaktor i rum genom luftflöde.   

2. Låter logiskt, för att vara säkra räkna flöde för varje rum och sedan får ni ett 

värde och se hur nära ni kommer.  

3. Det är det värdet som leverantören säger, den ger året om.  

4. Ventilation endast på under 12 h per dygn, verksamhetsel ska inte räknas 

med i den specifika energianvändningen, endast fastighetsel, det vill säga sådan el 

som krävs för att byggnaden ska hållas igång. Komplettering av beräkning av 

gradtimmar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  Bilagor  

 

 84  
 

Uppgifter från Uddevalla energi( 2017-04-12) 

 

Effekterna listade nedan är dygnsmedeleffekter 

Uppvärmningseffekt vid DUT: 59,9 kW 

Uppvärmningseffekt vid -10°C : 46,2 kW 

Varmvatteneffekt: 0,9 kW 

Totaleffekt vid -10°C: 47,1 kW 

Fördelning sommar/vinter: 24/76% 

  

Ort: Ljungskile 

Abonnemang: LN_2 

Fast avgift: 7 750 kr/år 

Effektavgift: 1 095 kr/kW/år 

Energiavgift sommar: 300 kr/MWh 

Energiavgift vinter: 500 kr/MWh 
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Bilaga 12 
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