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Sammanfattning 
 

Energieffektiviseringsåtgärder har utarbetats för en byggnad på 24000 m2 från 1978 med 
blandad användning. Byggnadens specifika energianvändning är 75 kWh/m2 el och 114 

kWh/m2 fjärrvärme. Projektets mål har varit att utreda olika möjligheter och ge 
rekommendationer för att kunna sänka den specifika energianvändningen så att den uppnår 
NLL(Norrbottens läns landsting) mål för sina fastigheter år 2020. Den specifika 

energianvändningen får då maximalt vara 68 kWh/m2 för el och 102 kWh/m2 för 

fjärrvärme. 
 

En kartläggning av byggnadens största energianvändare (värme, ventilation och kyla) 
resulterade i att 56% av elanvändningen och 15% (värme av ventilationen) av fjärrvärmen 
kartlagdes. De 56% kan delas upp i olika områden: ventilation 44%, belysning 22%, 

klimatanläggning 16%, kylanläggningar 10% och motorvärmare 8%. I byggnaden finns totalt 
19 ventilationsaggregat varav14 inkluderades i projektet. Anledningen till att inte alla 

undersöktes var på grund av bristande dokumentation för de övriga 5 aggregaten. Av de 14 
ventilationsaggregaten utarbetades åtgärdsförslag för 10 stycken. De återstående 4 fläktarna 
var inte möjliga att analysera tillräcklig bland annat på grund av bristande loggning av 

energianvändningen där frekvensomriktare användes. En av de utelämnade fläktarna hade ej 
värmeväxlare utan var enbart en tilluftsfläkt. 

 
Rekommendationer utarbetades för att få kostnadseffektiva lösningar för ventilationen. De 
olika alternativen som diskuterades var att installera nya ventilationsaggregat, installera 

frekvensomriktare eller byta motorer.  
 

Baserat på resultatet från energikartläggningen rekommenderas tilläggsisolering av taket och 
uppgradering av ventilationsaggregaten. Alla rekommendationer är beräknade på 
medeleffekten som är en uppskattning av hur de befintliga ventilationsaggregaten används.  

 
Förslag A innebär att 1 aggregat byts ut, 4 aggregat får nya motorer och 5 aggregat får 

frekvensomriktare. Detta ger en besparing på 232 MWh el och 174 MWh värme. 
Återbetalningstid blir 2,7 år.  
 

Förslag B innebär att man ersätter samtliga 10 utvalda ventilationsaggregat och detta skulle 
ge en besparing på 206 MWh el och 237 MWh värme samt en återbetalningstid på 6,4 år. 

 
Förslag C innebär att tilläggsisolera taket och detta är en mycket kostnadseffektiv 
energibesparing. Om man exempelvis väljer att isolera taket med 20 cm lösull ger det en 

besparing på ca 260 MWh och en återbetalningstid på 1,6 år.  
 

Om tilläggsisoleringen av taket och byte av ventilationen genomförs sänks den totala 
energianvändningen med cirka 15% från 4427 MWh till cirka 3761 MWh beroende på vilket 
alternativ som väljs på ventilationen (förslag A+C ger 3761 MWh och förslag B+C ger 3724 

MWh).  
 

Förslag A+C har en investeringskostnad på 1,5 miljoner kronor och en besparing på ca 0,7 
miljoner kr per år samt en återbetalningstid på 2,3 år. Den specifika elanvändningen med 
projektets billigaste förslag blir 65,3 kWh/m2 och fjärrvärmeanvändningen blir 95 kWh/m2.  

 



 

 
 

Förslag B+C har en investeringskostnad på 3,3 miljoner kr och en besparing på 0,7 miljoner 
kronor per år samt en återbetalningstid på 4,7 år. Den specifika elanvändningen 66 kWh/m2 

och fjärrvärmeanvändningen blir 93 kWh/m2. Åtgärdsförslagen A+C och B+C uppnår bägge 

målet som Norrbotten läns landstings har för den specifika energianvändningen för år 2020.  



 

 
 

Abstract 
 
Energy efficiency measures have been analysed for a building of around 24000 m2 from 
1978. The property is used by different businesses. The specific energy use for this property 

is 75 kWh/m2 for electricity and 114 kWh/m2for district heating. This projects ambition is 

to go lower than the Norrbotten county councils specific energy objective for their real estate 
facilities. The specific energy objective for year 2020 is that the use of electricity should be 
maximum 68 kWh/m2 and 102 kWh/m2 for district heating. 

 

The result of the energy audit for the biggest energy consumption users (ventilation, heat and 
cooling) for the property is that 56% of the electric consumption and 15% of the district 

heating demand was identified. The 56% can be divided in different parts: 44% ventilation, 
lighting 22%, climate control equipment 16%, cooling equipment 10% and engine warmers 
8%. In this project 14 of 19 ventilation units are studied and the reason that all are not part of 

the study is lack of information. The proposal for action was determined for 10 of the 14 
ventilation units. The 4 remaining ventilation units were not possible to analyse partly 

because of lack of logging of energy consumption where frequency converter were used. One 
of the omitted units had only a fan for supply air and no heat exchanger. 
 

For each of the ventilation units in the group of the 10 selected an analysis was made 
selecting the most cost effective measures of the alternatives; installing a new ventilation 

unit, installing a frequency converter or replacing the motor of the unit. 
 
The result of energy audit showed that adding extra insulation to the roof and upgrade of the 

ventilation system are recommended actions. All recommendations are estimated based on an 
evaluation of the power consumptions in real use denoted as average power of the ventilation 

units.  
 
Proposal A suggests to install one new ventilation unit, install frequency converters in  

5 ventilation units and replace motors in 4 ventilation units. Energy saving of electricity of 
these actions is 232 MWh and 174 MWh for district heating and the payback time is around 

2,7 years. 
 
Proposal B suggests that 10 ventilation units are replaced with new ones. The energy savings 

of electricity will be 206 MWh and for district heating 237 MWh and the resulting payback 
time is about 6,4 years. 

 
Proposal C is adding extra insulation to the roof and this provides a very cost-effective 
energy saving. If the roof was insulated with 20 cm the energy saving would be about  

260 MWh and the payback time would be around 1,6 years. 
 

If additional insulation of the roof is installed as proposed in combination with upgrade of the 
ventilation system, the total energy consumption saving of 15 % is achieved from 
4427 MWh to about 3761 MWh depending on choice of ventilation upgrade. (Proposal A+C 

3761 MWh and proposal B+C 3724 MWh).  
 

The investment cost is around 1,5 million kr for proposal A+C and the yearly saving is  
0,7 million kr resulting in a payback time of 2,3 years. The specific electric consumption 
would be 65,3 kWh/m2 and the specific district heat consumption would be 95 kWh/m2.  

 



 

 
 

The investment cost is around 3,3 million kr for proposal B+C and the yearly saving is  
0,7 million kr resulting in a payback time of 4,7 years. The specific electric consumption 

would be 66 kWh/m2 and the specific district heat consumption would be 93 kWh/m2. 

Proposals A+C and B+C both archive the Norrbotten county council’s goal for the specific 
energy consumptions for year 2020. 
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1 Variabellista 

A Area [m2]  

BRA Bruksarea; arean av helafastigheten 
exklusive bärande väggar, skorsten osv. 
[m2] 

VVX Värmeväxlare 

BTA Bruttoarea, arean av hela fastigheten [m2] Index:  

𝐶𝑝 Specifik värmekapacitet [kJ/kgK] av Avluft 

d Dimensionslös enhet d Drifttid 

E Återbetalningstid [år] e Energiverkningsgrad 

𝜙 Vinkel el Elanvändning 

FT Från och tillufts ventilationsaggregat utan 

värmeväxlare 

ff, från Frånluft 

FTX Från och tillufts ventilationsaggregat med 
värmeväxlare. 

fj Fjärrvärme 

𝐺𝑡 Gradtimmar [°Ch], summan av 
temperaturskillnaden mellan utomhus och 

inomhus temperaturen. 

fr Frekvensomriktare 

𝜂 Verkningsgrad halvfart Effektläge på fläktmotor 

IDA-
ICE 

IDA indoor climate and energy, 
simuleringsprogram för byggnader. 

läcka Luftläckage genom 
fastighetens klimatskal [m3/s] 

n Varvtal m Mätt 

P Effekt [kW] max  

p Pris [kr] medel  

q Flöde [m3 s⁄ ] ny  

Q Värme [kJ] tf Tilluft 

R Värmemotstånd [m2K/W] till Tilluft efter värmebatteri 

SFP Specifik fläkteffekt [kW (m3 s⁄ )⁄ ] tv Temperaturverkningsgrad 

T Temperatur [°C] v Ventilation 

T Tid [s] å Återvunna temperaturen 

U Värmegenomgångskoefficient  
[W m−2 K−1] 
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2 Inledning 
En av Sveriges energimål är att energianvändningen ska vara 20% lägre år 2020 jämfört med 

år 2008 (Energimyndigheten, 2015) och för att uppnå detta måste energieffektivisering ske på 
många olika områden i samhället. Sveriges totala energianvändning var 571 TWh år 2014 
och i Figur 1 är energitillförseln indelad i olika områden. Området industri, transport, 

bostäder och service står för 64% av energitillförseln och energieffektivisering inom detta 
område är nödvändigt för att uppnå energimålen. Inom området bostäder och service finns en 

stor energieffektiviseringspotential och området har en energianvändning på 136 TWh vilket 
motsvarar 24% av den totala energitillförseln (Energimyndigheten, 2015). Området innefattar 
hushåll, offentlig verksamhet, serviceverksamhet, bygg, fiske och jord-/skogsbruk. I detta 

område står dessutom hushåll och serviceverksamhet för ca 90% av energianvändningen 
(Energimyndigheten, 2015).  

 

 
Figur 1. Energianvändningen uppdelad i olika områden. 

 

2.1 Bakgrund 

I detta examensarbete undersöks åtgärder för att sänka energianvändningen i en fastighet som 
ägs av Norrbottens läns landsting. Fastigheten som undersöks har arbetsnamnet 

”Björkskatans vårdcentral” och är byggd år 1978. När fastigheten byggdes var det en 
vårdcentral men nuförtiden finns även andra verksamheter i byggnaden och några av de andra 
verksamheterna är; frisör, bageri/konditori, apotek, museum, bårhus, skola och skolkök, 

dagverksamhet för förståndshandikappade och rehab. 
 

Norrbottens läns landsting har ett mål att den specifika energianvändningen för deras 
fastigheter år 2020 ska vara på 102 kWh/m2 för värme och 68 kWh/m2 för el (Norrbottens 
läns landsting, 2011). Björkskatans vårdcentral har idag en specifik energianvändning på 114 

kWh/m2 för värme och 75,2 kWh/m2 för el.  
 

2.2 Syfte 

Syftet var att finna möjligheter till förbättrad inomhusmiljö och ett energieffektivare system 
för en fastighet. Föreslagna energieffektiviseringsåtgärder ska vara ekonomiskt försvarbara 

för slutkunden Norrbottens läns landsting.   
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2.3 Frågeställningar 

• På vilka sätt kan energianvändningen effektiviseras på Björkskatans vårdcentral? 

• Vilka ekonomiska konsekvenser skulle energieffektiviseringsförslagen få?  

2.4 Litteraturstudie 

En litteraturstudie av tidigare examensarbeten och rapporter har genomförts för att ge en 
bättre bild av vad som är möjligt att utreda och om det finns någon liknande studie på samma 

fastighet. I examensarbetet ”Energiutredning Norrbottens läns landsting” (Bergh & Nilsson, 
2006) undersöks hur man kan energieffektivisera Björkskatans och Hertsöns vårdcentraler. 

Ett annat liknande examensarbete är ”Energieffektivisering av Badmintonstadion AB i 
Umeå” (Berglund, 2014). I arbete undersöktes hur energianvändningen kunde minskas och 
vilken återbetalningstid som de olika energieffektiviseringsförslagen gav. 

Ett annat examensarbete ”Energieffektivisering av befintliga fastigheter och nyproduktion” 
(Milton, 2016). I detta arbete undersöks hur ny och befintliga fastigheter kan 

energieffektiviseras.  
 

3 Genomförande 

3.1 Metod 

Projektet genomfördes i olika steg;  

 Litteraturstudie 

 Insamling av data 

 Energikartläggning  

- Begränsningar 

- Mätningar 

 Analys av energieffektiviseringsåtgärder 

 

3.1.1 Begränsningar 

Denna fastighet är stor och energikartläggningen begränsades till de största 

energianvändarna, det vill säga områdena värme, kyla och ventilation.  
Efter att energikartläggningen sammanställdes kunde en analys av åtgärder för att sänka 

energianvändningen i byggnaden påbörjas.  
 

3.1.2 Mätningar 

I nästan alla proppskåp finns en förteckning över vad som är installerat och från den kan 

märkspänning, märkström och ibland en märkeffekt avläsas. Det kan inte antas att 
märkeffekten används vid beräkningar av energianvändningen utan en mätning av strömmen 
och spänningen eller direkt mätning av effekten kan avgöra detta. Mätning av strömmen 

bedöms som ett bra alternativ eftersom strömkablarna är enkla att komma åt i proppskåpen.  
 

3.1.3 Validering 

Mätningarna som utförs valideras mot de specificerade värdena i förteckningarna. 
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3.2 Insamling av data 

I början av projektet samlades information om fastigheten in; 

 konstruktions-, ventilations- och fasadritningar  

 OVK protokoll (obligatorisk ventilationskontroll) 

 energideklaration  

 statistik för el- och fjärrvärmeanvändningen 

3.2.1 Information om fastigheten 

Fastighetens bruttoarea (BTA) är 25 451 m2 och bruksarean (BRA) är 23 390 m2 (Forsberg, 
2016). BRA är fördelad på tre våningsplan och i Figur 2 visas det första våningsplanet. De tre 

våningsplanen är olika stora och alla flyglar har inte tre våningar (Figur 3). Flygel 111 och 
112 har ett våningsplan och flygel 106, 108-110 har tre våningsplan. 101-105, 107 och 113-

114 har två våningsplan. Denna fastighet har många olika verksamheter och de presenteras i 
Tabell 1.  
 

 
Figur 2. Björkskatans vårdcentral med fastighetens olika husbeteckningar. Huvudentrén är lokaliserad på 104:ans 

kortsida. (figuren är ej skalenlig och visar plan 1) 

 

 
Figur 3. Verklig bild över fastigheten. (Bing kartor, 2016) 
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Tabell 1. Olika verksamheters placering i fastigheten. 

 Verksamheter 

Hus Plan 1 Plan 2 Plan 3 

101 Bårhus Drakens dagverksamhet - 

102 Skola (slöjdsal) Garage - 

103 Personalutrymme, 
städverksamhet 

Hälsocentral - 

104 Förråd Konditori/café, apotek, frisör - 

105 Bibliotek Socialtjänsten - 

107 Kök Matsal - 

108 Norrskenets friskola Norrskenets friskola Norrskenets friskola 

109 Ingen verksamhet Psykologer Muséum kontor 

110 Muséum arkiv Muséum arkiv Muséum 

111 Rehab med simbassäng - - 

112 Länsteknik - - 

113 Muséum arkiv Muséum arkiv - 

114 Muséum arkiv Muséum arkiv - 

 

3.2.2 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)  

Detta är en kontroll som ska utföras med vissa mellanrum för att kontrollera att den befintliga 

ventilationen fungerar och bidrar till ett bra inomhusklimatet (Boverket, 2014). Genom att 
studera OVK protokoll gavs information om vilka ventilationsaggregat som hade ett högt 
SFP värde. SFP är en förkortning (specific fan power) specifik fläkeffekt och det är ett värde 

som talar om hur el-effektivt ett ventilationsaggregat är. Enligt BBR (Boverket, 2015) är ett 
SFP värde på 2 som gäller vid nyinstallation (Svenskventilation, u.d.). SFP beräknas enligt  

 

𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑡𝑓 + 𝑃𝑓𝑓

𝑞𝑚𝑎𝑥

, 
 (1) 

 

 

där 𝑃𝑡𝑓, 𝑃𝑓𝑓 är fläktarnas effekt och 𝑞𝑚𝑎𝑥  är det största luftflödet. De SFP-värdena som är 

noll i Tabell 2 har inte mäts vid OVK på grund av att motorskylten saknas eller att 

besiktningsmannen har slarvat.  
 
Tabell 2. Sammanfattning av samtliga OVK protokoll.  

 

Typ SFP kW(m3/s) VVX temperaturverkningsgrad År Ombyggd 

105:1 FTX 3,4 - 1979 1998 

106:1 FT 1,3 - 1975 
 

106:10 FTX 0 - 1979 
 

106:2 FTX 3,3 81% 1975 
 

106:4 FTX 0 64% 1979 
 

106:5 FTX 3,4 73% 1975 
 

106:6 FTX 3 76% 1975 2005 

106:8 FTX 3,2 71% 1975 2005 
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107:1 FTX 2,1 73% 1975 
 

107:2 FTX 2 46% 1975 1975 

108:1 FTX 1,5 78% 1979 2007 

LB 110:1 FTX 0 - 1979 2003 

111:1 FTX 6,7 76% 1979 
 

111:2 FTX 0 - 1975 
 

LB 113:1 FTX 0 - 1979 1989 

 

3.2.3 Tidigare energieffektiviseringar 

 För ca 4 år sedan byttes termostatventiler i elementen i korridorer och publika lokaler. 

(Sundén, 2016).  

 Ett nytt ventilationsaggregat (106:9) installerades hösten 2015. 

3.2.4 El- och fjärrvärmeanvändningen 

Tidigare års el- och fjärrvärmeanvändning presenteras i Figur 4 och Figur 5. I Figur 6 visas 

hur el- och fjärrvärmeförbrukningen påverkas av utomhus temperaturen. Vid en låg utomhus 
medeltemperatur är fjärrvärmeanvändningen högre.   
 

 
Figur 4. Elanvändningen för hela fastigheten för åren 2010-2015. 
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Figur 5. Fjärrvärmeanvändningen för år 2010-2015. 

 

 
 
Figur 6. El- och fjärrvärmeanvändningen för år 2015. 

 
Figur 7. Fördelningen mellan El- och fjärrvärmeanvändningen. 

Den totala el- och fjärrvärmeförbrukningen är 4 427 MWh och i Figur 7 visas fördelningen. 
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3.3 Ventilation 

I denna fastighet finns det enligt OVK protokollen(Tabell 2) bara ett FT ventilationsaggregat 
och resterande är FTX ventilationsaggregat.  

 

3.3.1 FT– Ventilationsaggregat 

 
Figur 8. Schematisk bild över ett FT-ventilationsaggregat. 

Ett FT-ventilationsaggregat är ett till- och frånlufts aggregat utan värmeåtervinning. Där 

inkommande luft värms upp av värmebatteriet. De har fem komponenter (Figur 8); en 
tilluftsfläkt(TF), en frånluftsfläkt(FF), ett värmebatteri(V) och filter på både till-och 
frånluften. 

 

3.3.2 FTX – Ventilationsaggregat 

 
Figur 9. Schematisk bild över ett ventilationsaggregat. 

Ett FTX-ventilationsaggregat är ett till- och frånlufts aggregat med värmeåtervinning och i 

Figur 9 visas de viktigaste komponenterna som ett nyare ventilationsaggregat normalt har 
(tilluftsfläkt (TF), frånluftsfläkt(FF), värmeväxlare(VVX), värmebatteri(V), kylbatteri(K), 
luftfilter). Luftfiltren är placerade efter VVX på äldre ventilationsaggregat och på nya före 

vvx på både till-och frånluft. Kylbatteriet(K) finns inte på alla äldre ventilationsaggregat.  
 

3.3.3 Värmeväxlare 

 

 
 
Figur 10. Roterande värmeväxlare.  
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I denna fastighet finns endast roterande värmeväxlare (Figur 10). I en roterande värmeväxlare 

värmer frånluften (𝑇𝑓𝑟å𝑛) från byggnaden upp den snurrande skivan och värmen överförs till 

inkommande uteluft (𝑇𝑢𝑡𝑒). Frånluften som avgivit sin värme kallas avluft (𝑇𝑎𝑣) och den 

inkommande uteluften som absorberat värmen från skivan kallas återvunnen(𝑇å). Den 
roterande värmeväxlaren har en teoretisk verkningsgrad på 85% (Warfvinge & Dahlblom, 

2010) och temperaturverkningsgraden kan beräknas på två olika sätt 

 

Luftflödet till värmeväxlare  (𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙) och luftflödet från värmeväxlaren (𝑞𝑓𝑟å𝑛). 

Det finns en nackdel med ekvation (3) och det är att den återvunna temperaturen (𝑇å) kan 
påverkas av värmebatteriet som sitter nära värmeväxlaren. I ekvation (2) används avluftens 

temperatur istället för den återvunna temperaturen och detta medför att sannolikheten för 
mätfel minskas. Det finns ett problem som kan uppstår vid mätning av  

temperaturverkningsgraden och det är att verkningsgraden på värmeväxlaren går att justera 
genom att sänka eller höja varvtalet.  
 

Värmebatteriet är av typen luftvärmeväxlare Figur 11, där fjärrvärme går igenom slingor som 
luften passerar och luften värms upp.  

 
 

 
Figur 11. Värmebatteriet, inkommande varmvatten med temperaturen (T1) och utgående med temperaturen(T2). 

  

𝜂𝑡𝑣,1 =
𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑎𝑣

𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒

∙
𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑞𝑓𝑟å𝑛

, 
 (2) 

 

eller  

𝜂𝑡𝑣,2 =
𝑇å − 𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒

∙
𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑞𝑓𝑟å𝑛

. 
(3) 

𝑇å 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡  

𝑇1             𝑇2 
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3.3.4 Fastighetens ventilation 

Fastigheten har 19 ventilationsaggregat och i Tabell 3 visas alla.  

 
Tabell 3. Ventilationsaggregatens namn och vad de ombesörjer. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

3.3.5 Begränsningar 

En del av ventilationsaggregaten finns i byggnaden men är inte med i denna studie på grund 
av att de är moderna, de har frekvensomriktare och är inte möjliga att mäta på. 106:9 och 
102:1 är moderna ventilationsaggregat, 110 har frekvensomriktare och i frekvensomriktaren 

bevaras ingen statistik över energianvändningen. Mätningar av ventilationsaggregaten 107:1 
och 107:2 utfördes inte eftersom det inte fanns någon dokumentation om vilka motorer eller 

hur det var inkopplat i apparatskåpen.  
 
Enligt (Carlsson, 2016) är det osannolikt att temperaturverkningsgraden är högre än 70% för 

en värmeväxlare i ett ventilationsaggregat från före år 1980 och detta antagande har använts i 
beräkningarna.   

 

3.3.6 Luftflöde 

Luftflöden för de olika ventilationsaggregaten står i OVK-rapporterna och på de flesta av 
ventilationsaggregaten. Genom att studera ritningarna över byggnaden och gällande normer 

för ventilationsflöden (Enberg, 2015) för olika typer av rum har en jämförelse mellan 
miniventilationsflödet och det installerade flödet utförts.  
 

3.3.7 Mätningar 

Fläktmotorerna och cirkulationspumparna i ett ventilationsaggregat är specificerade med en 
märkspänning, märkström och ibland en märkeffekt. De specificerade värdena är det 
maximala som motorn eller pumpen ska kunna köra på utan att gå sönder. För att kunna 

beräkna energianvändningen måste det utredas om motorerna och pumparna utnyttjar 

Namn Hus Plan 

LB 113:1 113 1 

111:2 111 bassäng 1 

111:1 111  1 

LB 110 110 1 

110 110 2,3 

109 109 1,2,3 

108 108 1,2,3 

107:2 107 1 

107:1 107 2 

106:9 113,114,106 0,1,2 

106:6 105  2 

106:5 105 bibliotek 1 

106:4 104 2 

106:3 103 1,2 

106:2 101 1,2 

106:1 101 obduktion 1 

105:2 105  0 

105:1 105 kontor 1 

102:1 102 slöjdsal 1 
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maximal effekt. En mätning av strömmen utfördes med en multifunktonstång (Figur 12) 
(Multifunktionstång MX240/2040 användaristruktion) för att senare kunna beräkna den 

använda effekten.  
 

 
Figur 12. Multifunktionstång 

De flesta motorer och pumpar som mättes var trefas motorer/pumpar och för att beräkna 

medelströmmen mättes varje fas för sig. Effekten för varje motor/pump har beräknats med 
enligt  
 

𝑃𝑚 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos(𝜙) ∙ √3,  (4) 

 

och två antagande har använts; spänningen antagits vara den som finns beskrivit i 
förteckningen för ventilationsaggregatet och att effektfaktorn cos (𝜙) antas vara 0,8.  

 

Elanvändningen beräknas enligt  
 
𝑃𝑒𝑙 = 𝑃𝑚 ∙ 𝑇𝑖𝑑𝑑,  (5) 

där ekvation (4) kompletteras med drifttiden(𝑇𝑖𝑑𝑑) för varje ventilationsaggregat. 
 

Drifttiden för varje ventilationsaggregat läses av i driftdatorn och det finns två olika drifttider 
för varje ventilationsaggregat. Drifttiden är specificerad i timmar per dag och vilka 
veckodagar. Det grönmarkerade ventilationsaggregaten i Tabell 3 har två olika effektlägen på 

fläktmotorerna (𝑃𝑚𝑎𝑥  och 𝑃ℎ𝑎𝑙𝑣𝑓𝑎𝑟𝑡).  

 
Det har antagits att det är 261 vardagar på ett år (Mallverkstan i Lund AB, 2014) och att 
uppvärmningen av ventilationsluften sker oktober till maj varje år (146 dagar) (Arbetstimmar 

per månad, u.d.). Detta betyder att cirkulationspumparna är på från oktober till maj varje år. 
 

Den maximala effekten(𝑃𝑚𝑎𝑥 ) för ett ventilationsaggregat beräknas med den största mätta 
motor- och pumpeffekten. Medel effekten(𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙) beräknas enligt 

 
𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 0,5 ∙ (𝑃𝑚𝑎𝑥 + 𝑃ℎ𝑎𝑙𝑣𝑓𝑎𝑟𝑡),  (6) 

och denna beräkning utförs för samtliga ventilationsaggregat och de som inte har två 
effektlägen på fläktmotorerna antas det att maxeffekten halveras.  
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När effekten på fläktmotorn ändras påverkas luftflödet genom ventilationsaggregatet 
(Warfvinge & Dahlblom, 2010) och detta beräknas enligt  

 

𝑃 𝑚𝑎𝑥

𝑃ℎ𝑎𝑙𝑣𝑓𝑎𝑟𝑡

= (
𝑞𝑚𝑎𝑥

𝑞ℎ𝑎𝑙𝑣𝑓𝑎𝑟𝑡

)

3

→ 𝑞ℎ𝑎𝑙𝑣𝑓𝑎𝑟𝑡 = 𝑞𝑚𝑎𝑥 (
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃ℎ𝑎𝑙𝑣𝑓𝑎𝑟𝑡

)

1/3

,⁄  

 (7) 

 

där 𝑞𝑚𝑎𝑥  är det maximala luftflödet. 
 

Med ekvation (7) kan medelflödet skrivas:  
 

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = (𝑞𝑚𝑎𝑥 + 𝑞ℎ𝑎𝑙𝑓𝑎𝑟𝑡) ∙ 0,5.  (8) 

 

3.3.8 Värmeväxlare 

Den återvunna tilluften (𝑇å) behöver under delar av året värmas upp till tilluftstemperatur 
(𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙). Uppvärmningen av tilluften sker i värmebatteriet och den maximala energi som 

behöver tillsättas till värmebatteriet (𝑄𝑓𝑗) beräknas enligt ekvation (9) (Fläktwoods, 2009). 

Medelenergianvändningen beräknas enligt 

 

där luftflödet 𝑞𝑚𝑎𝑥  byts ut mot 𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.  Parametern (d) är  
𝑑 = 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟⁄  och kompenserar för att värmebatteriet inte används alla 

timmar på året. Antalet gradtimmar (𝐺𝑡) kan avläsas i Bilaga 1 och finns specificerad för alla 

orter som har en normalårstemperatur (Bilaga 2) mellan -2 till 8°C. För att kunna läsa av 
gradtimmar i Bilaga 1 måste gränstemperaturen 𝑇𝑔 beräknas och den beräknas enligt 

𝑇𝑔 = 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 −
𝑃𝑔

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔

, 
 (10) 

 

 
där 𝑃𝑔 är den gratis värme som tillförs av exempelvis personer, belysning, elapparater. 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒  

är inomhustemperaturen och 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔  den fastighetens beräknade energianvändning 

(ekvation (25)). I äldre byggnader kan gränstemperaturen vara omkring 17°C (Warfvinge & 
Dahlblom, 2010). I detta examensarbete är antalet gradtimmar ansatt till 126528 °Ch (Luleå 
energi AB, 2013). 

 
Energiverkningsgraden (𝜂𝑒) är förhållandet mellan hur mycket energi som återvunnits i en 

värmeväxlare under ett år och hur mycket energi som behöver tillföras till värmebatteriet när 
en värmeväxlare saknas under ett år. Energiverkningsgraden är beroende av ort, 

tilluftstemperatur och frånluftstemperatur. I Figur 13 kan energiverkningsgraden läsas av 
genom att använda den tidigare beräknade temperaturverkningsgraden (𝜂𝑡𝑣 ) (ekvation (2)).  

 
 

 

𝑄𝑓𝑗 = 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑞𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐺𝑡 ∙ 𝜂𝑒 ∙ 𝑑,  (9) 
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Figur 13. Energiverkningsgraden specificerad för orten Luleå. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

3.3.9 Ekonomi 

Det kommer att utredas tre olika alternativ för den befintliga ventilationen.  

 

 Byta till nya ventilationsaggregat 

 Uppgradera befintliga med frekvensomriktare 

 Byta ut fläktmotorerna mot nya 

En begränsning i de ekonomiska beräkningarna är att förändringen av driftskostnaderna inte 

tas hänsyn till. 
  

Återbetalningstiden blir investeringskostnaden genom den ekonomiska besparingen och detta 
beräknas för varje enskilt och för samtliga ventilationsaggregat. Investeringskostnaden kan 
delas upp i olika ekonomiska poster, rivning, montage, styrsystem, projektledare, 

driftsättning och inköp. Antalet arbetstimmar påverkar de ekonomiska posterna; rivning, 
montage, projektledare och driftsättning. Kostnaden för en tekniker är satt till 500 kr/timme 

och för en projektledare 750 kr/timme alternativt 7-8% av totalkostnaden. Att komplettera 
befintligt styrsystem uppskattas kosta 30-50 tusenkronor (Vidgren, 2016). Inköpskostnaden 
för varje åtgärd är baserad på en eller flera offerter från olika tillverkare och GKs rabatt hos 

respektive tillverkare samt en vinstmarginal som är 30%. Elpriset (𝑝𝑒𝑙) är 1 kr/kWh och 
fjärrvärmepriset (𝑝𝑓𝑗) är 1 kr/kWh (Sundén, 2016). Återbetalningstiden beräknas med medel-

och maxeffekten. Det antas att drifttiden är fördelad jämt mellan de två olika driftlägena 

(ekvation (6)). Återbetalningstiden för att installera nya ventilationsaggregat beräknas enligt  
 

𝐸 =
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  

∆𝑄𝑓𝑗 ∙ 𝑝𝑓𝑗 + ∆𝑃𝑒𝑙 ∙ 𝑝𝑒𝑙

. 
 (11) 

 

Den minskade elanvändningen beräknas enligt 

där 𝑃𝑛𝑦 är den effekt som ett nytt ventilationsaggregat har och 𝑃𝑚𝑎𝑥  är den installerade 

maxeffekten.  

 
I formlerna ersätts maxeffekten 𝑃𝑚𝑎𝑥  med 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙  och 𝑃𝑛𝑦 ersätts med 𝑃𝑛𝑦,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙  när 

medeleffekten beräknas. 𝑃𝑛𝑦,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙  är medeleffekten för ett nytt ventilationsaggregat och det 

beräknas enligt 

 

∆𝑃𝑒𝑙 = (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑛𝑦) ∙ 𝑇𝑖𝑑𝑑 ,  (12) 
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𝑃𝑛𝑦,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 𝑇𝑖𝑑𝑑 ∙ 𝑃𝑛𝑦 ∙ 0,5 ∙ (1 + (
𝑞ℎ𝑎𝑙𝑣𝑓𝑎𝑟𝑡

𝑞𝑚𝑎𝑥

)
3

). 
 (13) 

 

För att kunna jämföra fjärrvärme användningen skrivs ekvation (9) om och fjärrvärme 

användningen beräknas enligt 

där hänsyn till den nya (𝑛𝑒,𝑛𝑦 ) och gamla (𝜂𝑒,𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙 ) energiverkningsgraden.  

Energianvändningen är beräkna för två olika fall eftersom det finns två olika drifttider för 

vissa ventilationsaggregat.  
 
Antalet arbetstimmar för varje enskild åtgärd (rivning, montage och driftsättning) har 

uppskattats till 10-20 timmar för ett litet ventilationsaggregat och 20-30 timmar för övriga 
(Andersson S. , 2016). Inköpskostnaden för de olika ventilationsaggregaten är baserad på två 

offerter, en från tillverkaren Fläktwoods (Hagman, 2016) och en från tillverkaren Swegon 
(Pettersson, 2016).  
 

Återbetalningstiden för att installera frekvensomriktare på befintliga ventilationsaggregat 
beräknas enligt 

 

Antalet arbetstimmar är antaget till 16 timmar för att installera en frekvensomriktare. En 
ytterligare ekonomisk post för investeringskostnaden är materialkostnaden och den är ansatt 
till 4000 kr för varje frekvensomriktare. Inköpskostnaden för frekvensomriktare är baserad på 

en offert från företaget DrivHuset (Sandgren, 2016).   
 

I ekvation (15) ersätts 𝑃𝑚𝑎𝑥  med 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 vid beräkning av medeleffekten. 

Frekvensomriktarens återbetalningstid(𝐸𝑓𝑟) påverkas av varvtalet (𝑛2/𝑛1) och enligt 

(Sandgren, 2016) är det vanligt med ett varvtalsänkning på 20%.  

 
Återbetalningstiden för att byta ut befintliga fläktmotorer mot nya beräknas enligt 

Antalet arbetstimmar för att byta (riva och montera) två fläktmotorer i ett 
ventilationsaggregat är uppskattat till 40 timmar. Antalet arbetstimmar för driftsättning, 
elektriker och projektledare har antagits till 8 timmar för respektive åtgärd (Andersson S. , 

2016). Inköpskostnaden för fläktmotorerna är baserad på en offert från företaget ebmpapst 
(Renlund, 2016). Effekten för de nya fläktmotorerna 𝑃𝑛𝑦 är baserad på ett offert från 

ebmpapst (Renlund, 2016). Effekten för de nya motorerna är beräknade med hjälp av 
fläktkurvor, där tryckfall och luftflöde är ingångsparametrar. Tryckfallet för varje fläkt är 

mätt med en tryckmätare under ett tillfälle och luftflödet är satt till projekterade luftflödet. 

3.4 Kylanläggning 

På första våningen finns ett kök och det har kylrum som kyls med 4 olika kylanläggningar. 

För att uppskatta energianvändningen har en mätning utförts och vid mättillfället var endast 

∆𝑄𝑓𝑗 = 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑞𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐺𝑡 ∙ 𝑑 ∙ (𝑛𝑒,𝑛𝑦 − 𝜂𝑒,𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙 ),   (14) 

𝐸𝑓𝑟 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (𝑝𝑒𝑙 ∙ 𝑇𝑖𝑑𝑑 ∙ (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∙ (
𝑛2

𝑛1

)
3

)) .⁄        
 (15) 

 

𝐸𝑚𝑜𝑡 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑝𝑒𝑙 ∙ 𝑇𝑖𝑑𝑑 ∙ (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑛𝑦 )
 

 (16) 
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en av dessa anläggningar aktiva. Mätningen utfördes på samma sätt som med 
ventilationsanläggningarna och energianvändningen beräknades med ekvation (5). Drifttiden 
(𝑇𝑖𝑑𝑑) mättes eftersom kylanläggningen styrs av en timer.  

 
Hus nummer 113 har en kylanläggning (VKA 113) (Figur 14) som kyler ventilationsluften 
när det behövs. Denna anläggning använder frikyla om utetemperaturen är lägre en 4 °C. Vid 

6 °C startar kylmaskinen.  

 
Figur 14. En bild från driftdatorn över kylmaskin VKA 113.  

Mätningsdagen hade ett temperaturmedelvärde på -2,7 °C och det gör frikyla användes. En 
mätning av strömmen utfördes på de aktiva pumparna P1 och P2 (Figur 14).  

Drifttiden avlästes i driftdatorn men för att kunna beräkna energianvändningen behövs 
information om hur många dagar som frikyla används. Driftdatorn specificerade inte detta så 

användes temperaturstatistik från (SMHI, u.d.). Med denna statistik gick det att beräkna hur 
många dagar som frikyla var aktivt och resterande dagar antas det att kylmaskinen är aktiv. 
Energianvändningen beräknades med ekvation (4), (5) och maxeffekten användes eftersom 

mätningstillfället hade frikyla aktivt. Det skapades två olika scenarion ett lågt där 50% av 
maxeffekten användes och högt fall där 100% av maxeffekten användes. Energianvändningen 

för fläktarna FF1 och FF2 bestämdes genom att läsa av totala antalet kWh och drifttimmar 
från frekvensomriktaren. Dessa värden är sedan frekvensomriktaren installerades eller 
alternativt nollställdes.  Med värdena kunde en ungefärlig årsförbrukning räknas ut.  

3.5 Klimatanläggning 

I delar av hus 110 har museet förvaring av känsliga saker och krav på temperaturen och 
fuktigheten finns. Klimatanläggningen består av olika enheter (Figur 15). 

Energianvändningen har beräknats ekvation med (4), (5) och maxeffekten för varje enhet har 
använts och sedan har två olika scenarion skapats ett högt med 100% av maxeffekten och ett 

med 50% av maxeffekten. Drifttiden har antagits till dygnet runt eftersom temperaturen och 
fukthalten ska hållas inom ett intervall.  
 

 
Figur 15. Klimatanläggning i hus 110. 

Fläkt 

Torkare Kylbatteri Värmebatteri Ångbefuktare 
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3.6 Motorvärmare  

Det finns motorvärmare på parkeringen utanför och alla utom en har timer. För att beräkna 
energianvändningen har det antagits två fall av förbrukning ett lågt och högt fall. Det låga 

fallet är att 50% av motorvärmarna används under vinterperioden och det höga fallet är att 
alla används under vinterperioden. Drifttiden är ansatt till 3 timmar per dag och under 125,5 

dagar om åtet. Effekten för motorvärmare och kupévärmare har antagits till 3 kW. 

3.7 Belysning 

Det ansågs för tidskrävande att mäta belysningens energianvändningen så därför uppskattades 

den med hjälp av belysningsritningar. Ritningarna är från 2013 och är ej kompletta. Det 
saknas diverse beteckningar för belysningsarmaturer och en uppskattning är gjord för 
effekten på belysningen för de saknade armaturerna. Energianvändningen är beräknad med 

ekvation (5) och för två olika driftfall (ett lågt och ett högt) och skillnaden mellan det höga 
och låga fallet är drifttiden.  

3.8 Beräkning av U-värden 

Vid en ändring av U-värdena för fastighetens olika delar är det en rekommendation att uppnå 
boverkets byggregler (BBR) rekommenderade U-värden (Tabell 4). 

 
Tabell 4. Rekommenderade U-värden enligt BBR (Boverket, 2015). 

 [𝑊/𝑚2 𝐾] 
𝑈𝑡𝑎𝑘  0,13 

𝑈𝑣ä𝑔𝑔  0,18 

𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣  0,15 

𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟  1,2 

𝑈𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑑ö𝑟𝑟  1,2 

 
Det finns två olika metoder för att beräkna u-värdet lambda metoden och u-värdes metoden 

(Petterson, 2013). Ett medelvärde av de båda metoderna ger ett bra u-värde. I de båda 

metoderna räknar man ut värmemotståndet R [m2K/W] i väggen och u-värdet är 𝑈 =
1

𝑅
. 

 

3.8.1 U-värdes metoden 

 
Figur 16. En förenklad bild av ett väggsnitt. 

Värmemotståndet genom denna vägg delas upp i två beräkningar eftersom denna vägg består 

av ett inhomogen skikt 𝑑2 med materialet A och B. Värmemotståndet genom material B 
beräknas enligt 

 
och för material A enligt  

𝑅𝐵 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 +
𝑑1

𝜆1

+
𝑑2

𝜆𝐵

+
𝑑3

𝜆3

, 
 (17) 
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I en vägg finns det ett värmeövergångsmotstånd på både insidan 𝑅𝑠𝑖  och utsidan 𝑅𝑠𝑒 . 

 
När U-värdets ska beräknas behöver fördelningen mellan materialet A och B beräknas och 

detta beräknas enligt 

𝑆𝐴 =
𝐴

𝐴 + 𝐵
=

𝐴

𝐶
                𝑆𝐵 =

𝐵

𝐴 + 𝐵
=

𝐵

𝐶
 

 (19) 

 

Det slutliga uttrycket för u-värdet blir 

𝑈𝑢 = 𝑆𝐴

1

𝑅𝐴

+ 𝑆𝐵

1

𝑅𝐵

 
 (20) 

 

 

3.8.2 Lambda metoden  

Det som skiljer lambda metoden från u-värdes metoden är att ett gemensamt lambda för det 
inhomogena skiktet 𝑑2 beräknas enligt 

 
𝜆𝐴𝐵 = 𝑆𝐴 ∙ 𝜆𝐴 + 𝑆𝐵 ∙ 𝜆𝐵  (21) 

 
Värmemotståndet genom materialet blir 

 𝑅𝜆 =
𝑑1

𝜆1

+
𝑑2

𝜆𝐴𝐵

+
𝑑3

𝜆3

 
 (22) 

 

U-värdet för lambda metoden 

𝑈𝜆 =
1

𝑅𝜆

 
 (23) 

 

Det totala U-värdet är medelvärdet av ekvation (20) och (23). 
 

𝑈𝑡𝑜𝑡 =
𝑈𝑢 + 𝑈𝜆

2
 

 (24) 

 

 

3.8.3 Förutsättningar 

Enligt fastighetsförvaltare (Sundén, 2016) är ytterväggar och tak desamma som i 
examensarbetet ”Energiutredning Norrbottens läns landsting” (Bergh & Nilsson, 2006). Det 

finns två typer av ytterväggar. Yttervägg 1 sitter vid fönsterpartierna och på gavlar. Yttervägg 
2 sitter på resterande ställen. Det finns enligt konstruktionsritningarna för fastigheten flera 

olika typer av takkonstruktioner men för att göra det enklare har samma konstruktion som i 
det tidigare examensarbetet valts. Yttervägg 1 och 2 har ett u-värde på 0,29 𝑊/𝑚2 𝐾 och 

taket har ett u-värde på 0,36 𝑊/𝑚2𝐾.  

 
I hus 110 museet har man anpassat lokalen efter verksamheten och därmed tagit bort och 

byggt igen fönsterna med en speciell typ av fasad. Det igenbyggda fönsterna på hus 110 har 
ett u-värde på ca 0,13 𝑊/𝑚2 𝐾 och det u-värdet antas även gälla de igenbyggda fönsterna på 

hus 113 (andra våningsplanet). 

𝑅𝐴 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 +
𝑑1

𝜆1

+
𝑑2

𝜆𝐴

+
𝑑3

𝜆3

 . 
 (18) 
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Fönster i fastigheten är av original från 1978 och det finns några olika typer av fönster (1, 2, 

2+1, 3 glasfönster) (Sundén, 2016). De flesta fönsterna i bygganden är ej bytta utan är 
original från 1978 när fastigheten byggdes och ett u-värde kan därför uppskattas att vara 2-

2,5 W/m2K (Ekstrands Dörrar & Fönster AB, 2014). 
 
Byggnadens energianvändning för uppvärmning beräknas enligt (Warfvinge & Dahlblom, 

2010). 
 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 = (𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (1 − 𝜂) + 𝑄𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 ) ∙ 𝐺𝑡  (25) 

 

 
Genom fastighetens golv, väggar, tak och fönster samt köldbryggor finns ett värmeläckage 
och det beräknas med ekvation (28). Köldbryggor är värmeförluster som exempelvis bildas 

mellan olika väggsegment.     
 

𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = Σ𝑈𝐴 + 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟 

 

 (26) 

 

 

Det finns många olika sätt att beräkna ventilationens värmeförlustfaktor och den beräknas 
enligt: 

 
𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝜌𝐶𝑝𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  

 

 (27) 

 

I en fastighet finns ett oavsiktligt luftläckage och luft läcker in och ut genom exempelvis 
ventilationen och otätheter i byggnadens klimatskal. Luftläckaget beräknas enligt 

Läckflödet kan antas till 0,05 luftomsättningar för varje timme eller 4 kWh/(m2år) (Elmroth, 

2010). 
 

Fastighetens energianvändning beräknas enligt 
  
𝐸𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐸𝑒𝑙 + 𝐸𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛  

 

 (29) 

 

𝐸𝑒𝑙 är övrig elanvändning som exempelvis ventilation, belysning, elapparater etc och detta 

kan uppskattas med Tabell 5. Energianvändningen för att värma upp varmvatten 

(𝐸𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ) i en bostad kan uppskattas till 20 kWh/m2. 
 
Tabell 5. Tabell för att uppskatta 𝑬𝒆𝒍. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

 Personvärme [W/m2] Belysning [W/m2] Elapparater [W/m2] 

Kontor 4 8 10 

Dagis 6 8 2 

Skola 12 10 6 

 
 

𝑄𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 = 𝜌𝐶𝑝𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑎 

 

 (28) 
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3.8.4 IDA indoor climate and energy (IDA-ICE) 

Med ritningar av fastigheten skapades en modell med hjälp av simuleringsprogrammet IDA-

ICE och arean för fönster och dörrar uppskattades med hjälp av konstruktions-och 
fasadritningar.  
 

 
Modellens begränsningar är:  

 Solinstrålning  

 Felaktig grund 

 Felaktigt tak 

 U-värdet för fönster och dörrar 

 Köldbryggor 

 Ett ventilationsaggregat med en verkningsgrad 

 

3.8.5 Ekonomi 

Det finns många fördelar med att förbättra den befintliga fastighetens klimatskal, en 
förbättring av fastighetens u-värden sänker uppvärmningskostnaderna. En åtgärd som 

studerats är att tilläggsisolera taket och återbetalningstiden för denna åtgärd beräknas enligt 

Det finns inte några planer på att byta ut befintliga fönster i fastigheten (Sundén, 2016) och 
därför är inga ekonomiska beräkningar utförda.  
 

Värmebesparingen ∆𝐸𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡  beräknas med ekvation (29) och det är skillnaden mellan de 

nya och det gamla u-värdet som står för värmebesparingen. Inköp och arbetskostnaden är 

uppskattad med en prisförfrågan från företaget FIAB (Johansson, 2016). 
 

3.9 Feluppskattningar 

3.9.1 Mätinstrument  

Detta mätinstrument har en noggrannhet specificerad för olika intervaller av strömstyrka, 0-
20, 20-200, 200-2000, 2000. I denna mätning har endast intervallet 0-20 använts. 

Noggrannheten N beräknas enligt 

där upplösningen (b) är 0,01 A och mätvärdet (r). 
 

Det finns ytterligare faktorer som påverkar noggrannheten och det är om kabeln ej är 
centrerad i strömtången vid mätningen kan det ge ett fel på 5% och att magnetism kan 

påverka strömtoppen med 0,2%. (Multifunktionstång MX240/2040 användaristruktion) 
 

3.9.2 Mätningar 

Mätningar av strömmen för alla fläktar i ventilationsaggregaten är gjorda vid ett 

mätningstillfälle och detta gör att det finns en viss osäkerhet i mätningarna.  
 

𝐸𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = (𝑖𝑛𝑘ö𝑝 + 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒)/(∆𝐸𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∙ 𝑝𝑓𝑗)  (30) 

 

𝑁 = 1% ∗ 𝒓 ± 𝒃 ∗ 8,  (31) 



 

 
 

20 

3.9.3 Drifttiden 

I driftdatorn kan drifttiden för två olika driftlägen läsas av och vid en beräkning av 

elförbrukningen för en fläktmotor i ett ventilationsaggregat fås två olika värden, ett högt och 
ett lågt.  
 

3.9.4 Fläktmotorer 

Information om vilken spänning och ström fläktmotorerna har i förteckningen för varje 
aggregat stämmer inte alltid överens med märkeffekten som finns på fläktmotorerna.  
 

3.9.5 Kylanläggningar 

Kylanläggningen går på en timer som stänger av och på kompressorn till kylanläggningen 
och det gör att mätningsperioden blir kort. Detta kan leda till att den uppmätta strömmen blir 
fel och detta påverkar den beräknade energianvändningen. 
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4 Resultat 

4.1 Energikartläggning 

I Tabell 6 visas den kartlagda elförbrukningen. När mätningen av köket utfördes var endast 

en av fyra kylanläggningar igång. Den maximala energianvändningen beräknades till 1,564 
MWh för den anläggning som var igång.  

 
Tabell 6. Resultat av energikartläggningen 

Ventilation  Klimatanläggning 

Bara fläktar Högt 155,8 MWh 

Högt  425,2 MWh Lågt 77,9 MWh 

Lågt 315,8 MWh    

   Belysning 

Totalt fläkt + cirkulationspump Högt 216,0 MWh 

Högt  436,0 MWh Lågt 107,7 MWh 

Lågt 407,8 MWh    

      Motorvärmare 

Kylanläggningar Högt 80,2 MWh 

Kök 0,6 MWh Lågt 40,1 MWh 

      

VKA 113     Totalt 

Högt 91,6 MWh Högt 992,3 MWh 

Lågt 45,8 MWh Lågt 691,4 MWh 

Fläktar 12,2 MWh    

 
 

Fjärrvärmeanvändningen för ventilationen har beräknats för två olika fall ett högt där 
fläktmotorerna går på maxeffekt går på max och ett lågt fall där fläktmotorerna går på 

halvfart. I Tabell 7 visas den kartlagda fjärrvärmeanvändningen och det höga fallet motsvarar 
15% av den totala fjärrvärmeanvändningen och det låga fallet 11% av den totala 
fjärrvärmeanvändningen. 

 
Tabell 7. Fjärrvärmeanvändningen. 

Högt 392 MWh 

Lågt 290 MWh 
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4.2 IDA indoor climate and energy (IDA-ICE) 

Modellen (Figur 17) har en total energianvändning på 4520 MWh fördelat mellan fjärrvärme 
och el. Den totala fjärrvärmeanvändning är 3409 MWh (2667 MWh i verkligheten) och 

elanvändning är 906 MWh (1759 MWh i verkligheten). 
 

 
Figur 17. Modell av byggnaden i simuleringsprogrammet IDA-ICE. 

4.3 Värmekamera 

Med en värmekamera studerades värmefördelningen på fasaden och värmekameran som 
användes var av märket Flir. Denna värmekamera visade sig vara svår att använda eftersom 

den visade fel temperaturer när det var soligt ute och ett exempel på detta visas i Figur 18 
(fönstret som syns på bilden har olika temperaturer om den är i solen eller i skuggan). 
 

 
Figur 18. Visar temperaturfördelningen på en fasad. 

Temperaturskalan i Figur 19 är troligtvis fel men det visar att glaspartiet i huvudentrén till 
byggnaden har ett stort värmeläckage.  
 

 
Figur 19. Huvudentrén för byggnaden. Krysset visar en temperatur på 4,7°C. 
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4.4 Ekonomi 

Återbetalningstiden för större investeringar är på landstinget är 15 och 30 år (Sundén, 2016).   
 

4.4.1 Värmeförluster i klimatskal 

Beräkning av värmeförlusterna genom klimatskalet redovisas i  
Tabell 8 och arean för samtliga byggnadsdelar är från modellen i simuleringsprogrammet 
IDA-ICE. 

 
Tabell 8. Beräkningsresultat av värmeförlusterna. 

  Fönster Tegelvägg Plåtvägg Tak Golv Dörrar Totalt  Enhet 

U värde 2,25 0,29 0,29 0,36 0,42 1,50 0,43 W/m2K 

Area 1193 7085 3543 8792 9611 157 30381 m2 

UA 2684 2055 1027 3165 4040 235 13207 W/K 

                  

  Fönster Tegelvägg Plåtvägg Tak Golv Dörrar Totalt  Enhet 

U värde 2,25 0,29 0,29 0,13 0,42 1,50 0,37 W/m2K 

Area 1193 7085 3543 8792 9611 157 30381 m2 

UA 2684 2055 1027 1112 4040 235 11154 W/K 
 

Energianvändningen beräknad med ekvation (29) 𝐸𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = 6077 𝑀𝑊ℎ och med 

tilläggsisolering 𝐸𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = 5817 𝑀𝑊ℎ. Genom att isolera taket med 20 cm kan u-värdet 

sänkas till 0,13 och det motsvarar en sänkt värmeanvändning med 260 MWh (detta kommer 
att nämnas som förslag C). Besparingen blir 260 tusenkronor per år och en 

investeringskostnad på 424 400 återbetalningstiden 1,6 år. 
 

4.4.2 Ventilation 

Luftflödena för delar av den befintliga ventilationen är högre än vad miniventilationskravet är 

och med kompletta ritningar över fastigheten(där den nya verksamheten finns med) skulle det 
vara möjligt att presentera ett resultat. Åtgärderna som föreslås för ventilationen är beräknade 

på de befintliga luftflödena. Alla resultat är beräknade med medel- och maxeffekten. 
 
Återbetalningstiden för att byta ut befintliga ventilationsaggregat till nya visas i Tabell 9 och 

anledningen till att det finns två olika återbetalningstider för vissa är att de har två olika 
drifttider.  
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Tabell 9. Återbetalningstiden för de olika ventilationsaggregaten. 

MEDEL 

Fläktwoods 

Namn Elbesparing [MWh] Värmebesparing [MWh] Återbetalningstid [år] 

105:1 0,4   0,9   98,6   

106:1 7,7   40,1   3,1   

106:2 19,9 18,4 48,6 44,9 4,4 6,2 

106:3 21,3   13,0   9,4   

106:4 34,9 19,9 7,0 4,0 5,2 11,7 

106:5 8,8   3,0   14,5   

106:6 11,7   36,2   5,1   

109:1 57,0 35,6 70,8 40,8 2,4 4,1 

111:1 13,5 5,6 3,7 1,5 10,0 24,1 

111:2 27,1   13,0   4,4   

Totalt 206  237  6,4  
Swegon 

Namn Elbesparing [MWh] Värmebesparing [MWh] Återbetalningstid [år] 

105:1 0,2   1,0   168,8   

106:1 7,4   40,0   4,6   

106:2 17,1 15,8 41,4 38,2 7,6 8,3 

106:3 22,6   10,2   16,4   

106:4 37,8 21,6 -0,6 -0,3 9,1 16,0 

106:5 9,6   5,7   16,8   

106:6 7,3   36,6   8,0   

109:1 64,5 40,3 62,7 36,1 4,2 7,0 

111:1 13,6 5,7 6,9 2,9 12,6 30,2 

111:2 26,0   12,6   6,7   

Totalt 210  217  8,0  
Max 

Fläktwoods 

Namn Elbesparing [MWh] Värmebesparing [MWh] Återbetalningstid [år] 

105:1 3,90 0,0 1,6 0,0 23,8 0,0 

106:1 9,7 0,0 43,9 0,0 2,7 0,0 

106:2 28,6 26,4 55,4 51,1 3,6 3,9 

106:3 30,6 0,0 14,9 0,0 7,1 0,0 

106:4 47,5 27,1 8,0 4,5 3,9 6,8 

106:5 11,7 0,0 3,3 0,0 11,4 0,0 

106:6 16,3 0,0 42,5 0,0 4,1 0,0 

109:1 81,7 51,1 81,2 47,5 1,9 3,1 

111:1 17,8 7,4 4,1 1,7 7,9 18,9 

111:2 40,0 0,0 19,5 0,0 3,0 0,0 
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Totalt 288  274  5,1  
Swegon 

Namn Elbesparing [MWh] Värmebesparing [MWh] Återbetalningstid [år] 

105:1 4,05 0,0 1,7 0,0 35,2 0,0 

106:1 11,2 0,0 43,7 0,0 4,0 0,0 

106:2 30,5 28,1 47,0 43,3 5,8 6,3 

106:3 43,4 0,0 11,6 0,0 9,8 0,0 

106:4 55,6 31,8 -0,6 -0,4 6,2 10,8 

106:5 14,2 0,0 6,3 0,0 12,5 0,0 

106:6 15,8 0,0 43,0 0,0 6,0 0,0 

109:1 113,0 70,6 75,0 43,9 2,9 4,7 

111:1 21,0 8,8 7,7 3,2 9,0 21,5 

111:2 43,9 0,0 18,2 0,0 4,2 0,0 

Totalt 353  254  5,6  
 

Återbetalningstiden för att installera frekvensomriktare (Tabell 10) på varje 
ventilationsaggregat. Den är beräknad för när varvtalssänkningen är 20%.  

 
Tabell 10. Återbetalningstiden för två olika fall (medel är beräknad med 20% varvtalsänkning och medeleffekten). 

Namn Medel Max 

105:1 62,1 28,2 

106:1 13,6 10,9 

106:2 3,9 3,7 

106:3 2,0 2,1 

106:4 1,7 2,1 

106:5 6,1 6,8 

106:6 4,7 4,7 

109:1 1,2 1,1 

111:1 5,5 3,7 

111:2 3,5 3,0 

 

Återbetalningstiden (Tabell 11) för byta ut fläktmotorerna i varje ventilationsaggregat. Alla 
ventilationsaggregat utom 106:3 och 109:1 kan installeras med aggregatfläktar (Figur 20). 
Aggregat 106:3 och 109:1 måste byggas om till tryckkammare för att kunna installera 

kammarfläktar.  
 

 
Figur 20.Till vänster en kammarfläkt, i mitten en aggregatfläkt (ebmpapst, 2016) och till höger en befintlig fläkt. 
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Tabell 11. Benämning och återbetalningstid i år för olika ventilationsaggregat. 

 

 

Den kortaste återbetalningstiden för varje enskilt ventilationsaggregat fås genom att 

kombinera de olika åtgärderna (Tabell 12). 
 
Tabell 12. Kombination av olika åtgärder. 

Namn Medel Åtgärd 

105:1 13,6 Nya motorer 

106:1 3,1 Fläktwoods 

106:2 3,9 Frekvensomriktare 

106:3 2,0 Frekvensomriktare 

106:4 1,7 Frekvensomriktare 

106:5 6,0 Nya motorer 

106:6 4,7 Frekvensomriktare 

109:1 1,2 Frekvensomriktare 

111:1 3,2 Nya motorer 

111:2 2,4 Nya motorer 

   

Total 2,7 1 094 960 kr     

   

Namn Max Åtgärd 

105:1 10,2 Nya motorer 

106:1 2,7 Fläktwoods 

106:2 3,6 Fläktwoods 

106:3 2,1 Frekvensomriktare  

106:4 1,6 Nya motorer 

106:5 4,6 Nya motorer 

106:6 4,1 Fläktwoods 

109:1 1,1 Frekvensomriktare 

111:1 2,4 Nya motorer 

111:2 1,6 Nya motorer 

   

Namn Medel Max 

105:1 13,6 10,2 

106:1 3,7 3,0 

106:2 10,4 7,2 

106:3 4,6 3,2 

106:4 1,9 1,6 

106:5 6,0 4,6 

106:6 8,3 6,0 

109:1 2,4 1,6 

111:1 3,2 2,4 

111:2 2,4 1,6 
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Totalt 2,9 1 560 386 kr     

 

Den totala återbetalningstiden för varje enskild åtgärd (nya ventilationsaggregat, nya 
fläktmotorer och frekvensomvandlare) (Tabell 13). 
 
Tabell 13. Åtgärd och återbetalningstid i antal år samt investeringskostnaden. 

  

Återbetalningstid [år] Investeringskostnad [kr] 

Medel Max   

Swegon 8,0 5,6 3 407 693 

Fläktwoods 6,4 5,1 2 849 209 

Nya Motorer 3,8 2,8 966 488 

Frekvensomriktare  3,3 3,1 1 209 953 

 

4.4.3 Driftoptimering  

Genom att driftoptimera ventilationen kan energi sparas, i dagsläget är de flesta av 
ventilationsaggregaten på även om det är röda dagar när ingen vistas i byggnaden. Denna 

åtgärd kan utföras på ny eller befintlig ventilation. 
 

4.4.4 Specifik energianvändning 

Den nuvarande specifika energianvändningen i fastigheten är 75 kWh/m2 för el och 114 

kWh/m2 för värme. Om fastigheten tilläggsisoleras och energieffektivisering av ventilationen 
utförs sänks den specifika energianvändningen. I Figur 21 och Figur 22 visas hur olika 
förslag på åtgärder påverkar den specifika energianvändningen.  

 
Förslag A innebär att 1 aggregat byts ut, 4 aggregat får nya motorer och 5 aggregat får 

frekvensomriktare. Detta ger en besparing på 232 MWh el och 174 MWh värme. 
Återbetalningstid blir 2,7 år. 
 

Förslag B innebär att man ersätter samtliga 10 utvalda ventilationsaggregat och detta skulle 
ge en besparing på 206 MWh el och 237 MWh värme samt en återbetalningstid på 6,4 år 

 
Förslag C innebär att tilläggsisolera taket ger en mycket kostnadseffektiv energibesparing. 
Om man exempelvis väljer att isolera taket med 20 cm lösull ger det en besparing på ca 260 

MWh och en återbetalningstid på 1,6 år.  
 

Förslag som kommer att diskuteras vidare är en kombination av ovannämnda förslag A+C 
och B+C. Förslag A+C har en investeringskostnad på 1,5 miljoner kronor och en besparing 
på ca 0,7 miljoner kr per år samt en återbetalningstid på 2,3 år. Den specifika elanvändningen 

blir 65,3 kWh/m2 och fjärrvärmeanvändningen blir 95 kWh/m2. I Figur 21 och Figur 22 

visas förslag A+C som ”kortast återbet. (medel)”. 
 

Förslag B+C har en investeringskostnad på 3,3 miljoner kr och en besparing på 0,7 miljoner 
kronor per år samt en återbetalningstid på 4,7 år. Den specifika elanvändningen 66 kWh/m2 

och fjärrvärmeanvändningen blir 93 kWh/m2. I Figur 21 och Figur 22 visas förslag A+C 

som ”fläktwoods (medel)”. 
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Figur 21. Den specifika elanvändningen för olika åtgärder. 

 

 
Figur 22. Den specifika fjärrvärmeanvändningen för olika åtgärder. 
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4.4.5 Belysning 

Genom att byta ut gammal belysningsarmatur som är på 36 och 58 watt mot 28 och 35 watt 

kan man spara 33% respektive 66% i lägre el konsumtion. Det är oklart hur många 
belysningsarmaturer som existerar av varje sort och därför har ingen ekonomisk beräkning 
utförts.   
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5 Diskussion och slutsats 
 

Att byta till lågenergilampor sänker elförbrukningen i fastigheten och om det även införs 
närvarostyrning kan elförbrukningen sänkas ytterligare. 
  

Antalet gradtimmar som används i beräkningarna för värmebesparing har stor inverkan på 
resultatet och en sänkning av antalet gradtimmar ger en lägre värmebesparing.  

 
Återbetalningstiden påverkas av vilken effekt som används vid beräkningen (medel eller 
max) och detta ger upphov till olika rekommendationer. Jag rekommenderar att antingen 

uppgradera befintliga ventilationsaggregat eller att byta ut dem mot nya.  
 

Det finns fördelar och nackdelar med de olika alternativen. Fördelen med att uppgradera ett 
ventilationsaggregat är att återbetalningstiden är kort. Nackdelen är att energibesparingen blir 
lägre. Fördelen med att byta ut ventilationsaggregaten är att ventilationen kan optimeras för 

den nya verksamheten och detta bidrar till att energianvändningen minskar. Nackdelen är att 
investeringskostnaden blir högre och återbetalningstiden blir längre. Om man väljer att 

uppgradera befintliga ventilationsaggregat finns två olika åtgärdsalternativ, antingen 
installera frekvensomriktare eller att byta ut de befintliga motorerna. Åtgärden 
frekvensomriktare påverkas av hur stor varvtalsänkning som är möjlig att genomföra och 

detta är svårt att uppskatta i det befintliga systemet. Att enbart byta alla befintliga motorer till 
nya kan rekommenderas eftersom det bidrar till ett mer energieffektivt system.  

 
Om man ersätter samtliga ventilationsaggregat är rekommendationen att ersätta dessa med 
nya som är energieffektivare än befintliga och har en livslängd på ca 20 år. De nya 

ventilationsaggregatens luftflöden kan dessutom anpassas till den nya verksamheten och det 
skulle kunna ge en energibesparing samt bättre inomhusklimat i byggnaden. De nya har 

dessutom luftfilter placerade på rätt ställen, det vill säga före värmeväxlaren på både till-och 
frånluft. Detta medför att värmeväxlaren inte sätts igen av smuts lika snabbt och detta bidrar 
till lägre underhållskostnader.  

 
Beräkningar av klimatskalets förluster ger en högre energianvändning än den verkliga och det 

finns många parametrar som kan göra beräkningen felaktig. Det finns två parametrar som 
påverkar resultatet mest och det är ventilationsförlusterna och transmissionsförlusterna.  
En minskning av dessa påverkar resultatet mycket och åtgärden att tilläggsisolera taket 

bygger på denna beräkning. Att tilläggsisolering taket (förslag C) ger en besparing på 260 
MWh och det motsvarar en besparing på 260 tusen kronor/år (6% av den totala 

energianvändningen). Det ger en återbetalningstid på 1,6 år och det är en kort 
återbetalningstid.  
 

I avsnitt ”Specifik energianvändning” visas olika åtgärdsförslag. Förslag A+B ger en total 
energibesparing på 666 MWh och det motsvarar cirka 0,67 miljoner kronor i årlig besparing. 

(15% av den totala energianvändningen). Förslag A+C ger en total energibesparing på 706 
MWh och det motsvarar cirka 0,7 miljoner kronor i årlig besparing. (16% av den totala 
energianvändningen). Återbetalningstiden för förslag A+B är 2,7 år (investeringskostnad 1,1 

miljoner kronor) och förslag A+C har en återbetalningstid på 6,4 år (investeringskostnad 2,85 
miljoner kronor).  
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Återbetalningstiden för de olika åtgärderna är rimliga eftersom alla har en kortare 
återbetalningstid än 15 år som är landstingets mål för större investeringar. De flesta åtgärder 

som rekommenderas har en återbetalningstid på mindre än fem år.  
 

Modellen som skapades i IDA-ICE kan i nuvarande utformning ge värmefördelningen i 
byggnaden. Men med mer arbete blir modellen mer trovärdig och eventuellt möjlig att 
använda för att utvärdera åtgärder med.  

 
  



 

 
 

32 

6 Fortsatt arbete 
I detta projekt har en del avgränsningar gjorts eftersom det inte finns tid till att utreda alla 

möjliga åtgärder och nedan beskrivs åtgärder för ett fortsatt arbete på detta projekt.  
 

 Optimera antalet ventilationsaggregat efter nuvarande verksamhet (exempelvis så 

betjänas hus 105 av 4 olika ventilationsaggregat).  

 Mäta effekten för belysningen i fastigheten. 

 Anpassa de nya ventilationsaggregatens flöden efter nuvarande verksamheter. 

 Vidareutveckla IDA-ICE modellen. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 Gradtimmar 

Tabell för gradtimmar med gränstemperaturen 𝑇𝑔 och normalårstemperaturen(Bilaga 2) 𝑇𝑢𝑛 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
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8.2 Bilaga 2 Normalårstemperatur 

 
Tabell 14. Normalårstemperatur, 𝑻𝒖𝒏, för några orter (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Ort Normalårstemperatur (°C) 

Arjeplog -0,5 

Karesuando -1,6 

Luleå 1,5 

Sundsvall 3,2 

Östersund 2,5 

Falun 4,2 

Gävle 4,4 

Karlstad 5,8 

Västerås 5,9 

Stockholm 6,6 

Norrköping 6,3 

Göteborg 7,7 

Växjö 6,4 

Lund 7,9 

 


