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Abstract 

I 

Abstract 

The Swedish government has put up environmental goals to lower the power 
consumption in buildings. The aim is to lower the energy consumption with 20% 
by 2020 and 50% by 2050, in order to reach these goals the existing buildings have 
to be renovated. The buildings that require a big amount of energy are hospital 
facilities, they have to be active and lit constantly. This report is based on the 
building D3-D4 in Ryhov, Jönköping. The reference building was built in the 80’s 
and is mostly used for psychiatry care. By carefully studying a report of an energy 
analysis of the reference building it has been determined where it is most 
appropriate to apply the energy efficiency measures. 

The aim with this report is to lower the energy consumption in hospital facilities 
without affecting the building in a negative way. The goal of this report is to create 
an intervention package considering both economical and energy efficiency 
advantages and to create a checklist to prevent risks that the intervention package 
can cause during the renovation.  

The report is based on these following question formulations: 

 What are the most efficient interventions considering energy savings? 

 What are the most efficient interventions considering economics and 
energy saving? 

 What risks can the intervention package cause the building ant the 
installation in the building? 

To get an answer to these questions firstly a literature study was conducted, 
mostly about different interventions suited for a renovation of the hospital facility. 
The work continued in a case study where the reference building was described in 
its original state and then calculations on energy and economy were made to 
determent the most efficient intervention package. These interventions were 
closely studied in a risk analysis to prevent the intervention package from affecting 
the building in a negative way.  

The intervention package has an specific energy consumption of 126 kWh/m2 
and year which means an energy reduce of 28%. Further reduction of the 
buildings energy consumption can be achieved by using alternative energy sources, 
that today are calculated as non-profitable.   

 

Keywords  

Specific energy consumption, total energy consumption, pay-back time, 
intervention package.   
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Sammanfattning 

Sverige har satt upp energimål på energianvändningen i byggnader, för att dessa 
skall kunna nås fram till år 2020 och 2050 måste befintliga byggnader renoveras. 
Det är därmed viktigt att se över vårdlokaler då dessa har en stor 
energiförbrukning, eftersom de måste vara aktiva och upplysta dygnet och året 
runt. Rapporten utgår från en befintlig vårdlokal på Ryhov. Referensbyggnaden 
heter D3-D4, den uppfördes under mitten av 80-talet och används främst för 
psykiatriskvård.  Genom att noggrant granska en befintlig arbetsrapport av en 
energianalys av byggnaden har det klarlagts vart det är lämpligt att genomföra 
effektiviseringsåtgärder.  

Syftet med arbetet är att sänka energiförbrukningen i vårdlokaler utan att påverka 
byggnaden på ett negativt sätt. Målet med arbetet är att ta fram ett åtgärdspaket 
med avseende på energibesparing och den ekonomiska lönsamheten av en 
vårdlokal samt att framställa en checklista för att förebygga risker som 
åtgärdspaketet kan medföra vid renoveringen. 

Arbetet har byggts på att ta reda på följande frågeställningar:  

 Vilka är det mest energibesparande åtgärder vid renovering?  

 Vilket är det mest lönsamma åtgärdspaketet vid renovering ur energi- och 
ekonomisksynpunkt?  

 Vilka risker kan åtgärdspaketet medföra till byggnaden och installationerna?  

För att få svar på dessa frågeställningar har en litteraturstudie gjorts av ett antal 
vetenskapliga skrifter främst allmänt kring de åtgärder som kan tänkas vara 
lämpliga vid renoveringen av vårdlokalen. Arbetet har sedan fortsatt i en fallstudie 
då referensbyggnaden dels beskrivits i sitt befintliga skick och sedan har energi-
och ekonomiska beräkningar genomförts för att ta fram ett lämpligt åtgärdspaket. 
Dessa åtgärder har sedan noga granskats genom en riskanalys för att säkerställa att 
de ej kommer att påverka byggnaden på ett negativt sätt. 

Det slutliga åtgärdspaketet har en specifik energianvändning på 126 kWh/m2 per 
år och innebär en sänkning av energianvändningen med 28 %. Vid framtida försök 
för att sänka energianvändningen ytterligare går det att införa alternativa 
energikällor, som i dagsläget ej anses vara lönsamma.  

 

Nyckelord 

Specifik energianvändning, total energianvändning, återbetalningstid,  
åtgärdspaket. 
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1 Inledning 
För att kunna leva i en god miljö och för att kunna lämna efter en frisk miljö för 
framtida generationer måste energiförbrukningen i dagens samhälle minskas. Om 
energimålen angående energiförbrukningen i byggnader skall kunna nås fram till år 
2020/2050 måste befintliga byggnader renoveras. Byggnader som kräver mycket 
energi är vårdlokaler, det är livsviktiga energikrävande maskiner som konstant 
måste användas och avdelningar som måste vara aktiva och upplysta dygnet och 
året runt. Dock för att nå miljömålen måste även dessa lokaler energieffektiviseras, 
detta måste då ske utan att försämra byggnadens standard. 1  
 
Arbetet har beställts och framställts i sammarbete med Landstingfastigheter i 
Jönköping. Utgångspunkten i detta arbete är en av Landstingsfastigheters 
vårdslokaler på Ryhov, Jönköping. En metod för samverkning av alla aspekter 
kommer att framställas som ett hjälpmedel för renovering av vårdslokaler. Detta 
examensarbete är utförd av två studenter på Jönköpings Tekniska Högskola, 
Byggnadsutformning med Arkitektur 2010. I utbildningen ingår det ett att skriva 
examensarbete som skall motsvara 15 hp/elev. 

 

1.1 Problembeskrivning 
Att världen och Sverige måste göra något åt dess energianvändning är ett faktum. 
Sveriges regering har ställt mål angående minskning av energiavvändning inom 
byggsektorn. Fram till 2020 skall minskningen motsvara 20 % och till 2050 skall 
energianvändningen halveras jämfört med år 1990. Detta kräver att smarta och 
kloka val skall utföras för att det skall vara möjligt att nå målen. Idag finns ett stort 
antal befintliga byggnader och lokaler som inte uppfyller de energikrav som ställs. 
Av den byggarea som kommer att finnas år 2050 är 50 % byggt redan idag. Detta 
innebär att om energimålen skall nås måste det genomföras ett flertal renoveringar 
på befintliga byggnader.2 
  
Vårdlokaler är byggnader som kräver en stor energiåtgång i jämförelse med vanliga 
bostadshus. Det ställs bland annat höga krav på rätt belysning, luftkvaliten och 
temperaturen för att uppnå rätt standard. Energiåtgången ökar gradvis i 
vårdslokaler i takt med att nya tekniska hjälpmedel tas fram. Dessa aspekter och 
faktum att vårdlokalerna aldrig får stängas av medför att Landstingsfastigheter 
prioriterar energieffektiviseringen av länets vårdslokaler. De åtgärder som slutligen 
tagits fram skall uppfylla de krav som ställs och även bibehålla eller förbättra 
standarden i vårdlokalen.3  
 
  

                                                 
1 Blick Benny, Energibesparing befintliga lokaler, Landstingsfastigheter, 2011-10-28  
2 Ibid 
3 Ibid 
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Energieffektiviseringen får ej enbart ha syftet att sänka energiförbrukningen. I 
detta fall är den ekonomiska faktorn minst lika viktig. Åtgärderna  skall vara 
attraktiva ur en ekonomisksynvinkel och kunna löna sig på längre sikt. Vid 
framtagandet av ett åtgärdspaket kommer inte enskilda olönsamma åtgärder 
bortses då de kan vara väsentliga i åtgärdspaketet tillsammans med andra åtgärder. 
Det är även viktigt att vid varje byggnation utföra riskbedömningar för att 
säkerställa att byggnadens standard bibehålls, att en åtgärd inte medför 
oförväntade negativa påföljder.4     
 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att sänka energiförbrukningen i vårdlokaler utan att påverka 
byggnaden på ett negativt sätt.  

1.2.2 Mål 

Målet med arbetet är att ta fram ett åtgärdspaket med avseende på energibesparing 
och den ekonomiska lönsamheten av en vårdlokal, samt att framställa en 
checklista för att förebygga risker som åtgärdspaketet kan medföra vid 
renoveringen. 

1.2.3 Frågeställningar 

 Vilka är de mest energibesparande åtgärderna vid renovering? 
 Vilket är det mest lönsamma åtgärdspaketet vid renovering ur energi- och 

ekonomisksynpunkt? 
 Vilka risker kan åtgärdspaketet medföra för byggnaden och 

installationerna? 

1.3 Metod 
Planeringen av arbetet redovisas i den angivna tidsplanen som styr strukturen för 
genomförandet. Tidsplanen är en grundläggande del för att försäkra att delmålen 
nås.  

1.3.1 Vilka är de mest energibesparande åtgärderna vid renovering? 

Litteraturstudie har utförts i ämnet för att få fram ett antal åtgärder som är 
lämpliga vid renovering av vårdlokalen. Utifrån den kunskap som inhämtats från 
litteraturstudie utförs energiberäkningar. Till hjälp har en arbetsrapport lämnats ut 
från beställaren. Denna rapport innehåller tidigare energiberäkningar och annan 
viktig information om byggnaden. 
 

                                                 
4 Ibid 
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1.3.2 Vilket är det mest lönsamma åtgärdspaketet vid renovering ur 
energi- och ekonomisksynpunkt? 

Litteratursökningar har utförts för att få fram information angående kostnad för 
åtgärderna. Genom den information som har samlats in har ett antal ekonomiska 
beräkningar utförts. Beräkningarna bidrar till att jämförelser kan utföras mellan 
olika åtgärder med hänsyn till energi och ekonomi. Det har även funnits möjlighet 
att kunna diskutera arbetet med tilldelad handledare på JTH och beställaren, 
Landstingsfastigheter. Till hjälp har en arbetsrapport lämnats ut från beställaren. 
Denna rapport innehåller tidigare energiberäkningar och annan viktig information 
om byggnaden. Genom energi- och ekonomiska beräkningar som ingår i 
fallstudien har det mest effektiva och lönsamma åtgärdspaketet tagits fram.  

1.3.3 Vilka risker kan åtgärdspaketet medföra för byggnaden och 
installationerna? 

Det valda åtgärdspaketet har riskanalyserats. Det har undersökts hur de olika 
åtgärderna i åtgärdspaketet påverkar byggnaden. Riskanalysen har utförts genom 
diskussion med de anställda på Ryhov och genom granskning hos 
produkttillverkarna. Då riskerna blev fastställda utfördes en riskhantering på 
samtliga risker som resulterade i en checklista. 
 

1.4 Avgränsningar 
Detta arbete har begränsats till byggnad 101 D3-D4, på länssjukhuset Ryhov. 
Referensbyggnaden är en vårdlokal, därför måste åtgärderna löna sig inom ca tio 
år då teknikutbyte sker och byggnaden renoveras igen.5 Det slutliga resultatet 
kommer vara intressant för andra vårdlokaler men inte för byggnader som 
innehåller annan verksamhet, då de har helt andra förutsättningar. Vid 
framtagandet av åtgärdspaketet kommer större renoveringsåtgärder, med kort 
återbetalningstid att vara i fokus. Dock får enskilda olönsamma åtgärder, med lång 
återbetalningstid, ej att bortses från då de kan vara väsentliga för åtgärdspaketet. 
Vid riskanalysen kommer endast åtgärderna i åtgärdspaketet att analyseras så att de 
inte medför negativa konsekvenser för byggnaden och installationerna. 

 

  

                                                 
5 Ibid 
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1.5 Disposition 
Rapporten inleds med en presentation av hela arbetet. Det som tas upp är 
problembeskrivning, mål, syfte, frågeställningar samt avgränsningar i arbetet. 
Frågeställningarna är det viktigaste, eftersom att de ligger till grund för hela 
arbetet. Dessa frågeställningar redovisas sedan i resultatet.  

Efter det klargörs den teoretiska bakgrunden. Det som främst redovisas är krav 
som ställs på byggnaden men även viktiga definitioner 

Litteraturstudien innehåller fakta som tagits fram kring olika åtgärder som kan 
vara lämpliga vid renoveringen av byggnaden.  

I fallstudien beskrivs byggnaden i dess befintliga skick, där redovisas det även 
energiberäkningar och ekonomiska kalkyler för de olika åtgärderna. En riskanalys 
redovisas under fallstudien på de åtgärder som ingår i åtgärdspaketet.  

I resultatet redovisas en sammanställning av alla åtgärder och vilka åtgärder som 
ingår i det slutgiltiga åtgärdspaketet. Där redovisas även en checklista som är 
resultatet av riskanalysen.  

I diskussionen har följande arbete och resultat analyserats utefter hur arbetet har 
gått och vad arbetet har medfört. Rapporten avslutas med slutsatser och 
rekommendationer för fortsatt arbete inom detta område.
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2  Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
2.1 Definitioner 
Atemp: Invändig area av alla våningsplan som värms upp till mer än 10 °C.6  

Aom: Det omslutande klimatskalets area, så som tak, golv, väggar och fönster.7 

Byggnadens energianvändning: Det är den energi som behöver levereras till 
byggnaden under ett normalår. Den energin brukar benämnas som ”köpt energi” 
och avser energi för komfortkyla, uppvärmning av tappvarmvatten och 
byggnadens fastighetsenergi.8 

Byggnadens specifika energianvändning: Beräknas genom att dela byggnadens 
energianvändning med Atemp. Den specifika energianvändningen i byggnaden 
anges i kWh/m2 per år.   Här räknas inte hushållsenergi och den 
verksamhetsenergin utöver byggnadens huvudsakliga krav på värme, vatten och 
ventilation, anpassat till byggnadens verksamhet som används.9 

Klimatzoner: Sverige är uppdelat i tre klimatzoner. 

Klimatzon I –  Gäller Norrbottens Västerbottens och Jämtlands län. 

Klimatzon II – Gäller Västternorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 

Klimatzon III – Gäller Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 
Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, 
Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län.10  

U-värde: Anger den mängd värme som tar sig igenom en byggnadsdel, tillexempel 
i fönster. Lågt U-värde innebär bra isoleringsförmåga, detta eftersträvas i 
klimatskalet då det blir mindre energiförluster. Enheten för U-värdet anges i 
W/m2K.11  

Fastighetsel: Avser vanligen el som behövs för fastighetsdriften, så som pumpar 
och fläktar som ett exempel.12  

Verksamhetsel: Den el eller energi som används för verksamheten i lokalen. 
Exempel på detta är datorer, tvapparater och belysning. 13 

Uteluft: Den uteluft som tas in i byggnaden för att sedan uppvärmas och bli 
tilluft.14  

Tilluft: Är den friska luften som tillförs till rum i byggnad.15 

                                                 
6 Boverkets byggregler, Kapitel 9, BBR 2012 
7 Ibid 
8 Ibid 
9 Ibid 
10 Ibid 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Ibid 
14 Forslund Jan, Bästa inneklimat till lägsta energikostnad, Svensk byggtjänst, 2010 
15 Ibid 
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Frånluft: Den använda luften som förs ut ur rummet och värmer upp uteluften i 
återvinningsaggregatet.16 

Gradtimmar(Gt): Är skillnaden mellan ute- och inneluftens årsmedeltemperatur 
multiplicerat med timmar om månaden/året. Gradtimmar betecknas med enheten 
ºCh.17  

Diffust ljus: I denna rapport definieras diffust ljus som solstrålning genom tunna 
moln.18 

Ytterand: Avser den yta som utgörs av första metern från ytterväggen in på 
markplattan.19 

Innerand: Avser den yta som utgörs 6 meter in från ytterväggarna minus 
ytterranden.20 

2.2 Energianvändning 
Enligt BBR 2012 kapitel 9:3 skall vårdlokalen: 

”Lokaler ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning  installerad eleffekt 
för uppvärmning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient(Um) för de byggnadsdelar som 
omsluter byggnaden(Aom) högst uppgå till de värden som anges i tabell 9:3a” 

Vårdlokalen är placerad i Jönköping och tillhör därför klimatzon III och 
värmekällan för byggnaden är fjärrvärme. Detta medför att byggnaden som högst 
får uppnå en specifik energianvändning på 80 kWh per m2. Det ställs högre krav 
på uteluftsflödet i vårdlokaler av hygieniska skäl och detta bidrar till att det blir ett 
tillägg på den specifika energiförbrukningen med 70(1-0,35)= 45,5 kWh per m2. 
Den specifika energiförbrukningen skall därmed ej överstiga 80+45,5= 125,5 kWh 
per m2. Detta värde skall uppfyllas vid nybyggnation21 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

               Tabell 1:Boverkets krav angående energianvändning. 
                                                 
16 Ibid 
17 http://www.swerea.se/DocumentsEnig/Teknisk%20Handbok%20Fl%C3%A4kt%20Woods.pdf, 
(2013-05-29) 
18 Areskoug Mats, Eliasson Per, Energi för hållbar utveckling ett historiskt och naturvetenskapligt 
perspektiv, studentlitteratur, 2007 
19 Sandin Kenneth, Praktiskt byggnadsfysik, studentlitteratur, 2010 
20 Ibid 
21 Boverkets byggregler, Kapitel 9, BBR 2012  
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2.3 Energiförluster 

2.3.1 Transmissionsförluster 

Den värmeförlust som sker genom att värmen leds ut genom byggnadens 
klimatskal benämns som transmissionsförluster. Det innebär att den varma luften 
tar sig ut genom byggnadens tak, väggar och golv.  

Vid beräkning av transmissionsförluster har följande formel används:22 

 Et=(Um x Aom)/1000 x Gt  

2.3.2 Ventilationsförluster 

Ventilationsförluster är den energi som behövs för att ventilera en byggnad. 
Orsakas då uppvärmd luft lämnar byggnaden. Den uppvärmda luften ersätts med 
kall uteluft som värms upp på vägen in i byggnaden. Vid beräkning av 
ventilationsförluster har följande formel används:23 

 Ev=(Luftflöde(m3/s) x 1,0 x 1,2 x (tfrån - tu) x (1-ŋ) x drifttid x antal dagar) 

2.3.3 Ofrivillig ventilation 

Ofrivilligventilation är ventilation som sker genom otätheter i klimatskalet. Det 
finns alltså ett luftläckage i byggnaden. I tät byggnad kan luftläckaget 
överslagsmässigt beräknas till att ha ett luftflöde på 0,1 oms/h. 24 Byggnader som 
byggdes på 70-80-talet beräknas ha ett betydligt högre luftläckage. Luftläckaget i 
dessa byggnader brukar tillämpas som 2,0 l/m²s, vilket har tillämpats i denna 
rapport.25 Den ofrivilliga ventilationen beräknas vanligtvis efter de läckage som 
sker vid 50 Pa tryckskillnad över klimatskalet. Av detta utgöras den normala 
ofrivilla ventilationen av ca 4%. 26   

 Eov=((läckage(m/s/m2) x 1,0 x 1,2 x Aom x Gt )/ 1000) x 0,04 

                                                 
22 Forslund Jan, Bästa inneklimat till lägsta energikostnad, Svensk byggtjänst, 2010 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Sandberg Per Ingvar, Sikander Eva, Wahlgren Paula, Larsson Bengt, Lufttäthetsfrågorna i 
byggprocessen - Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler, Sveriges tekniska 
forskningsinstitut, 2007 
26 Pedersen Tommy, Larsson Christian,  Energianalys byggnad D3-D4, 2009,  Rev Larsson Reinhold 
2010 
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2.4 Energitillskott 

2.4.1 Solinstrålning 

När solen skiner på byggnaden tillför det värme till byggnaden. Denna värme kan 
medföra övertemperatur under sommaren. När det blir övervärme i byggnaden 
anses det vara ett oönskat inomhusklimat och behöver därför förses med 
komfortkyla.27  

2.4.2 Internvärme 

I vårdlokaler vistas många människor och maskiner, datorer och andra apparater 
används flitigt under en dag. Den värme som tillförs genom ovannämnt tillför ett 
värmetillskott till  byggnaden. De varma ledningarna till tappvattenvarmvattnet 
tillför även viss värme till byggnaden.28    

 

2.5 Ekonomiska beräkningar 

2.5.1 Livscykelkostnad (LCC) 

Genom att använda sig av Livscykelkostnadsberäkningar kan jämförelse mellan 
olika alternativs totala kostnader utvärderas.  Fördelarna är att de olika 
kostnaderna då kan jämföras med varandra.29  

 LCC= -Merkostnaden + Årligbesparing x  Energipris x Nusummefaktor 

2.5.2 Pay off-metoden 

Denna metod går ut på att beräkna investeringens årliga besparing. Besparingen 
skall sedan jämföras med den totala investeringskostnaden. Detta används som 
överslagsberäkning för att räkna ut hur många år det tar innan investeringen har 
betalat av sig.30 

 Pay off-tiden= IK/KB 

IK= investeringskostnad 

KB=kostnadsbesparing 

 

                                                 
27 http://www.varmahus.se/varmebehov/vaermebehovet.php,(2013-04-24) 
28 Ibid 
29 Forslund Jan, Bästa inneklimat till lägsta energikostnad, Svensk byggtjänst, 2010  
30 Ibid 
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3 Genomförande 
I genomförandet redovisas de valda metoderna: litteraturstudien, fallstudien och 
riskanalysen.  

3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien innehåller kortfattade beskrivningar krig relevanta åtgärder vid 
energieffektivisering.  

3.1.1 Värme 

För att klara långa och kalla vintrar måste det finnas en energikälla som bidrar med 
värme i alla byggnader. Med bra klimatskal och ett FTX-system minskar behovet 
av tillförd värme men det försvinner inte helt. Det finns olika 
värmeproduktionssystem. Den som täcker stora delar av Sveriges är 
fjärrvärmenäten. Med fjärrvärme finns det möjlighet för att med hänsyn till 
energieffektivitet anpassa värmeproduktionen ut efter tillgången till olika 
energislag och rådande prisbild. Fjärrvärme går även att utvinnas från energispill så 
som kylvatten från kraftvärmeverk och från brännbart avfall. Gamla kulvertsystem 
kan orsaka vattenläckage och värmeförluster, vissa system kan orsaka upp till 50% 
av värmeförlusterna på den totala fjärvärmeanvändningen. Det är därför mycket 
viktigt att emellanåt kontrollera kulvertarna för att undvika onödiga 
värmeförluster. 31  

3.1.2 Komfortkyla 

Med allt bättre och mer isolerande klimatskal samt ökad gratisvärme, genom allt 
fler elektriska apparater, blir behovet för kylning av byggnader allt större. 
Gratisenergin från elektriska apparater går att minska om apparater med lägre 
effekt och energieffektivare belysning väljs. Även solinstrålning bidrar till 
uppvärmning av byggnader, denna värme är lätt att begränsa med hjälp av 
solavskärmare över fönster. Om ett solskydd har en solskyddsfaktor på 20% så 
släpper den endast genom 20% av den totala solinstrålningen. Det som inte får 
glömmas är att då gratisenergin minskas för att undvika kylning ökar behovet för 
värmning av byggnaden vid kallare tider. Det är även viktigt att tänka på att kyl- 
och värmesystemen inte motverkar varandra.32  

  

                                                 
31 Forslund Jan, Bästa inneklimat till lägsta energikostnad, Svensk byggtjänst, 2010  
32 Ibid 
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3.1.3 Tillförd el till byggnaden 

Den el som tillförs till byggnaden skall täcka elanvändningen för belysning, 
pumpar, komfortkylning, ventilation och maskiner. Den totala 
energianvändningen för el innehåller därigenom både verksamhetsel och 
fastighetsel. Genom åtgärder som minskar elanvändningen påverkas byggnaden på 
flera olika sätt. Åtgärder i form av minskad användning av verksamhetselen 
påverkar direkt de andra förlustposterna. Det beror främst på att minskad 
elanvändning ger minskad rumstemperatur och detta leder då till mindre 
transmissionsförluster, minskade ventilationsförluster via avluften och 
läckageförluster. 33     

3.1.4 Klimatskal 

Mycket energi går att förlora i en byggnad genom transmission. Detta går att ändra 
på genom att tilläggsisolera väggar och tak, byta fönster och se över entréer och 
andra öppningar.  Att tilläggsisolera kan bli mycket kostsamt men detta är 
vanligtvis nödvändigt om en byggnad skall kunna förbättra sin energiförbrukning. 
Sadeltak isoleras enklast inifrån och väggar isoleras enklast på utsidan då det även 
minskar köldbryggor. 34 

Fönster kan vara en stor orsak till höga transmissionsförluster, glas har ingen 
isoleringsförmåga och det kan ibland vara svårt att täta runt karmen vilket leder till 
att fönstret får höga U-värden. Nyare fönster kan få mycket låga U-värden med 
hjälp av tre-glas och en tät luftspalt som kan innehålla luft eller en gas med lågt U-
värde. Äldre fönster med höga U-värden kan ersättas med helt nya eller 
komplitteras med ett isolerglas. Att komplittera ett fönster är billigare än att byta 
ut fönstret helt dock är det inte en lika energieffektiv lösning.35  

Även entréer kan  orsaka höga värmeförluster. Om det är stora öppningar där 
mycket folk ofta passerar dagligen förloras värme varje gång entrén öppnas. 
Entrésnurror och värmeslussar är exempel på energieffektivare portar som 
begränsar energiförlusten. Då det finns en extra sluss mellan den kalla uteluften 
och den varma inneluften begränsas luftutbytet och energi sparas.36 

Energimyndigheten rekommenderar några genomsnittliga isoleringstjocklekar och 
U-värden för ett energieffektivt klimatskal. Ytterväggar bör ha 300 mm isolering 
och ett U-värde på ca 0,16 W/m2K. Snedtak bör ha en isolering på 400 mm vilket 
ungefär ger ett U-värde på 0,13 W/m2K. Fönster bör ha ett U-värde på ca 1,2 
W/m2K. Golv mot mark bör ha minst 150 mm isolering och ungefär 0,19 
W/m2K i U-värde.37 

                                                 
33 Pedersen Tommy, Larsson Christian,  Energianalys byggnad D3-D4, 2009,  Rev Larsson Reinhold 
2010 
34 http://energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivt-byggande/Lokaler-och-
flerbostadshus/Forvalta/Klimatskal/Klimatskalet-i-flerbostadshus-och-lokaler/(2013-03-01) 
35 Ibid 
36 Ibid 
37 http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_eff_02_ny_ombyggn_dec10.pdf(2013-
02-27) 
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3.1.5 Ventilation 

Ett hus måste ventileras för att få bort lukt, fukt och föroreningar men även för 
att kunna föra in nytt syre. Många gamla byggnader har självdragsystem där luften 
ventileras bort i kök och badrum och den nya luften kommer in genom otätheter 
så som springor runt fönster och dörrar. Detta är dock ett mycket ineffektivt 
ventilationssystem ur energisynpunkt då det leder till stora ventilationsförluster. 
Idag byggs det mycket tätare hus och för att få ett energieffektivt 
ventilationssystem finns FTX-system som ett alternativ. Ett FTX-system har en 
ventil för att ta in friskluften, som kallas uteluft, som passerar genom ett filter för 
att rengöras. Uteluften passerar sedan genom en värmeväxlare där frånluften 
värmer upp uteluften. När uteluften passerat värmeväxlaren kallas luften istället 
tilluft och fördelas vidare till olika rum. Vistelserum så som vardagsrum och 
sovrum har tilluftsventiler och rum med mycket lukt och fukt, så som kök och 
badrum har frånluftsventiler. Frånluften går då genom värmeväxlaren och förs 
sedan ut ur byggnaden.38  

I en batterivärmeväxlare överförs värmen via ett vattenbatteri. Vatten, blandat 
med glykol, cirkulerar mellan två vattenbatterier, ett vid frånluften och ett vid 
tilluften. Vattnet cirkulerar i ett slutet system och partiklar kan därför inte 
överföras mellan från- och tilluftkanalerna vilket gör att det är bra alternativ för 
sjukhus. Verkningsgraden på detta system är vanligtvis 45 – 70 %. 
Batterivärmeväxlaren är även en av få återvinningsaggregat som är godkänt för 
vårdlokaer/sjukhus på grund av det slutna systemet.39 
 

3.1.6 Belysning 

Vårdlokaler hålls igång och är bemannade dygnet runt. Detta medför att lokalen 
måste utrustas med varierad belysning. Ljuset skall likaså anpassas efter vad 
rummet är avsett att användas till och ge god patient- och arbetsmiljö.40 Det har 
visat sig att dimmatljus under natten gör att patienterna sover bättre och stressen 
reduceras hos de som arbetar.41  

Ett bra alternativ för sjukhus är att använda sig av LED-lampor som ger samma 
ljusflöde för betydligt lägre energiförbrukning.  Nedan redovisas tabell där olika 
ljuskällor jämförs i effekten dom kräver, ljusskenet de ger ifrån sig och kostnaden 
för dessa ljuskällor.42 

Ett LED-lysrör kan ge samma ljusflöde vid 15W som ett vanligt T8 lysrör kan 
med 36W. LED-lysrör är dyrare än vanliga lysrör ca 688kr/st, dock har de längre 
livslängd, ca 50 000 h.43 

                                                 
38 Forslund Jan, Bästa inneklimat till lägsta energikostnad, Svensk byggtjänst, 2010  
39 http://www.kubenventilation.se/varmevaxlare(2013-04-01) 
40http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivt-byggande/Belysning---
ny/Inomhus/Vardlokaler/(2013-02-05) 
41Stern, Michelle Halle, The energy-efficient hospital: six techniques to manage hospital energy use 
more effectively, Sustainable Facility, Sept, 2008  
42 http://www.greenliteuk.com/energy-efficient-hospital-lighting.php(2013-02-21) 
43 http://www.led-led.se/led-tubes.html(2013-03-20) 
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3.1.7 Solfångare 

Det enklaste sättet att ta vara på solens energi är att låta den värma upp en yta och 
sedan ta vara på värmen. Passivsolvärme är då vägg- och golvmaterial lagrar 
värmen genom stora glasytor mot söder och små glasytor mot norr. 
Aktivsolvärme är att vatten eller luft värms upp med hjälp av en solfångare och 
sedan används värmen till hushållets varmvatten och uppvärmning. 
Verkningsgraden på en solfångare är vanligen 40-50 %. Beroende på instrålning, 
optiska och termiska förluster varierar verkningsgraden. 44 

Numera strävas det efter att samordna solfångaren i byggnadens fasad eller tak, 
eftersom att solfångaren kan uppfattas som visuell miljöförstöring i vissa fall. 
Miljöpåverkan från en solfångare är minimal och detta ses som väldigt positivt.45  

3.1.7.1 Plana glasade solfångare 

Den plana solfångaren består vanligtvis av en ram i aluminium och en täckskiva av 
transparent glas. Bakom glaset finns en absorberande yta innehållande kopparrör 
och längst bak är det isolerande material.  
Fördelar med plana solfångare: 

 Väldigt effektiv under de varma månaderna på sommaren. 
 Konstruktionen är väldigt enkel och tålig. 
 Montaget är snabbt och smidigt.  
 Det är möjligt att integrera solgångaren med takbeläggningen.  

Effektivitet: 

 1 031 mm x 2 088 mm eller 2 088 mm x 1 031 mm: 843 kWh/år/panel.46 

  

                                                 
44 Areskoug Mats, Eliasson Per, Energi för hållbar utveckling ett historiskt och naturvetenskapligt 
perspektiv, studentlitteratur, 2007  
45 Ibid 
46 http://www.solenergiteknik.se/solvaermestoed.html(2013-02-28) 

Tabell 2: Jämförelse mellan  olika  ljuskällor. 
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3.1.7.2 Vakuumrörssolfångare 

Vakuumrören är uppbyggda av två glasrör, ett inre och ett yttre, mellan dessa är 
det vakuum vilket bidrar till en mycket bra isolering. Denna sort av solfångare 
fungerar så att solens ljus släpps in genom glaset och träffar en absorberande yta 
på det innersta röret i vakuumröret som omvandlar solinstrålningen till värme.  
Fördelar med vakuumrörssolfångare: 

 Hög verkningsgrad under alla månader.  
 Låga värmeförluster på grund av den goda isoleringsförmågan.  
 Den runda absorberingsytan bidrar till att solstrålning från sidan tas tillvara. 
 Vindfånget är litet då vinden tar sig igenom solgångarens rör.  
 Montaget sker lätt. 

Effektivitet: 
 24 rör 1 975 mm x 2 000 mm:1 659 kWh/år/panel47 

  

                                                 
47 Ibid 

Figur 2: Vakuumrörssolfångare.

Figur 1: De två figurerna ovan visar struktur och utseende på en 
Plan solfångare. 
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3.1.8 Solceller 

Solceller består av en tunn skiva halvledarmaterial, det är vanligt med kisel som 
halvledande material. På framsidan av solcellen finns ett mönstrat metallskikt och 
på baksidan finns det en mer heltäckande metallplatta. Solcellen genererar ström 
när soltrålar når framsidan av solcellen och där genom skapar spänning mellan de 
två skikten, då skapas likström. För att omvalda likströmmen till växelström måste 
likströmmen först passera genom en växelriktare, där spänningen höjs, och på så 
vis möjliggörs användningen av solenergielen i det vanliga elsystemet. 48  

 

Dock är det så att i Sverige under vinterperioden, när vi gör av med som mest 
energi, är det som minst solstrålning. Det är även de stora initiala kostnader på 
solceller som gör att det blir svår etablerat på marknaden. Solceller kan kräva stor 
area, men då de installeras på tak så är de mycket arealeffektiva i jämförelse med 
andra energislag.49 

I Sverige är solinstrålningen runt 1000kWh/m2. Sverige har även mycket diffust 
ljus som är positivt vid produktionen av solenergiel. 50 

Vid investering av solceller kan ekonomiskt stöd sökas. Detta stöd täcker 35 % av 
investeringskostnaden. Som högst kan ett stöd på 1,2 miljoner kronor per 
solcellssystem tillhandahållas. De stödberättigande kostnaderna får heller inte 
överstiga 37 000 kronor inklusive moms per installerad kilowatt elektrisk 
toppeffekt.51 

                                                 
48 Areskoug Mats, Eliasson Per, Energi för hållbar utveckling ett historiskt och naturvetenskapligt 
perspektiv, studentlitteratur, 2007 
49 Ibid 
50 Ibid 
51 http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-
solceller/(2013-03-18) 

Figur 3: illustrerande bild av en solcell. 
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3.1.9 Vindturbin 

För att kunna omvandla vind till energi kan detta ske genom en vindturbin, som 
omvandlar rörelseenergin i vinden till elektricitet. När vinden blåser sätter 
rörelsekraften i vinden igång turbinen som börjar rotera, som i sin roterar igång 
generatorn som skapar växelström. Rörelseenergin i vinden är proportionell mot 
vindhastigheten i kubik. Därför är det viktigt med var vindturbinen placeras, ett 
högt läge är att föredra då det blir högre hastighet och mindre turbulens. 
Årsmedelvinden på 120 m höjd ovan nollplansförskjutningen ligger på ca 5,8 m/s 
i Jönköping.52 

3.1.10 Solavskärmning 

Reduceringen av energiåtgången i en byggnad kan göras genom att minska 
behovet av komfortkyla. Komfortkyla behövs då det blir överskottsvärme i 
byggnaden, det vill säga när gratisenergin överstiger behovet av värme i 
byggnaden. 53Det går inte att minska på antalet personer eller maskiner i en 
byggnad däremot går det att minska solinstrålningen genom att skärma av den. Ett 
sätt för att minska gratisenergin utan att påverka verksamheten är solavskärmning 
ett alternativ.54 En effektiv solavskärmning är solskyddsfilm som klistras på 
fönsterna och släpper igenom ljus men skärmar av värmen. 55  
 
En solskyddsfilm på fönsterna reducerar värmeinstrålningen med minst 50%, 
kostnaden för denna åtgärd blir 650kr/m2, installationskostnader inräknat. 
Livslängden på denna produkt räknas vara minst 15 till 20år. Eftersom 
solinstrålningen på fönsterna i norr är försumbar behövs det inte någon 
solavskärmning på dessa fönster, beräkningarna kommer endast att ske på de 
fönster som ligger i östra, västra och södra fasader.  Arean för dessa fönster är 
totalt 667,86 m2.56 

3.1.11 Energihushållning av verksamhetsel 

Stand by-funktionen som finns på ett flertal apparater idag är inget positivt. Ett 
exempel är att stand by-funktionen i TV-apparat motsvarar mellan 30-40 % av 
den totala energianvändningen under livslängden. Att använda denna funktion är 
inget alternativ, utan apparater skall istället stängas av.57 

                                                 
52 http://www.vindlov.se/Vindbrukskollen/(2013-04-09) 
53 http://www.varmahus.se/varmebehov/vaermebehovet.php,(2013-04-24) 
54 Stern, Michelle Halle, The energy-efficient hospital: six techniques to manage hospital energy use 
more effectively, Sustainable Facility, Sept, 2008  
55 http://www.solargard.com/se/window-films/f%C3%B6nsterfilm-f%C3%B6r-ditt-
hem/solskyddsfilm/lx-70(2013-03-21) 
56 Bilger Anna, Solar Gard, E-mail <anna.bilger@saint-gobain.com> 
57 Forslund Jan, Bästa inneklimat till lägsta energikostnad, Svensk byggtjänst, 2010 



Genomförande 

16 

Genom att ge information till de brukande av energihushållning  av elen kan 
elanvändningen minskas. Verksamhetselen räknas att kunna reduceras med 10 %, 
vilket motsvarar en minskning av hela 44 100 kWh/år. 58 

3.1.12 Sänkning av tilluftstemperatur 

Vanligtvis är det onödigt varmt i våra byggnader idag. Detta gör att möjligheten 
finns att minska tilluftstemperaturen med någon grad. Detta skulle bidra till att 
varje grads minskning skulle ge en besparing av 5% av energin för uppvärmning.59 
För att denna åtgärd skall kunna genomföras krävs följande: 

 Någon får gå ut i verksamheten och kolla upp temperaturnivåerna, både i 
rum och i tilluft. 

 Därefter sker sänkning via det datoriserade systemet 
 Uppföljning på vad som sker görs på DHC:n (driftcentralen) 
 När alla värden är stabiliserade skall experten åter ut i verksamheten och 

kontrollera temperaturerna. 
Detta förfarandet medför då ett tidskrävande arbete för en utomstående person 
som är expert inom området, vilket medför en investeringskostnad på 25 000 kr. 60  
   

                                                 
58 Pedersen Tommy, Larsson Christian,  Energianalys byggnad D3-D4, 2009,  Rev Larsson Reinhold 
2010 
59 http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Kom-igang-lista-for-villaagare/(2013-03-12) 
60 Larsson Reinhold, Ecies, 2013-05-14, E-mail <Reinhold@ecis.se>  
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3.2 Fallstudie 
I fallstudien beskrivs byggnaden i dess befintliga skick, sedan redovisas energi-och 
ekonomiberäkningarna som gjorts för att få fram ett åtgärdspaket.    

3.2.1 Byggnadsbeskrivning av byggnad D3-D4 

Referensbyggnaden arbetet utgår från är byggnad D3-D4 och tillhör länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping. Byggnaden används främst för psykvård och uppfördes under 
mitten av 80-talet.  

 Fastighetens yta:  13 007 m2 (Atemp) 
 Övrig yta:  13 007 m2 (BRAt) 
 Yta   13 899 m2 (BTAt) 
 Rumshöjd  2,7 m 

 

3.2.1.1 Värme 

Värmen till vårdslokalerna tillförs genom uppvärmning av ventilationsluften, efter 
värmeåtervinningen går luften genom ett batteri där den värms upp till den 
nödvändiga temperaturen. Med detta system undviks radiatorer i vårdslokalen 
vilket underlättar städningen. Den extra energi som krävs för att värma upp luften 
till rätt temperatur kommer från fjärrvärme. 61 

                                                 
61 Larsson Reinhold, Ecies, 2013-02-19, E-mail <Reinhold@ecis.se>  
Leibäck,  Ronny Landstingsfastigheter Jönköping, 2013-02-19, E-mail <ronny.leiback@lj.se> 
 

Figur 4: Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. 
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3.2.1.2 Komfortkyla 

Kylningen av vårdslokalen sker på samma sätt som uppvärmningen, genom 
tilluften. Då det finns behov för att kyla byggnaden, återvinner värmeväxlaren 
kylan i frånluften och om temperaturen behövs sänkas ytterligare görs detta i ett 
kylaggregat som är gemensamt för byggnader D3 och D4.   

3.2.1.3 Klimatskalet 

Genom granskning av konstruktionsritningar och rapporten om energianalysen av 
byggnad D3-D4 har följande uppgifter kring klimatskalet tagits fram.  

Väggar 

Väggarna i byggnaden består av följande material: 

 125 mm tegel 

 20 mm luftspalt 

 13 mm gips 

 210 mm isolering 

 2 x 13 mm gips 

Det beräknade u-värdet i arbetsrapporten uppgår till 0,2 W/m2 K. 62 

Markplatta 

Markplattans yttrerand är 346 m2 och har ett U-värde på 0,19 W/m2 K, innerand 
har en yta på 2119 m2 och ett U-värde på 0,16 W/m2 K. Eftersom det höga U-
värdet på 0,19 W/m2 K ligger inom det rekommenderade värdet utförs det inga 
åtgärder på golv mot mark.63  

Tak 

Enligt konstruktionsritningar som finns har byggnaden ett plåttak med 200 mm 
isolering, invändigt finns Plåt DO-TP 120. Taket har lambda-värdet 0,042 och en 
area på 2461 m2, U-värdet på konstruktionen blir då 0,21 W/m2 K. För att nå det 
rekommenderade U-värdet bör taket tilläggsisoleras med en 200mm vilket i detta 
fall ger U-värdet 0,11 W/m2 K. Dock finns det gott om utrymme för att 
tilläggisolera taket ytterligare och med en tilläggsisolering på 300 mm fås U-värdet 
0,084 W/m2 K, vilket är extremt lågt. Transmissionsförlusterna som beror på 
taket är 71 022 kWh/år.64 

  

                                                 
62 Nyander Rickard., Landstingsfastigheter, E-mail 13-03-03 <Rickard.Nyander@lj.se> 
63 Pedersen Tommy, Larsson Christian,  Energianalys byggnad D3-D4, 2009,  Rev Larsson Reinhold 
2010 
64 Ibid 
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Fönster  

Fönstren står för 954 m2 av fasadens yta. U-värdet på fönstren i dagsläget är 3 
W/m2,K, vilket är ett väldigt högt u-värde i jämförelse med fönster som 
produceras idag. De befintliga fönsterna är 2glas-fönster med en tredje glasruta 
som skapar en luftspalt mellan rummet och fönstret.65 

Dörrar 

I transmissionsberäkningarna ansågs dörrar påverka energiförlusterna så pass lite 
att de kan bortses vid beräkning av transmissionsförluster, eftersom de utgör en 
minimal del av det totala klimatskalet.66 

3.2.1.4 Ventilation 

Ventilationen i vårdslokalen består av två FTX-system, som installerades i varje 
byggnad för sig. Värmeväxlaren i byggnaderna D3 och D4 har en 
värmeåtervinning på 55%. Frånluftsdonet är integrerat med fönsterna på så sätt att 
det finns en tredje glasruta på fönsterna med en luftspalt som tillåter att frånfluten 
värmer den inre glasrutan innan den går till frånluftsdonet, som är beläget ovanför 
fönstret mellan 2 glas-fönstret och den innersta glasrutan. Detta system tillåter 
möblering i hela rummet då det inte sker kallras, dock kyls luften ner innan den 
når värmeväxlaren vilket leder till att energi som skulle kunna återvinnas 
försvinner i transmission.67 

3.2.1.5 Belysning 

I bilaga 9.1 redovisas det att högsta antalet lampor är utav sorten 36W-lysrör, då 
det är hela 76% lampor som är utav denna sort kommer endast dessa att åtgärdas. 
Om vanliga lysrör byts ut mot Led-lysrör kommer samma ljusflöde fås dock 
minskar effekten från 36W till 15W per lysrör. 68 

3.2.1.6 Energi- och vattenanvändning 

 Energianvändning värme:  1 625 875 kWh/år  
 Energianvändning el: 1 100 000 kWh/år 
 Varmvattenenergi  130 985  kWh/år69 

  

                                                 
65 Ibid 
66 Ibid 
67 Larsson Reinhold, Ecies, 2013-02-19, E-mail <Reinhold@ecis.se>  
Leibäck,  Ronny Landstingsfastigheter Jönköping, 2013-02-19, E-mail <ronny.leiback@lj.se> 
68 http://www.led-led.se/led-tubes.html(2013-03-19) 
69 Pedersen Tommy, Larsson Christian,  Energianalys byggnad D3-D4, 2009,  Rev Larsson Reinhold 
2010 
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3.2.1.7 Åtgärdsförslag 

För en övergripande bild över vilka åtgärder som kan vara lämpliga vid 
energieffektivisering av referensbyggnaden gjordes en mind-map som resulterade i 
punkterna nedan. Dessa åtgärder behandlas sedan i beräkningsdelen i fallstudien.    

Mindre åtgärder 

 Information till verksamheten avseende effektiv energianvändning för 
maskiner och belysning 

 Sänkning av tilluft med 1-2°C 

Större åtgärder 

 Tilläggisolering av tak 

 Byte till energieffektiva fönster  

 Tilläggsruta 

 Byta ventilationsaggregat för att få bättre återvinning 

 Byta till mer energieffektiva armaturer 

 Solavskärmning 

Alternativa energikällor 

 Solfångare 

 Solceller 

 Vindturbin 
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3.2.2 Energiberäkning av den befintliga byggnaden 

Genom egna beräkningar har behovet av köpt energi kartlagts. Tabellen visar att 
köpt energi (fjärrvärme + fastighetsel) för hela året uppgår till  2 268 437 kWh/år. 
Vid beräkningen i excel har verksamhetselen bortsets. Det totala behovet av köpt 
energi blir därför 2 268 437+441 315= 2 709 752 kWh/år. För en 
exempelberäkning av energianvändningen i Januari månad  se Bilaga 9.2. I 
beräkningarna har kylbehovet räknats med i fastighetselen som en genomsnittlig 
energiåtgång per månad. Detta gör att det blir en felmarginal då kylbehovet 
egentligen endast fördelas på sommarmånaderna.   

3.2.3 Ekonomiska kalkyler 

Vid de ekonomiska kalkyler som utförts har utgångspunkten varit den 
arbetsrapport som tillhandahållits för byggnad D3-D4. Beräkning av 
återbetalningstid har baserats på det energipris som Landstingsfastigheter 
redovisat 29 Februari 2008.  Nedan följer använda energipriser: 70 
 

 Elpris :  0,85 kr / kWh 
 Värmepris: 0,438 kr / kWh 

 
Vid beräkningar med åtgärder har livslängden på dessa begränsats till maximalt 25 
år. Detta pågrund av att referensbyggnaden idag är 25 år och förväntas stå kvar i 
minst 25 år till. 
  

                                                 
70 Pedersen Tommy, Larsson Christian,  Energianalys byggnad D3-D4, 2009,  Rev Larsson Reinhold 
2010 

Tabell 3: Byggnadens specifika energianvändning innan åtgärder. 
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3.2.4 Beräkning av mindre åtgärder 

Vid livscykelberäkningarna har följande värden används: 71 

Kalkylränta: 2,9 % 

Prisökning  av Fjärrvärme: 2 % 

Prisökning av El: 2 %  

3.2.4.1 Information till verksamheten avseende effektiv energianvändning  

Med information till verksamheten avseende effektiv energianvändning menas att 
de anställda skall få kunskap om hur de på ett effektivt sätt kan använda sig av 
elanvändningen på bästa möjliga sätt. Det handlar tillexempel om att få insikt i hur 
mycket det betyder att släcka lampor efter sig i ett rum som ingen vistas i 
förtillfället.  

Pay off-metoden 

Tidigare energiförlust för verksamhetselen: 441 315 kWh/år. 

Energibesparing: 441 315 kWh/år x 0,1 = 44 131,5 kWh/år. 

Kostnadsbesparing: 0,85 kr/kWh x 44 131,5 kWh/år = 37 511,8 kr/år. 

Investeringskostaden: 6 000 kr. 72 

Återbetalningstiden av investeringen kan överslagsmässigt beräknas genom 
följande formel: 

 Pay off-tiden= IK/KB= 6 000/ 37 511,8= 0,16 år 

Detta redovisar att den överslagsberäknade återbetalningstiden uppgår till 0,16 år 
vid information till verksamheten med avseende på effektiv energianvändning av 
verksamhetselen.  

  

                                                 
71 Blick Benny, Landstingsfastigheter, E-mail 13-04-03 <Benny.Blick@lj.se> 
72 Pedersen Tommy, Larsson Christian,  Energianalys byggnad D3-D4, 2009,  Rev Larsson Reinhold 
2010 
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Livscykelkostnad 

LCC= -Merkostnaden + Årlig besparing x  Energipris x Nusummefaktor 

Beräkningarna visar att investeringen är lönsam. Nuvärdet efter 25 år visar sig 
uppgå till 832 265 kronor 

3.2.4.2 Sänkning av tilluftens temperatur med 1°C 

Sänkning med 1 grad av tilluften anses vara omärkbart gentemot den energi 
åtgärden besparar. Dock kan det medföra kostader då en expert inom området 
måste kontrollera och genomföra åtgärden.  

Pay off-metoden 

Tidigare energiförlust för ventilation: 1 880 860 kWh/år. 

Energiförlust efter sänkning av tilluften med 1°C: 1 700 553 kWh/år. (För 
exempel beräkning se bilaga 9.2. Samma beräkning har genomförts med ändring av 
en grads sänkning av tilluften).  

Energibesparing: 1 880 860 kWh/år - 1 700 553 kWh/år = 180 307 kWh/år. 

Kostnadsbesparing: 0,438 kr/kWh x 180 307 kWh/år = 78 974,5 kr/år. 

Investeringskostaden: 25 000 kr.73 

Återbetalningstiden av investeringen kan överslagsmässigt beräknas genom 
följande formel: 

 Pay off-tiden= IK/KB= 25 000/ 78 974,5= 0,32 år 

                                                 
73 Pedersen Tommy, Larsson Christian,  Energianalys byggnad D3-D4, 2009,  Rev Larsson Reinhold 
2010 

Tabell 4:LCC-beräkning vid information till verksamheten med 
avseende på effektiv energianvändning av verksamhetsel. 
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Detta redovisar att den överslagsberäknade återbetalningstiden uppgår till 0,32 år 
vid information till verksamheten med avseende på effektiv energianvändning av 
verksamhetselen.   

Livscykelkostnad 

LCC= -Merkostnaden + Årlig besparing x  Energipris x Nusummefaktor 

Beräkningarna visar att investeringen är lönsam. Nuvärdet efter 25 år visar sig 
uppgå till 1 739 820 kronor 

  

Tabell 5:LCC-beräkning vid sänkning av 
tillufttemperaturen med 1 grad. 
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3.2.5 Beräkningar av större åtgärder 

Vid livscykelberäkningarna har följande värden används: 

Kalkylränta: 2,9 % 

Prisökning  av Fjärrvärme: 2 % 

Prisökning av El: 2 % 74 

3.2.5.1 200 mm tilläggisolering av tak 

Nedan följer beräkningar kring energi och ekonomi vi tilläggsisolering av taket 
med 200 mm. Kostaderna för åtgärden är en ungefärlig offert som tagits fram av 
företaget Värmehjälpen.  

Pay off-metoden 

Tilläggsisolering på 200 mm: 

 Takets area: 2 461 m2 

 U-värde: 0,042 / 0,4 m = 0,11 W/m2 K 

 Gt: 141 936 kWh/år 

Tidigare transmissionsförlust: 73 354 kWh/år  

Transmissionsförlust efter åtgärd: ((0,11 x 2 461 m2)/1000) x Gt =38 424 
kWh/år. 

Energibesparing: 73 354 kWh/år – 38 423 kWh/år = 34 931 kWh/år. 

Kostnadsbesparing: 0,438 kr/kWh x 34 931 kWh/år = 15 300 kr/år 

Kostnaden för att tilläggisolera taket: 86kr/m2 75 

Investeringskostad: 86 kr/m2 x 2 461m2 = 211 646kr. 

Återbetalningstiden av investeringen kan överslagsmässigt beräknas genom 
följande formel: 

 Pay off-tiden= IK/KB= 211 646/ 15 3000 = 13,8 år. 

Detta redovisar att den överslagsberäknade återbetalningstiden uppgår till 14 år 
vid 200 mm tilläggsisolering av taket.  
  

                                                 
74 Blick Benny, Landstingsfastigheter, E-mail 13-04-03 <Benny.Blick@lj.se> 
75 Hedman Gustav, Värmehjälpen, E-mail 13-03-01 <Gustav@värmehjälpen.se> 
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Livscykelkostnad 

LCC= -Merkostnaden + Årlig besparing x  Energipris x Nusummefaktor 

 Livslängd 25 år  

Beräkningarna visar att investeringen är lönsam. Nuvärdet efter 25 år visar sig 
uppgå till 143 448 kronor. 

3.2.5.2 300 mm tilläggisolering av tak 

Nedan följer beräkningar kring energi och ekonomi vi tilläggsisolering av taket 
med 300 mm. Kostaderna för åtgärden är en ungefärlig offert som tagits fram av 
företaget Värmehjälpen. 

Pay off-metoden 

Tilläggsisolering på 300mm: 

 Takets area: 2 461 m2 

 U-värde: 0,042 / 0,5 m = 0,084 W/m2 K 

 Gt: 141 936 kWh/år 

Tidigare transmissionsförlust: 73 354 kWh/år.  

Transmissionsförlust efter åtgärd:((0,084 x 2 461 m2)/1000) x Gt = 29 342 
kWh/år. 

Energibesparing: 73 354 kWh/år – 29 342 kWh/år = 44 012 kWh/år. 

Kostnadsbesparing: 0,438 kr/kWh x 44 012 kWh/år = 19 277 kr/år 

Tabell 6: LCC-beräkning av 200 mm tilläggisolering av tak. 
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Kostnaden för att tilläggisolera taket: 129 kr/m2 76  

Investeringskostnad: 129 kr/m2 x 2 461 m2 = 317 469kr. 

Återbetalningstiden av investeringen kan överslagsmässigt beräknas genom 
följande formel: 

 Pay off-tiden= IK/KB= 317 469/ 19 277 = 16,4 år 

Detta redovisar att den överslagsberäknade återbetalningstiden uppgår till 17 år 
vid 300 mm tilläggsisolering av taket.  

Livscykelkostnad 

LCC= -Merkostnaden + Årlig besparing x  Energipris x Nusummefaktor 

 

Beräkningarna visar att investeringen är lönsam. Nuvärdet efter 25 år visar sig 
uppgå till 196 115 kronor.  

  

                                                 
76 Hedman Gustav, Värmehjälpen, E-mail 13-03-01 <Gustav@värmehjälpen.se> 

Tabell 7:LCC-beräkning av 300 mm tilläggisolering av tak. 
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3.2.5.3 Tilläggsruta 

Företaget Grundels erbjuder tilläggsrutor för 2 glas-fönster. Detta innebär att de 
befintliga 2 glas-fönstren kan göras om till ett 3 glas-fönster. Deras pris för varje 
fönster är ca 1 200 kr/glas installerat och klart.  

Antalet fönster har beräknats till 757 stycken. För beräkning av antalet fönster se 
tabell i bilaga 9.3. 

För att lägga till ett isoleringsglas på varje fönster blir investeringskostnaden: 757st 
x 1 200 kr = 908 400 kr + moms.77  

Byggnadens glas har idag ett U-värde på 3 W/m2 K. Vid montering av isolerruta 
kommer U-värdet att reduceras till ca 1,3 W/m2 K.78 

Pay off-metoden 

 U-värde: 1,3 W/m2 K  

 Gt: 141 936 kWh/år 

Tidigare transmissionsförlust: ((3 x 954 m2)/1000) x Gt = 406 220,8 kWh/år. 

Transmissionsförlust efter åtgärd: ((1,3 x 954 m2)/1000) x Gt = 176 029 kWh/år. 

Energibesparing: 406 220,8 kWh/år – 176 029 kWh/år = 230 192 kWh/år. 

Kostnadsbesparing: 0,438 kr/kWh x 230 192 kWh/år = 100 824 kr/år. 

Investeringskostnad: 908 400 kr. 

Återbetalningstiden av investeringen kan överslagsmässigt beräknas genom 
följande formel: 

 Pay off-tiden= IK/KB= 908 400/ 100 824 = 9 år 

Detta redovisar att den överslagsberäknade återbetalningstiden uppgår till 9 år vid 
investering av en tilläggsruta på fönstren.   

  

                                                 
77 Edström Anders, Grundels, E-mail 2013-03-18 <anders.edstrom@grundels.se> 
78 Ibid 
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Livscykelkostnad 

LCC= -Merkostnaden + Årlig besparing x  Energipris x Nusummefaktor 

Beräkningarna visar att investeringen är lönsam. Nuvärdet efter 25 år visar sig uppgå 
till 1 344 684 kronor. 

3.2.5.4 Byta fönster 

Priser för att byta fönster har tagits från Elitfönster. För närmare beräkning och 
kostnad för de olika fönstren, se bilaga 9.3.  

Investeringskostnad: 4 069 820 kr + moms 

I detta pris är inte monteringskostnaden medräknad.  

Byggnadens glas har idag ett U-värde på 3 W/m2 K. Vid montering av 3glasruta 
kommer U-värdet att reduceras till ca 1,1 W/m2 K. 

Pay off-metoden 

 U-värde: 1,1 W/m2 K  

 Gt: 141 936 kWh/år 

Tidigare transmissionsförlust: ((3 x 954 m2)/1000) x Gt = 406 220,8 kWh/år. 

Transmissionsförlust efter åtgärd: ((1,1 x 954 m2)/1000) x Gt = 148 947,6 kWh/år. 

Energibesparing: 406 220,8 kWh/år – 148 947 kWh/år = 257 273 kWh/år. 

Kostnadsbesparing: 0,438 kr/kWh x 257 273 kWh/år = 112 685,6 kr/år. 

Investeringskostnad: 4 069 820 kr. 

  

Tabell 8: LCC-beräkning av tilläggsruta. 
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Tabell 9:LCC-beräkning byte av fönster. 

Återbetalningstiden av investeringen kan överslagsmässigt beräknas genom 
följande formel: 

 Pay off-tiden= IK/KB= 4 069 820/ 112 685,6 = 36 år 

Detta redovisar att den överslagsberäknade återbetalningstiden uppgår till 36 år 
vid investering av en tilläggsruta på fönstren.   

Livscykelkostnad 

LCC= -Merkostnaden + Årlig besparing x  Energipris x Nusummefaktor 

Beräkningarna visar att investeringen är olönsam. Nuvärdet efter 25 år visar sig bli      
-1 551 660 kronor. 

3.2.5.5 Byte av ventilationsaggregat 

De valda ventilationsaggregatet är av samma typ som det befintliga. Aggregatet har 
där emot en verkningsgrad på 70% och är godkänt för att användas på sjukhus.   

 Värmeåtervinningsgraden på Econet ligger på ca 70%, 
 Investeringskostnaden är ungefärligt uppskattad till 1 750 000kr. 79 

Pay off-metoden  

Tidigare ventilationsförlust: 1 880 860 kWh/år 
Ventilationsförlust efter åtgärd: 1 554 418 kWh/år (för exempelberäkning av 
januari månad se bilaga 9.4) 

Energibesparing: 1 880 860 - 1 554 418 = 326 442 kWh/år 
Kostnadsbesparing: 326 442 x 0,438 = 142 982 kr/år 

                                                 
79 Ekedahl Ulf, Regionchef, FläktWoods AB, 2013-04-11 <ulf.ekedahl@flaktwoods.com>  
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Återbetalningstiden av investeringen kan överslagsmässigt beräknas genom 
följande formel: 

 Pay off-tiden= IK/KB= 1 750 000 / 142 982 = 12,2 år 

Detta redovisar att den överslagsberäknade återbetalningstiden uppgår till 12 år 
vid investering av ett nytt ventilationsaggregat. 

Livscykelkostnad 

LCC= -Merkostnaden + Årlig besparing x  Energipris x Nusummefaktor 

Beräkningarna visar att investeringen är lönsam. Då nuvärdet efter 25 år visar sig 
bli 1 445 176 kronor. 

3.2.5.6 Byta till mer energieffektiva lysrör 

För förtydligande av beräkningarna efter införandet av denna åtgärd se bilaga 9.5. 

Pay off-metoden 

Beräkningarna som följer baseras endast på 36W-lysrör och inte den totala 
belysningen. Eftersom verksamhetselen inte ingår i beräkningarna av den totala 
energi användningen för byggnaden separeras fastighetselen från verksamhetselen 
i dessa beräkningar.  

Beräkning av fastighets belysning 

 Antal lysrör: 436 st 

 Tänt h/dygn: 12 h/dygn 

 Drifttid/år: 4380 h/år 

 Energiåtgång/år före åtgärd: 463 x 36 x 4380 = 73 006 kWh/år  

Tabell 10:LCC-beräkning byte av ventilationsaggregat. 
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 El-kostnad/år före åtgärd: 73 006 x 0,85 = 62 055/år 

Då åtgärden införs blir: 

 Energiåtgången/år: 463 x 15 x 4380= 30 419 kWh/år 

 Elkostnaden/år 30 419 x 0,85= 25 856 kr 

Kostnadsbesparing: 62 055 – 25 856 = 36 199 kr/år 

Kostnaden för lysrören är 688kr/st. 80 

Investeringskostnad: 463 x 688= 318 544 kr 

Återbetalningstiden av investeringen kan överslagsmässigt beräknas genom 
följande formel: 

 Pay off-tiden= IK/KB= 318 544 / 36 199= 8,8 år 

Detta redovisar att den överslagsberäknade återbetalningstiden för byte av lysrör 
på 36W till 15W uppgår till 9 år på fastighetselen. 

 

Livscykelkostnad 

LCC= -Merkostnaden + Årlig besparing x  Energipris x Nusummefaktor 

 Ett Led-lysrör har en livslängd upp till 50 000h, detta ger 11 års livslängd 
om det är tänt 12h/dag.  

Beräkningarna visar att investeringen är lönsam. Nuvärdet efter 11 år visar sig uppgå 
till 77 922 kronor.   

Beräkning av verksamhetsbelysning 

 Antal lysrör: 1530st 

 Drifttid/år: 3200 h/år 

 Tänt h/dygn: 8,8 h/dygn 

                                                 
80 http://www.led-led.se/led-tubes.html(2013-03-19)  

Tabell 11: LCC-beräkning vid åtgärd av Fastighetsbelysning. 
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 El-kostnad: 0,85kr/kWh 

 Energiåtgång/år före åtgärd: 1530 x 36 x 3200= 176 256 kWh/år  

 El-kostnad/år före åtgärd: 776 256 x 0,85 = 149 818 kr/år 

Då åtgärden införs blir: 

 Energiåtgången/år 1530 x 15 x 3200= 51 216 kWh/år 

 Elkostnaden/år 51 216 x 0,85= 43 534 kr/år 

Kostnadsbesparing: 149 818 – 43 534 = 106 284 kr/år 

Kostnaden för lysrören är 688kr/st. 81 

Investeringskostnaden: 1530 x 688= 1 052 640 kr 

 

Återbetalningstiden av investeringen kan överslagsmässigt beräknas genom 
följande formel: 

 Pay off-tiden= IK/KB= 1 052 640 / 106 284 = 9,9 år 

Detta redovisar att den överslagsberäknade återbetalningstiden för byte av lysrör 
på 36W till 15W uppgår till 10 år på verksamhetsbelysningen.  

Livscykelkostnad 

LCC= -Merkostnaden + Årlig besparing x  Energipris x Nusummefaktor 

 Ett Led-lysrör har en livslängd upp till 50 000h, detta ger 15 års livslängd 
om det är tänt 8,8 h/dag.  

Beräkningarna visar att investeringen är lönsam. Nuvärdet efter 11 år visar sig uppgå 
till 434 495 kronor.   

  

                                                 
81 http://www.led-led.se/led-tubes.html(2013-03-19)  

Tabell 12: LCC-beräkning vid åtgärd av Verksamhetsbelysning. 
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Sammanställning av fastighetsbelysning och verksamhetsbelysning 

Sammanställningen av fastighets- och verksamhetsbelysningen görs för att få en 
överskådlig blick i hur mycket energi och pengar som totalt sparas genom denna 
åtgärd.  

Pay off-metoden 

 Energiåtgång innan åtgärd: 377 449 kWh/år 

 Energiåtgång av 36W-lysrör: 249 261,8 kWh/år 

Energiåtgång av vid byte till 15W-lysrör: 

 Energiåtgång för fastighetsel med 15W-lysrör: 30 419,1 kWh/år 

 Energiåtgång för verksamhetsel med 15W-lysrör: 51 216 kWh/år 

 Total energiåtgång: 30 419,1 + 51 216 = 81 635,1 kWh/år 

Andel sparade kWh/år: 249 261,8 kWh/år – 81 635,1 kWh/år = 167 627 kWh/år 

Total energiåtgång/år efter åtgärd: 377 449 - 164 627 = 212 822 kWh/år 

Kostnadsbesparing fastighetsel: 36 199 kr/år  

Kostnadsbesparing verksamhetsel: 106 284 kr/år  

Total kostnadsbesparing: 36 199 + 106 284= 142 483 kr/år 

Total investeringskostnad för åtgärd: 318 544 kr + 1 052 640 kr = 1 371 184 kr 

 

Sammanlagd återbetalningstid: 

 Pay off-tiden= IK/KB= 1 371 184 / 142 483 = 9,6 år 

Detta redovisar att den överslagsberäknade återbetalningstiden för byte av lysrör 
på 36W till 15W uppgår till 10 år av både fastighets- och verksamhetsbelysningen.  

Livscykelkostnad 

LCC= -Merkostnaden + Årlig besparing x  Energipris x Nusummefaktor 

Livslängd fastighetsbelysning: 11 år 

Livslängd verksamhetsbelysning: 15 år 

 Medellivslängd av fastighets- och verksamhetsbelysningen blir därför: 
(11+15)/2=13 år 



Genomförande 

35 

Beräkningarna visar att investeringen är lönsam. Nuvärdet efter 13 år visar sig uppgå 
till 371 564 kronor.   

3.2.5.7 Solavskärmning 

Nedan följer energi-och ekonomiberäkningar kring solavskärmning.  

Pay off-metoden 

 Komfortkylningen innan åtgärd: 92 224 kWh/år 

 Arean för den fönsteryta som beräknas: 668 m2 

 Kostnaden/m2: 650 kr/m2 

Investeringskostnad: 668 x 650 = 434 200 kr 

Energibesparing: 92 224 / 2 = 46 112 kWh/år82  
Kostnadsbesparing: 46 112 x 0,85 = 39 195 kr/år 

Sammanlagd återbetalningstid: 

 Pay off-tiden= IK/KB= 434 109 / 39 195 = 11 år 

Detta redovisar att den överslagsberäknade återbetalningstiden för tillföra 
solavskärmning till byggnaden uppgår till 11 år.  

  

                                                 
82 Bilger Anna, Solar Gard, E-mail <anna.bilger@saint-gobain.com> 

Tabell 13:LCC-beräkning vid åtgärd av fastighets- och verksamhetsbelysning. 



Genomförande 

36 

Livscykelkostnad 

LCC= -Merkostnaden + Årlig besparing x  Energipris x Nusummefaktor 

 Livslängd: minst 15 år. 

Beräkningarna visar att investeringen är lönsam. Nuvärdet efter 15 år visar sig 
uppgå till 434 495 kronor 

  

Tabell 14: LCC-beräkning av solavskärmning. 
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3.2.6 Beräkning av alternativa energikällor 

För att nå de lånsiktiga energimålen räcker det inte att enbart minska 
energianvändningen det krävs även att det tillförs förnyelsebarenergi. Nedan följer 
därför beräkningar på alternativa energikällor.   

3.2.6.1 Solfångare 

Ett sätt att minska fjärrvärmebehovet vid uppvärmning av varmvattnet är att 
utnyttja solvärme. Genom att installera solfångare minskas detta behov.  

Pay off-metoden 

I fösta hand tas det hänsyn till att energiförbrukningen skall minskas. Detta gör att 
Vakuumsolfångarna är det alternativ som är lämpligast för detta projekt. 
Solfångarna genererar 1 659 kWh/år.83 För produktbeskrivning och vad den 
genererar för varje enskild månad se bilaga 9.6. Genom att investera i 80 stycken 
solfångare kommer solvärmen kunna stå för hela värmeenergin för varmvattnet.  
Nedan kan byggnadens värmebehov och levererad energi av solfångarna avläsas: 

 Värmebehov för varmvatten: 130 985 kWh/år 

 Värmeenergi av solfångare: 1 659 kWh/år x 40st= 66 360 kWh/år 

Besparing kr/år/panel: 

 1659 kWh/år x 0,438 kr/kWh=727 kr/år/panel  

För hela anläggning blir besparingen 29 080 kr/år (727 kr/år/panel x 40st).  

En komplett anläggning med paneler, ackumuleringsvolym, pump och styrsystem 
kostar idag 400 000 kr exklusive installationskostnad.84 Vid beräkning av 
installationskostaden har ett schablonvärde antagits. Vid totalentreprenad kan det 
antas att installationskostanden kommer uppgå till 30% av kostanden för den  
kompletta anläggningen. 85Av detta belopp står skattereduktionen för hälften. Den 
totala kostnaden för investeringen av solfångarna blir då: 

 400 000 + (400 000 x 0,30)/2= 460 000 kr inklusive installationskostnad.  

Återbetalningstiden av investeringen kan överslagsmässigt beräknas genom 
följande formel: 

 Pay off-tiden= IK/KB= 460 000/ 29 080=16 år 

Detta redovisar att den överslagsberäknade återbetalningstiden uppgår till 16 år 
för att investera i denna storlek av solvärmeanläggning.   

  

                                                 
83 http://www.solenergiteknik.se/solvaermestoed.html(2013-02-28) 
84 Eliasson  Birger, Solenergiteknik, E-mail 13-03-06. <birger@solenergiteknik.se> 
85 http://www.solenergiteknik.se/solvaermestoed.html(2013-02-28) 
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Livscykelkostnad 

LCC= -Merkostnaden + Årlig besparing x  Energipris x Nusummefaktor 

 Livslängd 20 år(minst)  

Beräkningarna visar att investeringen är lönsam. Nuvärdet efter 20 år visar sig 
uppgå till 706 627 kronor.   

3.2.6.2 Solceller 

Taket på referensbyggnaden är ett sadeltak som är riktat mot öst och väst. 
Riktningen på taket gör att en optimal effekt av solcellerna inte kan fås, då större 
delen av solinstrålningen kommer från söder. Lutningen på taket gör även att det 
inte är lämpligt att installera solceller på referensbyggnaden då detta vanligtvis görs 
på plana takformer.86 Att installera solceller är en relativt dyr investering och om 
det inte går att få ut optimal effekt av dessa blir det inte lönsamt.  

Om taket i framtiden skulle behöva renoveras kan det samtidigt göras om till ett 
platt tak samt planera installation av solceller. Det platta taket ger möjlighet för en 
optimal verkningsgrad på solcellerna. Nedan följer beräkningar på 
återbetalningsiden och nuvärdet på solceller i optimalt läge.  

70 m2 ger 9 500kWh/år och kostar 127 990kr, detta är ett solcellspaket som 
innehåller de nödvändiga delarna för en komplett installation. 87 

                                                 
86 Åkerström  Christian, Direct energy, 13-03-21 E-mail <christian.akerstrom@directenergy.se> 
87 http://www.nordensolar.se/product/solcellspaket-10000w/  (2013-04-11) 

Tabell 15: LCC-beräkning av solfångare. 
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 Antal paket: 1000 m2 ger då 1000/70 =14,3  14 st 

Investeringskostnad: 127 990 x 14 = 1 791 860 kr 

Energibesparing: 9 500 x 14 = 133 000 kWh/år 

Kostnadsbesparing: 133 000 x 0,85 = 113 050 kr/år 

Återbetalningstiden av investeringen kan överslagsmässigt beräknas genom 
följande formel: 

 Pay off-tiden= IK/KB= 1 791 860 / 113 000 = 15,85 år 

Detta redovisar att den överslagsberäknade återbetalningstiden uppgår till 16 år 
för att investera i denna storlek av solcellsanläggning.   

Livscykelkostnad 

LCC= -Merkostnaden + Årlig besparing x  Energipris x Nusummefaktor 

 Livslängd 25 år 

Beräkningarna visar att investeringen vid optimal verkningsgrad är lönsam. Nuvärdet 
efter 25 år visar sig uppgå till 734 435 kronor.   
  

Tabell 16:LCC-beräkning av solceller. 
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3.2.6.3 Vind 

För att minska andelen köpt elenergi går det att använda sig av vindkraft. Ett 
alternativ till detta är att installera en vindturbin.  

Pay off-metoden 

En vindturbin som kan placeras på ett tak kan generera ca 450 kWh/år88 om 
vindmedelhastigheten på ett år är 5,8 m/s. Investeringskostnaden för denna vind 
turbin är 16 249 kr. 89 Då priset för vindturbiner inte ändras beroende på antal 
som köps utgår beräkningarna nedan för endast en vindturbin.  

Energibesparing per vindturbin: 450 kWh/år 
Kostnadsbesparing per vindturbin: 450 kWh/år x 0,85 kr/kWh = 382,5 kr 

Återbetalningstiden av investeringen kan överslagsmässigt beräknas genom 
följande formel: 

 Pay off-tiden= IK/KB= 16 249/ 382,5 = 42,5 år 

Detta redovisar att den överslagsberäknade återbetalningstiden för en vindturbin  
uppgår till 43 år. För att åtgärden överhuvudtaget skall fungera krävs det 
ytterligare kostnader, bland annat för installation och batteri så kommer pay off-
tiden att bli ännu högre. Det är för låg vindhastighet i Jönköping, Ryhov för att 
denna åtgärd skall anses vara lönsam. 

  

                                                 
88 http://de-ijssel-coatings.se/sites/default/files/docs/proffsapplikationer.pdf(2013-04-09) 
89 http://de-ijssel-coatings.se/sites/default/files/docs/prislista.pdf(2013-04-09) 
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Livscykelkostnad 

LCC= -Merkostnaden + Årlig besparing x  Energipris x Nusummefaktor 

 Livslängd 25 år  

Beräkningarna visar att investeringen är olönsam. Nuvärdet efter 25 år visar sig 
uppgå till -7 701 kronor. 

  

Tabell 17:LCC-beräkning av vindturbin. 
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3.3 Riskanalys  
Riskanalysen har utförts på åtgärder från  åtgärdspaketet som besvaras genomfrågeställning 2, 
se rubrik 4.2 i resultatet.  

3.3.1 Tilläggsisolering av taket  

Vid tilläggsisolering av taket är det noga att genomföra det på så sätt att det ej 
bildas kondens. Det gäller då att vara uppmärksam på fuktproblematiken.  

Om tilläggsisoleringen görs invändigt bör det även noggrant kontrolleras att de får 
plats utan att påverka att man ej kan gå upprätt på detta plan.  

3.3.2 Tilläggsruta på fönstren 

Kondens kan ske på fönster då U-värdet understiger 1,1 detta gäller inte denna 
byggnad men det är viktigt att kontrollera kondens på fönster som kan bero på 
byggfukt eller otillräcklig ventilation intill fönstret.90 

Då frånluftsdonet i referensbyggnaden ligger på fönstrets överkant, på den sida 
där tilläggisolerrutan kommer att installeras måste kontroller utföras för att 
säkerställa att tilläggsisolerrutan ej stör frånluftflödet.91 

3.3.3 Solfångare 

Att installeringen av solfångarna görs på rätt sätt är viktigt för att skada på tak och 
annan installation inte skall ske. Vid de ekonomiskaberäkningarna av solfångarna 
har installationskostnaderna för dessa medräknats. För att vara säker på att detta 
görs korrekt är det lämpligast att experter inom området utför detta arbete.   

3.3.4 Byte av ventilationsaggregat 

Vid val av ventilationsaggat till sjukhus/vårdlokaler är det viktigt att se till att 
aggregatet ej överför partiklar. I en batterivärmeväxlare överförs värmen vi ett 
vattenbatteri. Vattnet cirkulerar i ett slutet system och partiklar kan därför inte 
överföras mellan från- och tilluftkanalerna vilket gör att det är bra alternativ för 
sjukhus. 92 

  

                                                 
90 http://www.grundels.se/kondens-isolerglas (2013-05-08) 
91 Larsson Reinhold, Ecies, 2013-02-19, E-mail <Reinhold@ecis.se>  
Leibäck,  Ronny Landstingsfastigheter Jönköping, 2013-02-19, E-mail <ronny.leiback@lj.se> 
92  http://www.kubenventilation.se/varmevaxlare(2013-04-01) 
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3.3.5 Sänkning av tilluften med 1 grad 

I ett rum analyseras det termiska klimatet med flera parametrar, bland annat 
genom luftens temperatur, luftens hastighet och omgivande ytors temperatur. 
En människa är känsligt mot värmstrålning från tak och kallstrålning från sidan. 
Om temperaturen skall minskas med en grad måste det kontrolleras att 
sidostrålningarna inte medför att det termiska klimatet inte blir komfortabelt, 
till exempel genom att se över kallras vid fönster. 93 

3.3.6 Information till verksamheten med avseende på effektiv 
energianvändning 

Att informationen angående effektiv energianvändning av verksamhetselen 
verkligen når ut till de anställda är viktigt, för att energi skall kunna besparas.  En 
utbildning inom området är ett bra alternativ för att säkerhetsställa att alla deltagit 
och är medvetna om hur viktigt det är med energibesparing.   

3.3.7 Byte av lysrör  

I tabell 2 går det att se olika lampors lumen, det vill säga ljusstyrka, i jämförelse 
med antalet W som lamporna gör åt. Det är viktigt vid byte av lampor 
kontrolera lumen på de nya lamporna för den måste vara den samma som för 
de gamla lamporna. Annars är det risk för att minska standarden i de lokaler 
där lampor byts då minskad ljusstyrka leder till lägre standard.94  

3.3.8 Solavskärmning 

Då de utförs professionellt av företaget som även ger garanti på utförandet 
utesluts undersökning av risker kring denna åtgärd.   

                                                 
93 Larsson Reinhold, Ecies, 2013-01-28, E-mail <Reinhold@ecis.se>  
94 http://www.led-led.se/led-tubes.html(2013-03-19)  
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4 Resultat och analys 
4.1 Vilka är de mest energibesparande åtgärder vid 
renovering? 
För att tydligare se de mest lönsamma åtgärder med hänsyn till energibesparing 
visas energibesparingen som procent av total energianvändning(fjärrvärme, 
fastighets- och verksamhetsel) för respektive åtgärd. Utifrån detta är det enkelt att 
avläsa vilka åtgärder som är mest lönsamma vid renoveringen av vårdlokalen. 
Tabellen nedan redovisar detta procenttal som tagits fram.  

 

 

Vid genomförandet av dessa åtgärder kommer byggnadens specifika 
energianvändning att reduceras från 174,5 kWh/m2 per år till 124 kWh/m2 per år. 
Vilket motsvarar en minskning med 29%. Detta betyder att miljömålet som ställs 
på energianvändningen till 2020 är avklarat. I nedanstående tabell följer en 
sammanställning av den specifika energianvändningen vid utförandet av dessa 
åtgärder.  

Den totala energianvändningen i detta fall blir då 124 kWh/m2 per år + 316 245 
kWh/13 007 m2= 148 kWh/m2 per år(Fjärrvärme, Fastighets- och verksamhetsel). 
Jämfört med det tidigare värdet som var 208 kWh/m2 per år har den totala 
energianvändningen även minskat med 29%.  

Tabell 18:Redovisning av vilka åtgärder som kommer att bli lönsamma ur energisynpunkt. 
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4.2 Vilket är det mest lönsamma åtgärdspaketet vid 
renovering ur energi- och ekonomisksynpunkt? 
Detta är rapportens huvudfråga eftersom att en energieffektivisering främst 
handlar om att minska energianvändningen i byggnaden, men att även den 
ekonomiska lönsamheten  har en stor del i frågan om energieffektivisering. Detta 
lett till att slutliga åtgärdspaketet har valts ut med hänsyn ur både ekonomi- och 
energisynpunkt. Tabellen nedan redovisar antalet investerade kronor per besparad 
kWh under de olika åtgärdernas livslängder.  
 
 

Ändringen från den första frågeställningen är att bli följande: 
 Tilläggsisolering av tak med 200 mm är mer ekonomisk än 300 mm. 
 Byte av fönster byts ut mot en investering av en tilläggsruta. 

 
  

Tabell 19:Sammanställning av den specifika energianvändningen vid utförandet av 
åtgärder med hänsyn till energi. 

Tabell 20:Redovisning av vilka åtgärder som kommer att bli lönsamma ur energi- och 
ekonomisynpunkt. 
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Vid dessa ändringar kommer den specifika energianvändningen slutligen hamna på 
126 kWh/m2 per år. Vilket är en reducering av 28 % av den nuvarande specifika 
energianvändningen i referensbyggnaden. Vilket även klarar miljömålet för 2020 
vad det gäller energianvändningen.  
Den totala energianvändningen (Fjärrvärme, Fastighets- och verksamhetsel) 
kommer även att minskas med 28 %.  

 
Tabell 22: Sammanställning av åtgärdspaketet. 
 
Tabellen ovan redovisar det slutliga åtgärdspaketet där återbetalningstiden totalt 
blir 9 år, vilket hamnar under det tidigare angivna kravet på 10 år.  
 

  

Tabell 21: Sammanställning av den specifika energianvändningen vid utförandet av 
åtgärder med hänsyn till energi och ekonomi. 
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4.3 Vilka risker kan åtgärdspaketet medföra till 
byggnaden och installationerna? 
Utifrån riskanalysen i genomförandet har följande tabell tagits fram. Denna tabell 
skall kunna användas som en checklista vid utförandet av det valda åtgärdspaketet 
för att undvika att dessa risker uppstår. Kolumnen som är benämnd som 
”kontrollerats” är till för att signeras när kontroll av risken är utförd.  

 

   Checklista    

Åtgärder  Risker  Kontrollerats 

Tilläggsisolering av taket:  Kondens    

   Utrymme invändig isolering    

Tilläggsruta:  Kondens    

  
Utrymme  för  att  ej  störa 
frånluftsflödet    

Solfångare:  Korrekt installation    

Byte av ventilationsaggregat:  Godkänd för sjukhus/vårdlokal    

Sänkning av tilluften med 1 grad:  Sidostrålning/kallras    

Information  till  verksamheten 
med  avseende  på  effektiv 
energianvändning: 

Informationen har kommit ut till 
verksamheten 

  

Byte av lysrör:  Rätt ljusstyrka    

Tabell 23: Checklista över risker som åtgärdspaketet kan medföra. 
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5 Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
Syftet och målet för denna rapport var att få fram ett åtgärdspaket med avseende 
på att minska energiförbrukningen i en vårdlokal. Detta har uppnåtts, dock var 
förväntningarna innan arbetet påbörjades att energiförbrukningen skulle minskas 
ännu mer än vad resultatet visar. Anledningen till att det inte blev som förväntat 
kan bero på att två av tre alternativa energikällor inte var lönsamma att genomföra 
som en åtgärd på referensbyggnaden i dagsläget. Den årliga medelvindshastigheten 
var för låg för att installera en vindgenerator och på grund av takets form och 
riktning var det inte lönsamt att installera solceller.  

Vid åtgärder så som, byte av lysrör, installation av solfångare och tilläggsisolerruta 
på fönster leder till minskad energiförbrukning men även minskad gratisenergi. 
Detta leder till att det blir en felmarginal främst angående kylbehovet då detta 
egentligen minskar vid minskad gratisenergi, det har det i Tabell 22: sammanställning 
av åtgärdspaketet enbart tagits hänsyn till den energibesparing av kylaggregatet som 
solavskärmingen medför. 

Vid tillämpning av åtgärdspaketet nås delmålen för energianvändningen för 2020 
med god marginal. BBRs krav vid nybyggnation för denna typ av byggnad skall 
energianvändningen ej överstiga 125,5 kWh/m2  per år. Detta krav uppnås inte, 
men i detta fall handlar det om en renovering och energianvändningen hamnar på 
126 kWh/m2 per år vilket är väldigt nära.   

 

5.2 Metoddiskussion 
Litteraturstudien för arbetet var relativt lätt att genomföra, eftersom att det finns 
mycket information om lämpliga åtgärder vid energieffektivisering. Källorna är 
främst tagna från internet då det krävdes information av leverantörer kring effekt, 
kostnad och funktion. När det gäller energieffektivisering sker det hela tiden 
förnyelser kring området. Detta har gjort att det varit svårt att hitta uppdaterade 
tryckta källor. Med hjälp av den utförda litteraturstudien skapades en bra grund 
för fortsatt arbete.   

Fallstudien har varit den tyngsta metoden, då största delen av arbetet baseras på 
denna del. Det har funnits vissa svårigheter vad det gäller att fastställa byggnadens 
nuvarande skick. Byggnaden är byggd på 80-talet och därför är mycket 
information ej datoriserat. Detta har gjort att en del beräkningar har gjorts genom 
att tolka handskrivna dokument, som i sin tur kan leda till att det finns en viss 
felmarginal. Ett exempel på där detta skett är vid beräkningar av antalet lysrör i 
byggnaden. Vid energi- och ekonomiberäkningsdelen av fallstudien gick arbetet 
betydligt smidigare. Genom utförandet av fallstudien kunde tydliga svar tas fram 
kring energi-och ekonomi för de åtgärder behandlas.     
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Riskanalysen har genomförts genom diskussion med handledare på företaget, men 
även genom att granska företagens rekommendationer kring installationerna. 
Detta har gjort att checklistan kan sakna vissa risker som åtgärdspaketet kan 
medföra. Checklistan anses därför ej vara fullständig och det finns möjlighet för 
fortsatt arbete i framtiden. De risker som tagits fram är de som vanligast uppstår, 
det går att fortsätta arbetet i en mer detaljerad nivå.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Frågeställningarna som har fört detta arbetet framåt i denna rapport är: Vilka är 
de mest energibesparande åtgärderna vid renovering ur? Vilket är det mest 
lönsamma åtgärdspaketet vid renovering ur energi- och ekonomisksynpunkt? 
Vilka risker kan åtgärdspaketet medföra till byggnaden och installationerna?  

Trots att sjukhus kräver mycket energi och är igång dygnet runt går det att 
energieffektivisera dessa byggnader. Fokus ligger då på att sänka 
energiförbrukningen så mycket som möjligt utan att påverka byggnaden negativt. 
Då vårdlokaler ofta måste renoveras, cirka vart tionde år, är det lättare att under 
en renovering införa olika energibesparandeåtgärder. I denna rapport har det tagits 
fram ett åtgärdspaket som först enbart tar hänsyn till energibesparingen i 
referensbyggnaden, energisänkningen blev då 29% och klarar BBR-kravet för den 
typ av byggnad vid nybyggnation. Sedan utformades ett åtgärdspaket med hänsyn 
till ekonomi- och energibesparingar. Det slutgiltiga åtgärdspaketet sänker 
energianvändningen i referensbyggnaden med 28%, detta klarar inte BBR-kravet 
för denna typ av byggnad vid nybyggnation men överstiger enbart med 0,7 
kWh/m2 per år. Återbetalningstiden för åtgärdspaketet är 9 år vilket innebär att 
det är lönsamt vid en renovering som sker cirka vart tionde år. Sista delen av 
rapporten är en riskanalys på åtgärdspaketet, vars mening är att säkerställa de 
risker som kan inträffa vid införandet av åtgärdspaketet. Denna riskannalys 
resulterar  i en checklista som måste kontrolleras då de olika åtgärderna införs i 
byggnaden.  

För att komma ner i energiförbrukningen ytterligare går det att tilläggsisolera 
väggarna, dock har denna åtgärd bortsets från då väggarna idag har tillräckligt bra 
U-värde och då det är en dyr åtgärd att genomföra. Det går även att lägga till 
alternativa energikällor så som solceller och vindgenerator på tillexempel taket, 
även detta har bortsets från då det inte var lönsamt i detta åtgärdspaket. Om taket 
skulle vara behov av renovering skulle det kunna ändras om till ett platt tak och 
solcellerna skulle då kunna få optimal verkningsgrad. För ytterligare 
energieffektivisering av vårdlokalen går det att se över de olika apparaterna som 
finns och undersöka om det finns likadana men mer energieffektiva.  
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9 Bilagor 
9.1 Nuvarande belysning i byggnaden  
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9.2 Beräkning av energianvändning 
Gt= (Ti – Tu, årsmedel) x 24h x antal dagar i månaden. 
Temperatur, normalvären  i Jönköping: -3 ºC (1961- 1990) SMHI95 
Önskad inomhustemperatur: + 22 ºC 
→ (22-(-3)) x 24h x 31 dagar= 18 600 ºCh 
 
Energibehov för transmission: 

Et=(Um x Aom)/1000 x Gt  

∑U x A/1000= 4,95 

Gt=18 600 ºCh 

Et=92 271 kWh  
 
Energibehov för luftväxling: 

Ev=(Luftflöde(m3/s) x 1,0 x 1,2 x (tfrån - tu) x (1-ŋ) x drifttid x antal dagar i 
månaden) 

Luftflöden: 
Uteluftflöde 1: 10,68 m3/s  Drifttid: 5484 h  
Uteluftflöde 2: 7,1 m3/s  Drifttid: 3276 h  
Uteluftflöde 3: 10,42 m3/s Drifttid: 5484 h 
Uteluftflöde 4: 7,0 m3/s  Drifttid: 3276 h 
Tilluftflöde 1: 10,68 m3/s  Drifttid: 5484 h 
Tilluftflöde 2: 5,3 m3/s  Drifttid: 3276 h 
Tilluftflöde 3: 10,42 m3/s  Drifttid: 5484 h 
Tilluftflöde 4: 5,2 m3/s   Drifttid: 3276 h 

Ev=((10,68 x 1 x 1,2 x (17-(-3)) x (1-0,55) x 5484) + (7,1 x 1 x 1,2 x (17-(-3)) x (1-
0,55) x 3276) + (10,42  x 1 x 1,2 x (17-(-3)) x (1-0,55) x 5484)+(7,0  x 1 x 1,2 x 
(17-(-3)) x (1-0,55) x 3276) + (10,68 x 1 x 1,2 x (5) x 5484) +(5,3 x 1 x 1,2 x (5) x 
3276) + (10,42 x 1 x 1,2 x (5) x 5484)+(5,2 x 1 x 1,2 x (5) x 3276))/365 x 31)=  
225 060 kWh 

Energibehov för ofrivillig ventilation: 

Eov=((Luftflöde(m/s/m2) x 1,0 x 1,2 x Aom x Gt )/ 1000) x 0,04                    

Luftflödeuteluft = 2 l/s/m2 

Gt= 18 600 

Aom= 9 305 m2   

Eov=(2 l/s/m2) x 1,0 x 1,2 x 9 305 m2
  x 18 600 )/ 1000) x 0,04 = 16 615 kWh 

 
 
 
Energibehov för varmvatten: 
Volym varmvatten/år: 2256,2 m3 

                                                 
95 http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur (2013-04-09) 
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Kallvatten: 5 oC 
Varmvatten 55 oC 
1160 x Vvv(Tvv-Tinkom)= 1160 x 2256,2(55-5)= 

Evv=130 860 kWh/år → 130 860 / 365= 358,5 kWh/dag 

358,5 x 31= 11 114 kWh 

Energibehov för fastighetsel: 

Evvs= 641 120kWh/år → 641 120 / 365= 1 756,5 kWh/dag 

1 756,5  x 31 = 54 451,3 kWh 
”Gratis energi” 
EG = 0,7 Eel + 0,2EVV + EP + Esol 
Eel=0,7 x Eel 

0,7 x ((441 285 kWh/år)/365) x 31= 26 235 kWh 
EGvv = 0,2 x Energibehov för varmvatten 

EGvv= 0,2 x 11 114= 2 223 kWh 

EP: 

Vid beräkning av personvärme har ungefärliga värden antagits då antalet personer 
som vistas i byggnaden per dag är svårt att fastställa.  

Antal anställda på Ryhov: 3 500 anställda 

Totalyta Ryhov: 205 463 m2 96   

Anställda/m2: 0,017  

Totalyta Hus D3-D4: 13 007 m2 

Anställda i Hus D3-D4: 222 stycken anställda i hus D3-D4 

 70% av dessa jobbar dagtid(07.00-18.00): 155 Personer 

 30 % av dessa jobbar nattid(18.00-07.00): 67 Personer 

 Patienter dagtid: 155 x 3,5= 542,5 personer 

 Patienter nattid: 67 x 2 = 134 personer  

Det är beräknat att en människa avger: 120 W97 

11 h x 155 x 120= 204,6 kWh   

11 h x 542,5 x 120= 716,1 kWh    

13 h x 67 x 120= 104,5 kWh   

13 h x 134 x 120= 209 kWh    

1037,7 kWh/dygn 
 
1 234,2 x 31= 38 260 kWh 
 

                                                 
96 http://www.effekta.se/referenser-ryhov.asp 
97 Larsson  Reinhold, Ecis, E-mail 13-03-15 <Reinhold@ecis.se> 
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Esol=transmitteradsolinstrålning per dag x antal helklara dagar x avskärmningsfaktorn 
x (skuggfaktor) x glas area 

      
 Avskärmningsfaktor(tvåglasfönster): 0,9 
 Avskärmningsfaktor(tvåglasfönster): 0,8198 
 Glasarea: 

o Söder  
63 m2 

o Norr  
197,9 m2 

o Öster 
364,2 m2 

o Väster: 
328,9 m2 

  

                                                 

98 Kjell Nero, Ann-Carin Andersson, Formelsamling Energi, Jönköpings tekniska högskola, 2011 

Figur 5: Solinstrålingstabell för helklara, 
halvklara och mulna typdagar i Gränna. Latituden 
är 58ºN. 90º är fönstrens lutning mot 
horisontalplanet. 
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Solinstrålning januari 
 
Södra fasaden helklara dagar 
2 426 x 2,6 x 0,9 x 63 = 357 640,9 Wh 
Södra fasaden halvklara dagar 
1 489 x 8,5 x 0,9 x 63= 717 623,6 Wh 
Södra fasaden mulna dagar 
357 x 19,9 x 0,9 x 63= 402 813,8 Wh 
 
Norra fasaden helklara dagar 
126 x 2,6 x 0,9 x 197,9 = 58 348,8 Wh 
Norra fasaden halvklara dagar 
141 x 8,5 x 0,9 x 197,9 = 213 464,8 Wh 
Norra fasaden mulna dagar 
101 x 19,9 x 0,9 x 197,9 = 357 983,3 Wh 
 
Östra fasaden helklara dagar 
436 x 2,6 x 0,9 x 364,2 = 371 571,4 Wh 
Östra fasaden halvklara dagar 
323 x 8,5 x 0,9 x 364,2 = 899 920 Wh 
Östra fasaden mulna dagar 
135 x 19,9 x 0,9 x 364,2 = 880 581Wh 
 
Västra fasaden helklara dagar 
436 x 2,6 x 0,9 x 328,9 = 335 556,9 Wh 
Västra fasaden halvklara dagar 
323 x 8,5 x 0,9 x 328,9 = 812 695,5 Wh 
Västra fasaden mulna dagar 
135 x 19,9 x 0,9 x 328,9 = 795 230,9 Wh 
 
∑transmitterad solinstrålning= 6 203 430,9 Wh = 6 203,4 kWh 
 
Etot= (Et + Ev+ Eov – Eel– Ep – EGvv– Esol) + Evv+Evvs 
 
(92 271 + 225 060+ 16 615 – 26 235 – 38 260– 2 223 – 6 203,4)+ 11 114 +54 451,3  
= 326 590 kWh i januari  
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9.3 Antal fönster 
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9.4 Exempelberäkning ventilation (verkningsgrad 70%) 
Ev=(Luftflöde(m3/s) x 1,0 x 1,2 x (tfrån - tu) x (1-ŋ) x drifttid x antal dagar i 
månaden) 

Luftflöden: 
Uteluftflöde 1: 10,68 m3/s  Drifttid: 5484 h  
Uteluftflöde 2: 7,1 m3/s  Drifttid: 3276 h  
Uteluftflöde 3: 10,42 m3/s Drifttid: 5484 h 
Uteluftflöde 4: 7,0 m3/s  Drifttid: 3276 h 
Tilluftflöde 1: 10,68 m3/s  Drifttid: 5484 h 
Tilluftflöde 2: 5,3 m3/s  Drifttid: 3276 h 
Tilluftflöde 3: 10,42 m3/s  Drifttid: 5484 h 
Tilluftflöde 4: 5,2 m3/s   Drifttid: 3276 h 

Ev=((10,68 x 1 x 1,2 x (17-(-3)) x (1-0,70) x 5484) + (7,1 x 1 x 1,2 x (17-(-3)) x (1-
0,70) x 3276) + (10,42  x 1 x 1,2 x (17-(-3)) x (1-0,70) x 5484)+(7,0  x 1 x 1,2 x 
(17-(-3)) x (1-0,70) x 3276) + (10,68 x 1 x 1,2 x (5) x 5484) +(5,3 x 1 x 1,2 x (5) x 
3276) + (10,42 x 1 x 1,2 x (5) x 5484)+(5,2 x 1 x 1,2 x (5) x 3276))/365 x 31)=  
175 563 kWh 
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9.5 Belysning efter åtgärd  
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9.6 Produktbeskrivning solfångare 
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