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Sammanfattning 

Världens energianvändning är en central del i rådande klimatförändringar och smarta 

tekniklösningar tillsammans med nya beteendemönster är våra bästa verktyg för att minimera 

vår påverkan på planeten, däribland mest omtalat användningen av fossila bränslen. 

Detta arbete har utförts i samarbete med Caverion på beställning av Alimak group AB i 

Skellefteå, med syfte att undersöka gångbarheten i ett byte av värmekälla på en av Alimaks 

fastigheter, ifrån oljeeldning till fjärrvärme. Målet för arbetet har varit att ta fram ett konkret 

åtgärdsförslag, med tillhörande ekonomisk analys av lönsamheten i framlagt förslag. Genom 

undersökningar i form av litteraturstudier, beräkningar och platsbesök fastslogs fastighetens 

huvudsakliga effektbehov och ett helt nytt värmesystem dimensionerades. 

Energianvändningen beräknades varpå de teoretiska driftkostnaderna kunde tas fram och 

jämföras mellan dagslägets värmesystem samt med det förslagna åtgärdspaketet och dess 

kostnader. 

Resultatet blev ett komplett åtgärdsförslag där en investering på ungefär 555 Tkr innebär att 

fjärrvärme installeras på fastigheten och ett helt nytt värmedistributionssystem etableras. 

Tanken är att använda moderna fläktluftvärmare för att cirkulera rumsluften och värma upp 

den så att effektbehovet tillgodogörs med godtycklig marginal mot de osäkerheter som finns 

beräkningarna inbördes. Det föreslagna värmesystemet utmynnar i väsentligt minskade 

driftkostnader som betyder en årlig besparing på 380 Tkr med det nya värmesystemet och 

480 Tkr om även ventilationen byggs om enligt Caverions förslag samtidigt. Vidare erhålls 

även en minskad klimatpåverkan av cirka 244 ton koldioxid per år. Utöver dessa 

huvudsakliga fördelar med förslaget så erhålls också en helt ny nivå av driftsäkerhet, 

reglerbarhet och översikt av anläggningen som i dagsläget inte finns. Med modern teknik kan 

hela värmesystemet styras centralt och automatiskt, samt kopplas ihop med förslaget 

ventilationssystem för en helt automatiserad drift av anläggningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The current energy usage worldwide is playing a central part in polluting the atmosphere and 

accelerating climate change. Intelligent technical solutions coupled with new behavioral patterns 

are our best tools to battle climate change and minimize our impact on the planet. 

Amongst these innovations and changes to our lifestyle, a central part is our usage of fossil fuels, 

of which usage is being restricted by governments worldwide, commonly via taxes. 

This forces us to reinvent ourselves and search for other options where we can, to minimize both 

our costs and our emissions of greenhouse gases. 

 

Alimak in Skellefteå is currently finding themselves in a similar situation, and therefore 

requested a proposal for a new heating system on one of their properties to be delivered by 

Caverion via this report. The task at hand was to investigate the viability of changing out their 

current heating sources, three oil-furnaces to a new district heating powered system, and come up 

with a concrete proposal for a solution, and evaluate the economical profitability. 

Through a broad study of literature on the subject and several trips to the property to examine it, 

the heating power required to maintain an arbitrary indoor climate was calculated, with respect to 

the buildings shell, ventilation and infiltration. With this accomplished an entirely new heating 

system could be dimensioned to fit the property based on the given conditions. With this all 

done, the buildings annual energy consumption could be calculated and from that the theoretical 

operational costs emerged, to be compared with the oil-furnaces of today. 

 

The results of it all, is a proposal for a complete new heating package including fan-heaters, 

piping, control system and district heating substation. Amounting to an investment of 555 000 

SEK, the system is deemed adequate to maintain a comfortable climate and circulate the warm 

air throughout the entirety of the rooms wherein the heaters are placed, and provide a sufficient 

margin of power given the uncertainties within the calculations. The investment turns out to 

lower the operational costs significantly, and an estimated 380-480 000 SEK will be saved 

annually depending on which of the options are chosen. Furthermore since this means that none 

of the oil-furnaces will remain, all the carbon dioxide emissions associated with heating the 

building are eliminated, previously amounting to a rough 244 tons annually in previous years. 

Needless to say this is a phenomenal gain for the environment. In addition to these main 

advantages of the proposal, there is also the completely enhanced level of operational reliability, 

controllability and overview of the plant that has previously not been available. With modern 

technology, the entire heating system can be controlled centrally and automatically and together 

with the proposed ventilation system the entire operation of building can be run fully 

automatically. 
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Beteckningar 

Storhet  Beskrivning      Enhet 

ρ   Densitet      kg/m
3
 

A   Area       m
2 

Atemp  Tempererad yta     m
2 

�̇�     Effekt       W 

Q   Energimängd     Wh 

�̇�   Volymflöde      m
3
/s 

U   Värmegenomgångskoefficient   W/(m
2
,K) 

R   Värmemotstånd     m
2
,K/W 

Cp   Specifik värmekapacitet    J/(kg, ºC) 

T   Temperatur      ºC 

DVUT  Dimensionerande vinter-ute temperatur ºC 

η   Verkningsgrad     % 

S   Specifikt värmebehov    ºCh 

d   Tjocklek      m 

P   Tryck       Pa 

c   Hastighet      m/s 

αv   Volymsutvidning     % 

𝜶𝒏    Värmeöverföringskoefficient   W/(m
2
,K) 

λ   Värmeledningsförmåga    W/(mK) 

λf   Friktionskoefficient    dim-lös
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1. Inledning 
Detta inledande kapitel lägger grunden varpå resten av studien vilar, med bakgrund och 

omständigheter som lett fram till behovet av detta arbete, samt de förutsättningar som finns och 

som arbetet måste förhålla sig till. Detta genom en introduktion till fastigheten och firmans 

behov, med syfte och mer specifika frågeställningar, samt med de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 
Runtom i hela världen används mer energi nu, än förut. Efterfrågan på energi ökar exponentiellt 

eftersom att vi blir fler människor, och levnadsstandarden förbättras för allt fler och fler. Detta 

sätter enorma krav på tillverkning av energi, vilket gör att många källor som finns tillgängliga 

exploateras. Detta innebär att även alternativ som ej är långsiktigt hållbara utnyttjas, och det 

innebär givetvis problem, mest allmänt känt den globala uppvärmningen som beskrivs väl av 

FNs klimatpanel. (United Nations Environment Programme, u.å) Den globala uppvärmningen är 

sen gammalt känt, främst forcerad av de kopiösa volymer koldioxid (CO2) som släpps ut av oss 

människor, som en biprodukt av nästan allt vi gör. Sveriges energianvändning liknar många 

andra västerländskas, och illustreras i figuren nedan från en rapport av den svenska 

”Energimyndigheten” (Energimyndigheten 2019). 

 

 

Figur 1. Svenska slutanvändares energianvändning 1970-2016. (Energimyndigheten 2019). 

För de med ett analytiskt öga uppenbaras ur figur 1, att cirka en tredjedel av vår 

energianvändning utnyttjas av bostads/fastighets-sektorn. Denna sektor är alltså en intressant 

kandidat att försöka minimera energianvändningen för eller reformera energiproduktionen till 

mer förnybart på. Som att t.ex. byta ut olja och kol till biobränslen eller andra förnybara källor, 

för att sänka vår miljöpåverkan och i bästa fall även våra kostnader. 

Med denna vetskap motiveras detta arbete som gjorts på uppdrag av ”Alimak” i Skellefteå, 

arbetet går ut på att undersöka en av deras större fastigheter för att identifiera gångbarheten i att 

reformera sagd fastighets uppvärmningssystem, med förhoppning om lägre driftskostnader och 

minskad klimatpåverkan. 
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Alimak group AB (u.å), skriver själva på sin hemsida att: ”Alimak Group focuses on reducing the 

environmental impact from its production in the long term, mainly through ensuring efficient and 

responsible use of raw material, energy, water and chemicals as well as minimising emissions and 

waste.” 

De är tydligt engagerade i att minska sin miljöpåverkan, och eftersom oljepriserna ser ut som de 

gör är det ett självklart förstaval att titta över deras oljebaserade uppvärmning. 

1.2 Introduktion 

Detta arbete utförs i samarbete med företaget ”Caverion AB” i Skellefteå på beställning av 

”Alimak group AB”. De har en gammal fastighet som kallas ”A-huset” som byggts ut i flera 

omgångar under åren, och som därför i dagsläget har ett värmesystem som kan liknas vid ett 

pussel av olika oljepannor, elpannor och ventilationssystem. Värmesystemet är därför idag 

relativt komplicerat och förlitar sig i grund och botten på sina oljepannor, vilket numer 

allmänkänt är både väldigt kostsamt pga. de höga oljepriserna och negativt för miljön. (United 

Natiosn Environment Programme, u.å)Av den anledningen har de börjat fundera på att dels 

förenkla och modernisera sitt värmesystem, samt att välja ett värmesystem som är mer 

ekonomiskt och miljövänligt. Eftersom de redan har fjärrvärme anslutet på en av sina andra 

fastigheter på området har de valt att undersöka alternativet fjärrvärme på även denna fastighet 

då det är ett alternativ som är lättillgängligt (kulvert går förbi denna fastighet) och tillverkas samt 

distribueras lokalt och förnybart av Skellefteå Kraft. 

Detta arbete fokuserar därför på att göra en projektering av ett nytt värmesystem, via en 

kartläggning av fastigheten för att både fastställa vilket energibehov de har för sin uppvärmning, 

samt vilken energianvändning de har idag. Detta för att kunna utföra en ekonomisk kalkyl av 

lönsamheten vid byte av värmekälla vilken sedan kommer utgöra underlag för projektering av en 

eventuell installation av fjärrvärme. Caverion kan med hjälp av underlaget som tas fram i detta 

arbete sedan lämna en offert på vad som föreslås att installeras så som värmeväxlare, 

värmefläktar, rör och installationskostnader, så att beställaren kan fatta ett beslut om detta är ett 

alternativ de vill gå vidare med.  

1.3 Syfte 

Arbetet syftar till att på naturvetenskaplig basis, ta fram förslag på åtgärder till ”Alimak”, för att 

dels säkra uppvärmningen oavsett framtida förändringar av bränslepriser och miljökrav. Dels för 

att minska driftskostnaderna för fastighetsägaren och öka driftsäkerheten. Sist men inte minst för 

att minska företagets miljöpåverkan. Vilket är i linje med både nationella och EUs målsättningar 

att dra ner på CO2 emissioner och öka sin andel förnybar energi. Ett sekundärt syfte med arbetet 

är att jag själv skall erhålla arbetslivserfarenheter av en energiteknisk utredning, med 

förhoppning om en framtida entreprenad som i slutändan kan vara gynnsam för samtliga 

inblandade parter. Mer konkret så är syftet: 

 Att självständigt utarbeta och presentera ett konkret åtgärdsförslag med prisbild, 

 för en alternativ uppvärmningsmetod med driftmässig och ekonomisk fördel till följd.
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1.3.1 Mål 
Att presentera ett tekniskt/naturvetenskapligt adekvat förslag till ett förbättrat och tillförlitligt 

värmesystem för den avsedda fastigheten samt tillhörande ekonomisk konsekvensanalys för 

minskning av fastighetens driftskostnader utan att äventyra inomhusklimatet. 

1.4 Avgränsningar 
I mån av den tidsram som var uppsatt för arbetet och de resurser som fanns tillgängliga så 

behövde rimliga avgränsningar göras för att säkerställa att de väsentliga målen uppnåddes inom 

utstakad tidsram. Arbetet var budgeterat för 10 veckors gångtid, vilken planerades räcka till att 

producera det resultat som var planerat för. 

Kanske underförstått men nämnvärt är arbetets första avgränsning att det bara berör en fastighet 

med sina specifika förhållanden, och ingen garanti utges att liknande resultat kommer erhållas på 

någon annan fastighet med liknande beskaffenhet. 

Arbetet studerar bara alternativet, fjärrvärme då det var det beställaren efterfrågade, en snabb 

kostnadsutvärdering av Alimaks fastighet utförd av Caverion, byggd på erfarenheter visade att 

enbart borrning för bergvärme skulle kosta minst 1,4 miljoner i bästa fall, och då blir fjärrvärme 

sannolikt billigare. Vidare krävs för fastighetens befintliga värmesystem höga temperaturer 

vilket kräver ett mycket stort tillskott av elenergi, vilket minskar lönsamheten hos en 

värmepump. 

Vidare finns inga egentliga ritningar på byggnaden förutom en mycket enkel planlösningsbild 

som beställaren tillhandahållit. Eftersom inga detaljerade ritningar finns så blir det mycket svårt 

att veta med bestämdhet hur väggar, tak och golv är byggda, då stora delar av dem är byggda 

innan ordentliga regelverk för byggande var etablerade. Detta innebär att 

transmissionsberäkningarna av värme genom väggar och annat, var något osäkra, eftersom att 

byggnadselementen har utvärderats på platsbesök utifrån vad som varit möjligt att se på plats. 

Pga. resursbrist och tidsbrist så bröts inte väggar upp för att undersökas utan arbetet bygger på de 

antaganden som var möjliga att göra okulärt, samt vad som är praxis vid liknande konstruktioner. 

Till sist kommer inte ett förslag på byte av ventilationsaggregat lämnas i denna rapport, 

ventilationsbehoven kommer heller inte undersökas då detta redan är utfört av Caverion, och 

detta arbete kommer endast att förhålla sig till det förslag som redan finns framtaget. 

Med andra ord, detta arbete beräknar ventilationsenergier utifrån de flöden och temperaturer som 

föreslaget system levererar. Även det värmebehov ventilationens värmebatterier erfordrar 

utesluts då detta generellt utgör en mindre del av värmebehovet och inte dimensioneras mot. Det 

antas att det inte ska behöva gå på maxfart, utan värmesystemet ska självständigt klara av att 

hålla värmen inomhus.  
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2. Teori 
Mycket av teorin för detta arbete hämtas direkt ur kurslitteratur från dels min egen utbildning 

men även liknande utbildningar på annat universitet. 

Samtliga följande formler (1 – 21) är hämtade ur: 

(Soleimani-Mohseni., Bäckström & Eklund, 2014). Boken EnBe: energiberäkningar, men de 

återfinnes även i många andra välsorterade böcker om Energiteknik så som: 

(Warfvinge & Dahlbom, 2010), boken ”Projektering av VVS-installationer”. 

Kompletterande tabeller återfinns i ”bilagor”, 3 – 6, samt definition av variabler och konstanter i 

beteckningslistan. 

 

När en temperaturdifferens existerar, mellan två ytor eller plan, innebär det att en värmetransport 

kommer ske spontant från varmt till kallt, i strävan efter en jämvikt. Beroende på ytans storlek 

och materialets förmåga att släppa igenom värme kommer värmetransporten att påverkas. Detta 

värmeflöde beskrivs normalt med ekvation (1). 

 

�̇� = 𝑈 × 𝐴 × ∆𝑇        (1) 

För att beräkna värmetransporten används värmegenomgångskoefficienten ”U”, och denna 

beräknas enklast med hjälp av kända värmemotstånd värden ”R” vilka förhåller sig till varandra 

enligt ekvation (2). 

𝑅 =
1

𝑈
                     (2) 

Är värmemotståndet inte känt så går det att räkna ut ”U” värdet med hjälp av några kända 

faktorer samt tabellvärden mha ekvation (3). 

1

𝑈
= ∑ (

1

𝛼𝑛
(1−𝑛) +

𝑑𝑛

𝜆𝑛
)            (3) 

 

För värmetransport genom en inhomogen avskiljare (vägg, tak, golv etc) så fungerar inte den 

förenklade formeln för att beräkna värmegenomgångskoefficienten, och då krävs att hänsyn tags 

till väggens komponenter och komplexitet. Detta åstadkoms genom hopsättande av de 

kommande sex ekvationerna, (4-9). 

Nämnvärt är att ”𝑅ℎ𝑜𝑚” i formlerna nedan står för värmemotståndet för de homogena delarna av 

väggen och beräknas med ekvationerna 2 och 3. T.ex. om det finns en gipsskiva över alla 

inhomogena delar eller en brädfodring över hela utsidan. Se bilaga 2 för bild över det. 

För de mer komplexa konstruktionerna beräknas då alltså ett övre och ett undre gränsvärde för 

värmemotståndet, 𝑅𝑇
´  är det övre och beräknas enligt ekvation. (4). 

𝑅𝑇
´ =

𝑎+𝑏
𝑎

𝑅ℎ𝑜𝑚+
𝑑1
𝜆1

+
𝑏

𝑅ℎ𝑜𝑚+
𝑑2
𝜆2

              (4) 
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För att beräkna det undre värdet för värmemotståndet beräknas först en fiktiv 

värmeledningsförmåga enligt formel (5). 

𝜆1
´´ =

𝜆1∙𝑎+𝜆2∙𝑏

𝑎+𝑏
                   (5) 

Med den fiktiva värmeledningsförmågan går det sedan att räkna ut det undre värdet på 

värmemotståndet enligt ekv. (6). 

𝑅𝑇
´´ = 𝑅ℎ𝑜𝑚 +

𝑑1

𝜆1
´´           (6) 

Med de båda gränsvärdena bestämda tas medelvärdet ut med hjälp av ekv. (7). 

𝑅𝑇 =
𝑅𝑇

´ +𝑅𝑇
´´

2
               (7) 

Slutligen erhålles det beräknade U-värdet ur ekvation. (8). 

𝑈𝑐 =
1

𝑅𝑇
                         (8) 

𝑈𝑐 som erhålles från ekvationerna är inte tillräcklig på egen hand utan måste kompletteras med 

några korrektionsfaktorer enligt nedan. Dessa hittas med fördel i tabeller från: ”Tillämpad 

byggnadsfysik”, (Petersson, B-Å. (2013)). 

𝑈𝑝 = 𝑈𝑐 + ∆𝑈𝑔 + ∆𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛       (9) 

Ingen byggnad är fullkomligt tät från omvärlden, och detta resulterar i att små men ej försumbara 

luftflöden kommer finnas både ur och in i byggnaden, flöden vars värmetransport beskrivs av 

ekvation (10). Index in betyder inomhus, och ”Tin” står således för inomhustemperaturen medan 

DVUT betyder dimensionerande vinter ute temperatur. 

�̇�𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝜌 ∙ �̇�𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝐷𝑉𝑈𝑇)         (10) 

Det är normalt att ventilationsluften håller en något lägre temperatur än rumstemperaturen och är 

därmed tyngre än rumsluften. Detta görs för att den friska luften inte skall stiga till taket där den 

inte gör någon nytta, utan det eftersträvas att ha den friska luften i vistelsezonen. Dock kommer 

denna luft att värmas upp succesivt av byggnadens värmesystem och detta värmeflöde beräknas 

enl. ekvation (11). ”Tin” betyder som tidigare innetemperaturen och index ”supply” betyder 

tillsats, alltså ”Tsupply” betyder till- luftens temperatur. 

�̇�𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 = 𝜌 ∙ �̇�𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦)     (11) 

Byggnadens totala energibehov på årsbasis är ett centralt nyckeltal vid energiberäkningar, och 

kan med fördel användas för att jämföra olika lösningars ekonomiska gångbarhet. Den går att 

beräkna, och det görs med ekvation (12). 

𝑄𝑦𝑒𝑎𝑟 = (∑ 𝑈𝐴 + 𝜌 ∙ �̇�𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∙ 𝐶𝑝) ∙ 𝑆 + 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛    (12) 

För att kunna beräkna ovannämnt års-energibehov gäller det att känna till ventilationens 

energiförbrukning, och den beräknas enligt: 
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𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑄𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 + 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡1       (13) 

Ventilationssystemets årliga energibehov är alltså uppdelad i två termer, där den första består av 

energimängden som går åt för att värma upp den något svalare ventilationsluften till rumstemp, 

vars effekt beskrevs av ekvation 11, och för att få energimängden multipliceras samma siffra 

med ventilationens varaktighetstid (duration). Allt detta enligt ekvation 14 nedan: 

𝑄𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 = 𝜌 ∙ �̇�𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦) ∙ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛    (14) 

Den andra termen i ventilationens årliga energibehov beskriver värmemängden som erfordras för 

att värma upp ventilationsluften ifrån den variabla utetemperaturen. Detta åstadkoms genom 

ekvation (9), där nyckeln är termen ”ℎ𝑣24” som är en integralfunktion vilken integrerar 

utetemperaturen över årets timmar som har värmebehov, ”eldningssäsongen”. Denna term finns 

tabellerad för olika årsmedeltemperaturer och tilluftstemperaturer. Vid detta laget är det läge att 

reflektera över vilket flöde som bör användas. ” �̇�𝑎𝑖𝑟𝑓𝑙𝑜𝑤" betyder luftflöde, och avser till- luftens 

flöde men beskrivs i denna tillämpning såhär i litteraturen. När värmesystemets inverkan ställdes 

i kontrast mot ”värme + nytt vent” i slutet av arbetet gällde det att beräkna om denna med det 

ventilationsflöde som Caverions föreslagna aggregat levererar, samt givetvis den nya 

verkningsgraden på aggregatet enligt tillverkare. 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡1 = 𝜌 ∙ �̇�𝑎𝑖𝑟𝑓𝑙𝑜𝑤 ∙ ℎ𝑣24 ∙
𝑋

7
∙

𝑌

24
         (15) 

Däremot förändras självklart ventilationens energibehov om det finns värmeåtervinning i 

ventilationsaggregatet, och för att ta reda på det nya energibehovet multipliceras det gamla 

behovet med en faktor ”𝐸𝑄” som finns tabellerad för olika årsmedeltemperaturer och beror av; 

till-, samt frånlufts temperaturerna. 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡1,𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐻𝐸𝑋 = 𝐸𝑄 ∙ 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡1              (16) 

För värmetransport via strömmande medium, exempelvis varmvatten i värmeledningar gäller 

följande samband: 

�̇� = 𝜌 ∙ �̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 − 𝑇𝑒𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡)               (17) 

När det gäller själva värmesystemet så har alla rörsystem tryckförluster (ibland kallat motstånd), 

som beror på olika utformning hos systemet. De olika ”motstånden” beräknas enligt följande 

formler 18 och 19, (observera att konstanten, R står för motstånd men är inte densamma som 

värmemotstånd utan är en konstant som erhålles ur avläsning av antingen nomogram eller 

diagram för tryckfall/dimensionering). 

∆𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝜆𝑓 ∙
𝐿

𝑑
∙

𝜌∙𝑐2

2
= 𝑅 ∙ 𝐿     (18) 

Engångsförlusterna som uppstår när rören gör en böj, areaförändring eller förgrening beräknas 

enligt formel 19, observera att "𝜁” är en dimensionslöst faktor som erhålls ur schablon. 
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∆𝑃𝑒 = (∑ 𝜁) ∙
𝜌∙𝑐2

2
           (19) 

Nämnvärt om tryckförluster är att ytterligare tryckförluster uppstår vid anslutning till installation 

eller apparat, och dessa tryckförluster måste räknas med, men de erhålls från tillverkare. 

Ett vätskesystem med funktion som innefattar temperaturförändringar erfordrar att vätskan får 

möjlighet att expandera termiskt, på ett icke destruktivt sätt. Detta åstadkoms med ett 

expansionskärl, som måste dimensioneras mot volymutökningen hos vätskan, så att inte 

rörsystemet skadas. Expansionskärlets erforderliga volym erhålls enligt följande formel där P2 är 

säkerhetsventilens öppningstryck och P1 är systemets arbetstryck, samt 𝛼 är vätskans 

volymsutvidgning och hämtas ur tabell i ”EnBe”, 

(Soleimani-Mohseni, Bäckström & Eklund, 2014). 

𝑉𝑘 =
𝛼𝑣∙𝑉∙(𝑃2+1)

100∙(𝑃2−𝑃1)
         (20) 

För att beräkna effektbehovet krävs kännedom om vilket klimat fastigheten kommer stå i, och 

fastighetens värmetröghet. Klimatinverkan erhålles ur tabell och justeras med hjälp av 

tidskonstanten som beräknas enligt: 

𝜏 =
∑ 𝑐∙𝑚

∑ 𝑈∙𝐴+∅𝑣𝑒𝑛𝑡
∙

1

3600
            (21) 

För att beräkna en investerings återbetalningstid även kallad ”Payback time” så behövs en 

kännedom om besparingarna och inköpspriset. Sedan divideras priset med besparingen enligt 

följande ekvation: 

𝑃𝐵𝑇 =
𝑃𝑟𝑖𝑠

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
            (22) 

En värmeväxlares verkningsgrad är ett mått på hur väl denna kan tillgodogöra sig den 

värmeenergin som finns det strömmande returmediet inbördes. Denna önskas i nästan alla 

tillämpningar vara så hög som möjligt. Den beräknas i sin enkelhet med ekvation 23 nedan, där 

Tå är temperaturen efter återvinning. Tfrån är frånluftstemperaturen, ifrån vilken värme återvinns, 

och Tute är uteluftstemperaturen som alltså skall värmas upp inför tillförsel inuti fastigheten. 

η =
𝑇å−𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒
∙

V̇𝑡𝑖𝑙𝑙

V̇𝑓𝑟å𝑛
            (23) 
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3. Metod 
Detta kapitel beskriver arbetets tillvägagångssätt och hur informationen som insamlats på 

platsbesöken har analyserats, samt lite kort varför detta tillvägagångssätt valts. 

Litteraturstudiens genomförande beskrivs kort och metoder för etiska betänkligheter tas upp. 

3.1 Kartläggning av nuläge 

För att kunna utarbeta ett så bra åtgärdspaket som möjligt så måste en grundläggande förståelse 

om fastigheten beskaffenhet finnas. Kunskap om fastighetens alla tekniska system och förståelse 

för hur fastigheten är byggd måste tillgodogöras, så energi-behov och förbrukningen kan 

kalkyleras. Denna kunskap anskaffas via ett antal platsbesök, samt diskussioner med 

driftspersonalen på fastigheten. Detta görs normalfall även via studier av ritningsmaterial på 

fastigheten men i dagsläget existerade inget sådant, utan enbart en enklare planlösningsbild med 

fastighetens yttermått utritade. 

Denna enklare ritning tillhandahölls av uppdragsgivaren. 

3.2 Litteraturstudie 
Innan något annat arbete utförs är det viktigt att ha en god teoretisk grund att stå på, så att all 

terminologi inte är fullkomligt främmande. Därför påbörjades arbetet med en litteraturstudie av 

framförallt läroböcker som används för att tillgodogöra en välfylld kunskapsbank, mycket för att 

det skall vara klart vilka data som måste erhållas från platsbesöken, så de blir så effektiva som 

möjligt. Majoriteten av litteraturen som arbetet bygger på kommer från studentlitteraturen, dvs 

böcker som hänvisas till som läroböcker inom energitekniska utbildningar över hela Sverige och 

dessa anses därför som pålitliga informationskällor. Vidare granskades databasen ”Google 

Scholar” för information kring hur stort infiltrationsflödet brukar vara i svenska byggnader. 

Denna sökning utfördes med sökorden ”ofrivillig ventilation”, ”infiltrationsflöde”, ”infiltration”, 

”air change rate” och ”unintentional ventilation”. Dessa söktes med både individuellt och i olika 

kombinationer, samt så användes snöbollseffekten där en artikel refererade vidare till en annan 

som också kunde hittas och granskas. 

3.3 Platsbesök 
Eftersom inget ritningsunderlag eller någon form av dokumentation fanns på fastigheten så 

behövde undersökningsarbetet utföras på ett mer praktiskt sätt än annars vanligt. Därför behövde 

all information inhämtas från dels rundvandringar på fastigheten, dels med ”guidning” av 

vaktmästare samt dels ensam för att få tid att betänka och smälta observationerna, anteckna samt 

fotografera och mäta. 

Eftersom inga byggnadsritningar fanns så behövde alla delar av byggnadens U-värden beräknas 

för hand, detta går inte att göra med tillfredställande precision utan att veta hur väggar och dylikt 

är byggda exakt. Så för att ta reda på hur fastigheten är konstruerad måste väggar, golv, tak, 

dörrar, fönster och portar samtliga undersökas på platsbesöken och analyseras, för att erhålla ett 
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verkligt U-värde som ger rimliga värden på effektbehovet utifrån fastigheten som den ser ut idag. 

För att detta skall gå så smidigt som möjligt fotograferades samtliga byggnadselement under 

platsbesöken med medhavd mobilkamera, för att underlag skulle finnas till beräkningarna. 

3.3.1 Intervjuer 

Vid rundvandringarna på fastigheten var det ibland oklart hur de olika systemen och apparaterna 

fungerade och hängde ihop, något som vaktmästaren på plats fick hjälpa till att reda ut. 

Frågestunder med driftspersonal och hjälp med upplåsning av låsta utrymmen var till stor hjälp 

för att bygga den förståelse för hur fastighetens tekniska system fungerar, vilket erfordrades när 

vidare beräkningar skulle utföras. 

På rundvandringarna samtalades det även med några av de anställda som arbetar inom 

fastigheten, för att ta reda på hur temperaturen där uti varierar under året, och till vilket senare 

blev en stor förvåning berättade de att inomhustemperaturen ”inte är särskilt låg”. 

3.4 Etiska betänkligheter 
De etiska betänkligheterna för detta projekt handlar om hur personuppgifter hanteras och hur 

inomhusklimatet anpassas för att vara tillfredställande för dem som skall arbeta inom huset. 

Vid frågestunder med de anställda så blev de ej inspelade eller filmade vilket kan upplevas 

obehagligt för somliga, och inte heller behövde någon lämna några personuppgifter alls för att 

svara på frågorna som ställdes. Givetvis innebär detta att svaren som erhållits inte är att betrakta 

som överdrivet trovärdiga, men det vetenskapliga bitarna har tillgodogjorts på annat sätt. Så som 

effekt på fläktluftvärmare, verkningsgrad på oljepannorna osv. Frågorna till de anställda där var 

mer tänkt för att få en uppfattning om mina personliga misstankar om fastigheten stämde, när det 

kommer till upplevt klimat och eventuella energibovar. 

Generellt kring ingenjörsmässig etik så gäller det att ingenjören skall hålla av största vikt 

säkerhet samt hälsa och välbefinnande för allmänheten. Detta är något som många kanske tar för 

givet, men är något som bör hållas i åtanke vid projektering av värmesystem som så mycket 

annat. Ett exempel från detta arbete är var hetvattenledningarna till fläktluftvärmarna drags. 

Det kanske inte är särskilt säkert att dra dem i höjd med personalens arbetsytor där de riskerar att 

bränna sig på dem, eller där lättantändligt material kan komma i kontakt med de varma rören. 

Till sist kanske den största etiska vikten ligger hos arbetets beställare. Att denne begär utföra 

detta förbättringsarbete inte bara med avsikt att spara mycket pengar utan också för att öka 

personalens välbefinnande och inte minst sin miljöpåverkan.
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4. Resultat 

Detta kapitel sammanfattar resultatet av datainsamlingen som utförts vid platsbesök och 

intervjuer med driftpersonal, för att få en kritisk bild av fastighetens uppbyggnad och olika 

system, samt de resulterande energiberäkningarna för åtgärdsförslaget. 

4.1 Undersökningar 
Platsbesökens resultat blev en uppsjö av bilder och information samt kunskap om fastigheten, 

vilket redovisas inom rubrikerna nedan. 

4.1.1 Fastigheten idag 

Fastigheten som studerats är indelad i 4 delar och illustreras nedan i figur 2. Den första och 

äldsta delen av byggnaden kallas del 1 eller kontoret, och här finns omklädningsrum, gym, 

kontor, fikarum och rum som bäst beskrivs som diverselager. Del 2 som kallas för 

”reservdelslager”, är en stor hall som fungerar som lager. Del 3 kallas för ”avsändning” och detta 

är en större hall där de anställda gör iordning produkter som skall skickas iväg antingen till andra 

delar av verksamheten eller ut för transport till kund. Del 4 är den allra nyaste och kallas för 

snickeri/emballage. Här tillverkas träställningar som används vid transport av företagets 

produkter, denna byggnad är uppförd relativt nyligt (2000-talet) och undersöks därför inte för 

transmissionsförluster av värme eftersom den antas vara byggd enligt BBRs regelverk och därför 

går att beräkna med schablonvärdet BBR anger som högsta acceptabla. (Boverket, 2018) 

Sammanfattningsvis är fastigheten i funktionsdugligt skick men med stor förbättringspotential. 

Det finns många köldbryggor, den är dåligt isolerad på många ställen och den är något till åren 

kommen, så det mesta är relativt slitet. 

 

Figur 2. Enkel planritning av fastigheten, den enda ritning tillhandahållen. 
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4.1.2 Nuvarande värmesystem 
Fastighetens uppvärmning sköts delvis av en oljepanna i källare på del 1, med en beräknad effekt 

om 144 kW som tillverkar varmvatten för radiatorslingan i del 1 men också till två 

fläktluftvärmare. Varav den ena har intermittent drift (fungerar som luftridå vid en port när den 

öppnas om vintern). Den andra fungerar normalt som värmare under eldningssäsongen. Också 

två värmebatterier till ventilationen erhåller sin värme från pannan. Figur 3 visar själva 

oljepannan i källaren på del 1. 

 

 

Figur 3. Oljepannan i källaren på del 1. 

 

De två olje-eldade luftvärmarna står i varsin byggnadsdel, en i del 2 respektive en i del 3. Pannan 

i del 2 ger 126 kW och pannan på del 3 som är den nyaste ger 72 kW. Alla tre oljepannorna är 

gravt överdimensionerade, men har under åren fått nya brännare vilket var tydligt på 

platsbesöken, och troligen förbättrar de totalverkningsgraden något. 

Figur 4 illustrerar den värmetillförsel som finns på del 2, dvs olje-luftvärmaren och 

fläktluftvärmaren. 
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Figur 4. Värmesystemet på del 2, fläktluftvärmare (a) & oljeluftvärmaren (b). 

Uppvärmningen på del 3 sköts av olje-luftvärmaren som genererar varmluft som sedan sprids i 

rummet med ett rörsystem i taket med tilluftsdon, synliga i figur 5 del b. Observera att ingen 

ventilation finns i detta rum och därmed ingen tillförsel av friskluft, utan bara 

varmluftscirkulation. Pannan suger in rumsluft som värms upp och återcirkuleras in i lokalen. 

 

 

Figur 5. Värmesystem i del 3, olje-luftvärmaren (a) med distributionssystem (b) samt fläktluftvärmare för luftridå (c). 

 

Förutom de tre större värmepannorna finns det elradiatorer i de mindre kontor som finns 

utplacerade i några av hörnen på de tre stora hallarna. För del 4 sköts uppvärmningen av två 

stycken ”Elbjörn” elektriska aerotempers på 9kW vardera. Samtliga eleffekter uppgår till 25 kW, 

vilket emellertid ligger inom boverkets riktlinjer som tillåter cirka 116 kW på denna fastighet. 

Tyvärr är denna eleffekt vilket skall visas senare i arbetet, helt överflödig för denna fastighet. 

Figur 6 illustrerar en av de två elektriska värmefläktarna på del 4. 
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Figur 6. "Elbjörn" värmefläkt på del 4. 

4.1.3 Nuvarande ventilationssystem 
Fastigheten har som det ser ut idag, sex stycken ventilations aggregat varav 5 är i drift, varför det 

sjätte är frånkopplat är inte känt i dagsläget. 

 

 I del 1 av fastigheten finns 3st ventilationsaggregat. Det första och äldsta har ingen 

värmeåtervinning, men ett vätskeburet värmebatteri och det förser större delen av 

nedervåningen med tilluft. Det andra är något nyare och har roterande värmeväxlare med 

en verkningsgrad på cirka 80% enligt tillverkare och ett elektriskt värmebatteri. Detta 

betjänar bara gymmet som finns på nedervåningen med till och frånluft. Det tredje 

aggregatet finns på övervåningen, vilken den betjänar med till och frånluft, och är utrustat 

med värmeåtervinnande, roterande värmeväxlare med 80% temperaturverkningsgrad. 

Detta har också elvärmebatteri. 

 På del 2 finns ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning genom en 

korsströmsvärmeväxlare med beräknad verkningsgrad på ca 43%. Detta betjänar del två 

med tilluft och frånluft och har ett vätskeburet värmebatteri. 

 Del 3 har ett likadant ventilationsaggregat som del två, men detta är inte i drift och det 

finns ingen anslutning till värmekanalerna som annars skulle kunna fungera som 

ventilationskanaler i denna del av fastigheten. 

 Del 4 har ett något mindre ventilationsaggregat av 2015 års modell, med 

värmeåtervinning via en plattvärmeväxlare med beräknad verkningsgrad 47%. Detta är 

något speciellt då det inkluderar spånsugar, och har därför ett rätt avancerat 

filtreringssystem. Ventilationsaggregatens positioner och de ytor de ventilerar illustreras 

nedan i figur 7. 
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Figur 7. Översiktsbild för nuvarande ventilationssystems placeringar och betjäningsområden i fastigheten. 

 

4.1.4 Klimatskärmen 
Platsbesöken fokuserade till en stor del på att försöka bestämma hur fastigheten är byggd, med 

avsikt att ta reda på transmissionsförlusterna och därmed fastighetens effektbehov, så att ett 

effektivare värmesystem kan dimensioneras till fastigheten. 

I. Del 1 har kallvind med takisolering bestående av kutterspån. 

Husets väggar är till synes byggda av betongblock med en fasad av trä utanpå, ingen 

ytterligare isolering än så. Grunden bestående av källargolv och väggar är i betong och 

väggarna verkar vara samma som husets väggar, dvs en äldre typ av betongblock medan 

golvet är gjuten betong. De dörrar som finns är gjorda av plåt utan mellanliggande 

isolering, något som återfinns på resten av fastigheten, dvs alla dörrar är av denna typ. 

Fönstren är av 2-glastyp och verkar vara relativt gamla men i funktionsdugligt skick, 

även detta är återkommande på resterande delar av fastigheten. 

Till sist finns det ett antal portar som allihop är stora och tunna, även detta är 

återkommande på resten av fastigheten. 

Sammanfattande är att denna del av fastigheten är den äldsta och uppskattas därför ha de 

högsta U-värdena. Fasaden och den del av betongen som finns i dess väggar syns i figur 8 

nedan. 
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Figur 8. Fasaden (a) och betongen som väggarna består av (b). 
 

II. Del 2 har också kallvind men innertaket är isolerat med ljudmattor, vilket ju är en 

kompaktare mineralull, illustrerat nedan i figur 9.  Väggarna är med dagens standard 

mätt, dåligt isolerade med ca 10 cm mineralull. Hade det byggts idag hade det troligt varit 

minst dubbelt så tjockt. Vidare är fasaden av plåt samt regelverk av trä. Golvet är en 

gjuten betongplatta på mark. 

 

Figur 9. Innertak på del 2 
 

III. I del 3 är taket klent isolerat med ca 7 cm mineralull, väggarna är likadana som i del 2 

och alltså dåligt isolerade med mineralull och regelverk av trä samt plåtfasad. Nämnvärt 

är att här finns inga innerväggar eller innertak vilket syns i figur 10. Golvet är även här 

gjuten betongplatta på mark. 
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Figur 10 Innerväggar och innertak på del 3, inga innerväggar eller innertak 
 

IV. Del 4 är relativt nybyggt och antas därför följa Boverkets byggregler ”BBR”, och är för 

övrigt svår att analysera då väggar och tak är beklädda med plåt. Då inga speciella 

observationer gjordes på del 4 så är det rimligt att anta att den följer byggreglerna. 

4.2 Dimensionerande vinter-utetemperatur, DVUT 
För att kunna beräkna effektbehovet krävs en kunskap om de geografiska förhållanden i vilka 

fastigheten befinner sig i, samt en uppfattning om hur värmetrög fastigheten är. Eftersom olika 

klimat ställer olika krav på isolering och värmesystem för att bibehålla ett godtyckligt 

inomhusklimat, och eftersom alla hus är olika välfyllda med byggnadsdelar och material som 

allihop lagrar värme, så är detta relativt komplicerat att beräkna exakt, och får ofta lov att 

uppskattas godtyckligt. 

I detta fall är klimatet känt, men värmetrögheten är oerhört svår att bestämma. 

Extrapolering av tabelldata tillsammans med temperaturkarta ger inblick i vilken typ av klimat 

fastigheten kommer stå i, se kartan i figur 11 hämtad från Lundagrossistens 

utbildningskompendium. (Lundagrossisten, u.å). 
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Figur 11. Dimensionerande ute temperatur, ”DUT”-karta för energiberäkningar. 

 

Approximativa beräkningar med hjälp av ekvation (21) visar att fastigheten har en ganska låg 

tidskonstant (ca 24h + -50%) och av den anledningen blir DVUT, (Dimensionerande vinter ute 

temperatur) ganska låg (kall). 

Mer specifikt blir DVUT ungefär -28 ℃ där fastigheten finns, avläst ur tabell, jämförd med 

DUT-karta och korrigerad för tidskonstanten τ. Hade fastigheten varit bättre isolerad och 

innehållit mer värmelagrande material hade den dimensionerande ute-temperaturen kunnat vara 

högre (varmare) eftersom fastigheten då tar längre tid att kylas av. Detta brukas kallas för en lätt 

fastighet. (Petersson, 2013)
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4.3 Effektbehov 

Baserat på de observationer som gjorts på platsbesöken samt ingenjörsmässiga antaganden, blev 

det möjligt att uppskatta hur fastigheten byggts och utifrån det, beräkna effektbehovet för 

fastigheten. För att underlätta detta konstruerades två tabeller per byggnadsdel, vilka redovisas 

nedan. En tabell redovisar de mätningar och antaganden som gjorts för att beräkna U-värdena 

(tabell 1B) och en tabell redovisar effektbehovsberäkningarna. (Tabell 1A) 

Areorna är beräknade utifrån ritningen som tillhandahållits. 

Beräkningarna bygger på ekvation (1), (10) och (11). Varav ekvation (1) beskriver 

transmissionsförlusterna . Ekvation (10) beskriver infiltrationsförlusterna, där infiltrationsflödet 

fått uppskattas till 0,1 omsättningar per timma samt samma tempereraturdifferens som för 

transmissionsförlusterna dvs skillnaden mellan önskad innetemperatur (20 ºC) och DVUT (-28 

ºC). Till sist beräknas effektbehovet för att värma till- luften från 18 till 20 ºC med ekvation (11) 

där till- luftsflödet är det värde Caverion projekterat att ventilationen bör ge, där de planerar att 

byta ut den, och där det befintliga blir kvar används ett uppskattat flöde utifrån det standardvärde 

på ventilation som boverket satt upp på 0,35 l/s,m
2
 (Boverket, 2018) 

Tabell 1A. Effektbehov för del 1. 

Del 1 A (m2) U (W/m2K) Q (W) 

golv 723 0,277 9613,008 

tak 723 0,36 12493,44 

väggar 475 1,22 27816 

källarvägg 262 0,535 6728,16 

Fönster 97 2,7 12571,2 

dörrar 8,4 2,85 1149,12 

portar 12 1,98 1140,48 

Infiltration 
  

7010,208 

Tilluft, gamla 
  

3381,48 

Tilluft, Övervån 
  

950,208 

Tilluft, gym 
  

450,864 

SUMMA      83304,17 
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Tabell 1B. U-värdes beräkningarnas underlag, tjocklekar i mm. 

Del 1 Komponent Tjocklek 
(mm) 

Uppmätt/Antaget λ 
(W/mK) 

U-värde 
(W/m2) 

Golv Ur tabell Ur tabell Antaget Ur tabell 0,277 

Tak Spån 200 Uppmätt 0,082 0,36 

 Plankor 20 Uppmätt 0,14  

 Gips 12 Antaget 0,22  

Väggar Lättbetong 250 Uppmätt 0,8 1,22 

 Puts 20 Antaget 0,9  

 Plankor 30 Uppmätt 0,14  

Källarvägg Ur tabell Ur tabell Antaget Ur tabell 0,535 

Fönster Ur tabell Ur tabell Antaget Ur tabell 2,7 

Dörrar Plåt 4 Antaget 60 2,85 

 Luft 50 Antaget 0,03  

Portar Plåt 5 Antaget 60 1,98 

 Luft 10 Antaget 0,03  

För den insatte i fastighetsbranschen observeras de höga U-värdena för, i stort sett alla 

byggnadsdelar. Detta är dock som tidigare nämnt inte förvånande då fastigheten uppskattas vara 

byggd kring 40-talet. 

Tabell 2A. Effektbehov för del 2. 

Del 2 A (m2) U (W/m2K) Q (W) 

golv 1194 0,218 12494,02 

tak 1194 0,465 26650,08 

väggar 256 0,433 5320,704 

fönster 11,2 2,7 1451,52 

dörrar 4,2 2,85 574,56 

portar 28 1,98 2661,12 

Infiltration 
  

7718,016 

Tilluft antar T=20C 
 

1575,6 

SUMMA     58445,62 
  

Tabell 2B. U-värdes beräkningarnas underlag, tjocklekar i mm. 

Del 2 Komponent 
Tjocklek 

(mm) Uppmätt/antaget λ (W/mK) 
U-värde 
(W/m2) 

Golv Isolering 150 Antaget 0,037 0,218 

  Betong 200 Antaget 1,7   

  Grus 150 Antaget R = 0,2 (m2,K/W) 

Tak Isolering 75 Uppmätt 0,037 0,465 

  Plankor 30 Uppmätt 0,14   

Väggar Isolering 100 Uppmätt 0,037 0,433 

  Plåt 2 Antaget 60   
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Som kan ses i tabell 1 och 2 har del 2 som är större till golvytan än del 1, alltså ett lägre 

effektbehov än del 1. Detta förklaras dels av att del 2s båda långsidor ligger mot resterande delar 

av fastigheten vilket innebär att temperaturdifferensen mellan väggarna är noll och alltså sker 

ingen värmetransport genom dessa ytor. Men dels också för att del 2 har bättre 

värmegenomgångskoefficienter (U) synliga i tabeller 1b och 2b, och det är ju inte så konstigt 

med tanke på att den är byggd senare än del 1. Del 2 antas ha likadana fönster, dörrar och portar 

som del 1 och de inkluderas därför ej i tabellen. 

 
 Tabell 3A. Effektbehov för del 3.   

Del 3 A (m2) U (W/m2K) Q (W) 

golv 605 0,218 6330,72 

tak 605 0,365 10599,6 

väggar 302 0,433 6276,768 

fönster 3,38 2,7 438,048 

dörrar 0 2,85 0 

portar 24 1,98 2280,96 

Infiltration 
  

5866,08 

Tilluft antar T=20C 
 

799,92 

SUMMA 
  

32592,1 
 

Tabell 3B. U-värdes beräkningarnas underlag, tjocklekar i mm. 

Del 3 komponent 
Tjocklek 

(mm) Uppmätt/antaget λ (W/mK) 
U-värde 
(W/m2) 

Golv Isolering 150 Antaget 0,037 0,218 

  Betong 200 Antaget 1,7   

  Grus 150 Antaget R = 0,2 (m2,K/W)  

Tak Isolering 125 Uppmätt 0,037 0,365 

  Plåt 2 Uppmätt 0,14   

Väggar Isolering 100 Uppmätt 0,037 0,433 

  Plåt 2 Antaget 60   

Del 3 har lite mer än hälften av effektbehovet som del 2 har, se tabell 2 och 3. Detta verkar 

logiskt då del 3 är ungefär hälften så stor till ytan, men har en större väggarea då den har en 

högre takhöjd, och eftersom lite mindre än halva långsidan på del 3 faktiskt vetter utåt och därför 

har större förluster. Till sist är taket något bättre isolerat vilket syns på U-värdet i tabell 2 och 3. 

 
Tabell 4. Effektbehov för del 4. 

Del 4 A (m2) U (W/m2K) Q (W) 

totalt 825 0,6 23760 

Infiltration 
  

2621,624 

Tilluft 
  

736,896 

SUMMA     27118,52 
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Del 4 har på grund av sin ringa ålder byggs under moderna byggregler som redovisas i figur 12 

nedan hämtad från Boverket. Detta har utnyttjats genom att gränsen för högsta rekommenderade 

U-värdet blir känt, vilket gör det möjligt att beräkna effektbehovet för del 4. 

 

 

Figur 12. Boverkets regler för genomsnittligt värmegenomgångstal. 

 

4.4 Summering av effektbehov 

Det totala effektbehovet för hela fastigheten blir enligt beräkningarna ovan, 201,5 kW tydliggjort 

i tabell 5. Detta är värmeeffekten som värmesystemet kommer dimensioneras mot, och måste 

täcka upp för. Denna beräkning för fastighetens totala värmeeffektbehov tar hänsyn till 

transmissionsförluster genom klimatskalet, byggnadens otätheter, dvs ofrivillig ventilation, men 

även det faktum att ventilationsluften inte håller rumstemperatur utan något lägre och därför 

kräver en del uppvärmning den också. Delarnas respektive effektbehov, area samt nyckeltalet 

”effekt per areaenhet” sammanfattas nedan i tabell 5. 

 
Tabell 5. Sammanfattning av byggnadsdelarna. 

  Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Totalt 

Q (kW) 83,3 58,4 32,6 27,1 201,5 

A (m2) 723 1194 605 270 2792 

Q/A (W/m2) 115,2 48,9 53,9 100,4 72,2 

 

Dessa beräkningar står på något vaga antaganden som tvingats göras i brist på godtyckligt 

underlag, och tid samt material inte fanns tillgängligt för utförligare undersökningar. 

Bland annat är det uppbyggnad av portar och dörrar som är osäkert och har fått uppskattas, men 

även golvet i de stora hallarna har fått uppskattas utifrån vad som är byggnorm. 

 

Den största osäkerheten ligger i luftflödet av infiltrationsluft, dvs ofrivillig ventilation. 

Boverket (2018) beskriver hur detta kan mätas upp med 50 pascal övertryck samt hermetisk 

förslutning av respektive rum i hela fastigheten. Tyvärr fanns ingen sådan utrustning att tillgå 
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och inte heller tid att schemalägga en så stor undersökning på fastigheten. 

Vidare finns inga typiska eller schablonmässiga flöden för infiltrationen publicerade varken i 

litteraturen eller forskningen, så detta är ett intressant ämne för framtida forskning. 

Litteraturstudien av databasen ”Google Scholar” gav ingen användbar information på ämnet. 

 

Med anledning av detta har infiltrationsflödet uppskattats till 0,1oms/h (omsättningar per timma) 

eftersom det är en normalt återkommande siffra för normala bostäder, inom studentlitteraturen, 

(Petersson, 2013). 

Med dessa osäkerheter i åtanke måste värmesystemet dimensioneras något höge än de 

framräknade värdena för att erhålla en tillräcklig marginal för att täcka upp för eventuella missar 

i de antaganden som gjorts. 

 

4.5 Projektering av nytt värmesystem 

Med respektive del av fastighetens effektbehov fastställt gick det att besluta om ett nytt 

uppvärmningssätt och dimensionera samt placera ut nya värmeavgivande installationer i 

fastighetens respektive fyra delar. 

Eftersom värmen i byggnadens delar 2-4 produceras lokalt inom rummen så finns inget 

distributionssystem installerat och för att tillgodogöra de nya värmekällorna måste ett helt nytt 

därför projekteras. Del 1 har redan ett någorlunda välfungerande, befintligt radiatorsystem till 

vilket även två fläktluftvärmare är kopplade, och dessa får sitta kvar då de fyller sin funktion lika 

väl efter bytet av värmekälla. 

Lokalerna är stora, och fyllda med diverse utrustning och används av bl.a. truckar som trafikerar 

lokalen, vilket innebär att vanliga radiatorer inte är att föredra då de inte går att placera på ett sätt 

som ger en tillfredställande spridning av värmen inom lokalerna och eftersom väggarna är fulla 

med annat. Därför har jag valt att, som så ofta görs på industrier, använda fläktluftvärmare som 

kan sprida varmluft i god mån, och går att placera på platser där de inte är i vägen och stör 

verksamheten onödigt mycket. Valet av fläktluftvärmare har gjorts med hänsyn till effekt, fysisk 

storlek, kostnad och kastlängder. Det fabrikat som valdes blev ”Frico” med deras modellserie 

”SWH” med EC-motordrivna fläktar. Till dessa ansluts deras regleringsutrustning ”SIRe” som 

tillsammans med varvtalsstyrda fläktmotorer går att reglera steglöst för en helautomatisk 

uppvärmning, som ändå har möjligheten att manuellt forceras till ännu högre effekter om det 

behovet skulle uppstå.  

Figur 13 illustrerar ett urklipp från Frico`s produktdatablad där väsentlig data redovisas. 
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.  

Figur 13. Produktdata SWH fläktluftvärmare. (Frico, u.å). 

4.5.1 Del 1 av byggnaden 
I del 1 finns som tidigare nämnts redan ett radiatorsystem med radiatorer och distributionsrör, 

vilket innebär att nyinstallation av radiatorer eller andra värmare inte är nödvändig. 

Däremot kommer den nya värmekällan, fjärrvärmeundercentralen att placeras i del 1. I samma 

rum där ventilationsaggregatet till gymmet står. Mycket på grund av att det skall vara enkelt att 

ansluta den till befintligt rörsystem. 

Befintliga radiatorer förväntas med andra ord räcka för att hålla värmen, nämnvärt är dock att 

rörsystemet i del 1 är under all kritik då tidigare studier (energikartläggning utförd av Skellefteå 

kraft, 2017) på fastigheten visat att de är helt oisolerade och ligger förlagda i mellanbjälklagen, 

dvs i väggarna och mellan våningsplanen. 

Detta betyder att väsentliga värmeförluster förekommer, då värmen sprider sig från rören ut i 

murstocken och det finns risk att detta ökar värmebehovet. 

4.5.2 Del 2 av byggnaden 
I del 2 är tanken att två nya fläktluftvärmare av fabrikat ”Frico” och modell ”SWHEC12” 

installeras, med en kapacitet på 17 kW vardera vid automatisk drift men forcerbara till 20 kW 

manuellt. Dessa tillsammans med den befintliga fläktluftvärmaren på ungefär 30 kW ger en 

sammanlagd effekt på 64 kW, vilket med marginal täcker behovet på 58,5 kW. En god marginal 

läggs här med flit för att inte riskera kalldrag på grund av osäkerheten i beräkningarna som 

härstammar från osäkerheten på infiltrationsflödets storlek. Dessa nya fläktluftvärmare placeras 

på motsatta sidor av rummet vilket betyder att vi erhåller en homogenare blandning av 

varmluften och får därför en jämnare temperatur i hela lokalen än om de placerats på samma 

sida. Till dessa dras nya varmvattenrör från fjärrvärmeundercentralen i del 1, men dessa 

behandlas i separat kapitel längre ner. 
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Placering av fläktluftvärmare visas enligt ritning i figur 14. 

  

Figur 14. Ritning över nyinstallationer av fläktluftvärmare på del 2 av byggnaden. 

4.5.3 Del 3 av byggnaden 
Även den tredje delen av fastigheten utrustas med 2st ”Frico SWHEC12” fläktluftvärmare, också 

här monterade på motsatta kortsidor av lokalen, för att ge bästa spridning av värmen. 

De ger som tidigare nämnt 17 kW på automat-inställningen men kan forceras till 20 kW om det 

skulle behövas. Denna del får då 34 kW effekt installerad vilket skall täcka behovet på 32,6 kW. 

Marginalen här är något mindre, men detta bör inte bli ett problem då del 2 och 3 sitter ihop med 

en öppen passage och en dörr, vilket innebär att luften har en möjlighet att blandas något mellan 

dem och deras respektive värmekällor hjälper därför varandra delvis. De två delarna kan ses som 

en och samma enhet, i vilket fall den totala effekten efter beräkning fås till 98 kW medan det 

totala behovet endast uppgår till 91,1 kW. Återigen med god marginal. 

Placeringen av aggregaten redovisas nedan i figur 15. 
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Figur 15. Placering av nyinstallationer av fläktluftvärmare på del 3 av byggnaden. 

4.5.4 Del 4 av byggnaden 
På del 4 ersätts de två elektriska värmefläktarna med en fläktluftvärmare ”Frico, SWHEC22” på 

29 kW men forcerbar till 32 kW. Detta täcker upp lokalens beräknade värmebehov på 27,1 kW. 

Här kan en eller båda de gamla ”Elbjörn” aggregaten lämnas kvar som nödfallsvärme, men för 

denna del är troligen det beräknade värmebehovet överskattat, då data för den är beräknat på de 

”sämsta lagligt byggbara” värmegenomgångskoefficienten.  

I denna lokal räcker det troligt med endast en värmekälla för att sprida värmen, då 

värmemängden är relativt liten och fläkten har en relativt lång kastlängd, vilket gör att värmen 

utan problem bör sprida sig väl i rummet, särskilt eftersom den går att placera centralt på väggen 

av ena långsidan, illustrerat i figur 16 nedan. 

 

Figur 16. Placering av nyinstallation av fläktluftvärmare på del 4 av byggnaden. 
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4.5.5 Fjärrvärmeundercentral 
Hjärtat i det planerade nya värmesystemet på fastigheten är såklart fjärrvärmeundercentralen 

med värmeväxlaren som källa. Denna skall täcka upp för hela fastighetens värmebehov och 

gärna lite till eftersom det beräknade effektbehovet är något osäkert och diskuteras i kapitel 5. 

Valet av fjärrvärmecentral föll på en ”Cetetherm Maxi Compact 220” som levererar 220 kW 

vilket är 18 kW högre än beräknat effektbehov, och det är bra eftersom ventilationssystemets 

värmebatterier behöver en del effekt, även om värmesystemet inte dimensioneras mot 

ventilationens värmebatterier så skall ju den effekten finnas att tillgå. Dessutom har ju som 

bekant effektbehovet beräknats något approximativt i vissa fall då inga byggnadsritningar finns, 

så en viss säkerhetsmarginal är viktig att ha. 

Eftersom radiatorslingan på del 1 är gammal, och har tidigare matats med pannvatten från en 

oljepanna så är den dimensionerad för höga temperaturer (80/60 system), detta är faktiskt positivt 

eftersom det innebär att fläktluftvärmarna som planeras i resten av fastigheten kan vara mindre, 

men ändå få ut hög effekt om matarvattnet är av hög temperatur. Dessutom krävs ett lägre 

vattenflöde i rören för att leverera samma effekt vilket är positivt då det minskar risken för oljud 

och minimerar tryckförlusterna. Med detta i åtanke bestäms att fjärrvärmecentral ska leverera 

80/60 C vatten till värmesystemet. 

I samråd med Alimak själva valdes en fjärrvärmecentral utan värmeväxlare för 

varmvattentillverkning, detta eftersom varmvattenförbrukningen i fastigheten bedöms som 

mycket låg, och befintlig varmvattenberedare funkar väl. Däremot finns det möjlighet att ansluta 

ännu en värmeväxlare för varmvattentillverkning, och prisskillnaden om detta väljs till ligger 

kring 20 000 kr med rördragning inkluderat, vilket inte har någon avgörande betydelse för 

lönsamheten som redovisas i kapitel 4.7.3. Fjärrvärmeundercentralen illustreras nedan i figur 17, 

hämtad i offert från Armatec. 

 

Figur 17. Isometrisk vy av fjärrvärmeundercentralen. (hämtad i offert från Armatec). 
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4.6 Projektering av nytt värmedistributionssystem 
För att tillgodose fläktluftvärmarna med värmeenergi krävs att varmvatten kan cirkulera genom 

dem, och eftersom inget sådant system finns i dagsläget måste ett sådant etableras. 

Ett helt nytt nätverk av rör har därför projekterats, med hänsyn till den värmeeffekt som skall 

levereras av dem, samt temperaturen på vätskan som de kommer transportera. 

Följande ritning i figur 18 redovisar den planerade rördragningen för att tillhandahålla erforderlig 

effekt i värmarna. Figuren illustrerar kopparörens dimensioner, värmarnas beteckningar och 

värmeväxlarens placering samt namn. 

 

Figur 18. Fullständig VS-ritning. 

Som brukligt är, bestämdes rörens dimensioner utifrån det flöde som krävs av dem, utifrån med 

ett tryckfallsnomogram utifrån vilket lämpliga dimensioner kan väljas för att få lämpligt tryckfall 

på cirka 100 pascal per meter och inga onödiga oljud från turbulens. 

Figur 19 illustrerar tryckfallsnomogrammet som använts vid dimensionering av rören. 
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Figur 19. Tryckfallsnomogram för kopparrör, men även applicerbar på stålrör, för byggnadens nya värmesystem. 

Dimensionering av rörens innerdiameter åstadkoms genom att dela upp rörsystemet i 

delsektioner där flödet är konstant dvs mellan de olika värmarna eller förgreningarna, och skapa 

en tabell för dem med deras respektive flöden och diameter samt de tryckfall som uppstår i dem. 

Tryckfallen behövs för att dimensionera en lämplig cirkulationspump. I detta fall ingår det en 

cirkulationspump med fjärrvärmeundercentralen, så det gäller i detta fall att kontrollera så den är 

tillräckligt kraftig för att trycka igenom vätskan. 

Dimensioneringsprocessen och de resulterande tryckfallen redovisas nedan i tabell 6. 

 
Tabell 6. Rörsystemets dimensionering och tryckfall 

 

Q 
(kW) 

V' 
(L/s) 

DN v 
(m/s) 

dP 
(Pa/m) 

L (m) dP fric 
(Pa) 

~ dP ζ 
(Pa) 

dP 
apparat 
(Pa) 

dP tot 
(Pa) 

Slinga1Start 220 2,66 76 0,7 60 12 720 1646,0 13800 16166 

Slinga 1Ny 100 1,21 54 0,59 70 22,6 1582 1857,2 0 3439,2 

Slinga1Gml 114 1,38 54 0,61 80 38 3040 1544,1 0 4584,1 

Slinga A1 64 0,78 42 0,6 110 77 8470 2276,4 4200 14946,4 

Slinga A2 46 0,56 35 0,6 150 59,4 8910 2738,7 4200 15848,7 

Slinga A3 28 0,34 28 0,6 170 45,4 7718 1422,7 5500 14640,7 

Slinga B1 36 0,44 35 0,52 100 80 8000 988,5 4200 13188,5 

Slinga B2 18 0,22 28 0,4 80 70 5600 743,0 4200 10543,0 

Vent1  Befintlig  

Vent 2 2,5 0,03 15 0,25 80 4 320 135,9 8500,0 8955,9 

Vent 3 1,1 0,01 12 0,15 60 4 240 48,9 1500 1788,9 

dP dim 

Slinga 1Start 
16166 

Slinga 1Ny 
3439,2 

SlingaA1 
10746,4 

SlingaA2 
11648,7 

SlingaA3 
14640,7 

57849 
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När dimensionerande tryckfall bestäms måste den slinga som har högst tryckfall identifieras, 

vanligen den längsta sträckan. I detta fall redovisas endast den dimensionerande då den 

identifierats som den längsta. Maximalt tryckfall i det nya systemet ligger alltså kring 60 kPa, det 

betyder att medföljande cirkulationspump i värmeväxlaren som ska leverera 85 kPa är mer än 

tillräcklig för systemet. 

Vid byggande av ett rörsystem som kommer hantera vätskor med en temperaturdifferens så är 

det väldigt viktigt att bygga in ett expansionskärl, som kan ”ta upp” vätskans termiska expansion 

på ett icke destruktivt sätt. Beroende på volymen vätska i systemet och temperaturdifferensen 

samt trycken så krävs olika stora kärl som kan avlasta systemet, utan ett expansionskärl skulle 

rören tryckas sönder inifrån. I detta fall beräknades först volymen vatten i det nya rörsystemet, 

och en uppskattning av volymen i befintligt rörsystem gjordes med hjälp av metodiken som läggs 

fram på sida 594 i (Mohsen-Soleimani, Bäckström & Eklund, 2014). Volymerna redovisas nedan 

i tabell 7. 

 
Tabell 7. Vattenvolymer i rörsystemet. 

 

Vattenvolym 
(m3) 

1 0,091112 

A1 0,110386 

A2 0,060149 

A3 0,0320 

B1 0,079969 

B2 0,045447 

Gamla rör 1,89 

Summa 2,309019 
 

Med volymerna bestämda beräknades systemets arbetstryck och en säkerhetsventil bestäms, 

varpå expansionskärlets volym kan beräknas eftersom temperaturerna på vattnet är känt. 

Ekvation (20) säger då att expansionskärlet bör vara minst 161 L stort med 20% 

säkerhetsmarginal inräknat, vilket är en gammal bransch-tumregel, och därför väljer vi närmsta 

modell över 161, dvs 200 L expansionskärl. 

(Storlekarna tillgängliga från Caverions leverantörer är 100 L, 200 L, 300 L.) 

4.7 Kostnadskalkyl 
Detta kapitel behandlar kostnaderna för samtliga tekniska installationer, samt en 

besparingskalkyl där tidigare driftskostnader jämförs mot potentiella driftskostnader för planerat 

värmesystem i framtiden. Ekonomin i åtgärdsförslaget beräknas med ”PBT” metoden (pay back 

time) eller återbetalningstid, för att få en bild av hur lönsamt eller inte det är.
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4.7.1 Besparingar 

När ett helt åtgärdspaket hade tagits fram, var det god tid att reflektera över dels hur mycket 

pengar som det gått åt tidigare utan renovering, och hur mycket pengar kommer det att gå åt efter 

åtgärderna har utförts, samt jämföra detta med investeringskostnaden för att utföra åtgärderna. 

Detta i syfte att utvärdera om investeringen skulle vara gynnande eller ej. 

För att åstadkomma detta måste det årliga energibehovet beräknas, vi gör det med ekvation (12). 

När detta görs tas det vanligtvis i beaktande ventilationens energibehov eftersom ventilation ofta 

kan stå för upp mot 50% av energibehovet. Men detta arbetes fokus har legat på värmedelen av 

fastigheten och inte ventilationsbiten, därför beräknas de årliga energibehovet två gånger, dels 

utifrån nuvarande ventilationssystem och dels utifrån det nya ventilationssystem som föreslagits 

av Caverion. Kostnaderna för uppvärmning är baserade på energipriser som är specifika för 

Alimak, dvs priserna är inte schablonmässiga, utan kommer direkt från deras avtal med 

Skellefteå Kraft, och redovisas därmed inte häruti på grund av sekretess. Tabeller 8 och 9 nedan 

redovisar i korthet det årliga energibehovet före samt efter föreslagna åtgärder, samt 

fördelningen av kostnaderna mellan respektive energislag. 

 
Tabell 8. Årliga energibehovs beräkningar.           Tabell 9. Energikostnader och besparingar. 

         Dagsläget 
Men ny 
ventilation 

 
Energikostnader (kr/år) 

∑UA 625685 625685  Beräknat 

 Dagsläget 
 

Värme + 

vent  
Bara 

värme 

ρ*Cp*V´inf 483,67 483,67  Beräknat  Olja El Fjärrvärme Fjärrvärme 

S 149900 149900 Ur tabell  750783 36600 307401,6 407 336 

Qvent 296,7 75,6 Mwh/år  Summa = 787384 307401,6 407 336 

Q  
(årsbehov) 

901,2 680,1* Mwh/år 
 

Besparing 479 982 380 048 

*Ventilationens årsenergibehov förändras, 
på grund av det nya ventilationssystemet 

 

Summan pengar som sparas på årsbasis, genom att investera i åtgärdsförslaget är alltså 479 982 

kr om även det nya ventilationssystemet köps in, medan den blir 380 048 kr om ventilationen 

lämnas orörd och enbart det nya värmesystemet installeras. Summan verkar stor, men är i sig 

själv ganska intetsägande tills de jämförs med investeringskostnaden för alla åtgärder. 
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4.7.2 Kostnader  

På grund av de kundspecifika avtalen Caverion har med sina grossister kommer inte några 

inköpspriser eller pålägg redovisas eller för den delen hur priserna är framräknade utan priserna 

som redovisas nedan är det pris som slutkunden, i detta fall Alimak, får betala för eventuell 

investering. Följande priser inkluderar material, arbetstid, tillbehör och andra omkostnader, och 

är framräknade av Caverion själva. 

 Materialet kostar enligt Caverions prislistor 335 919 kr. 

 Kostnaden för installation med tillhörande verktyg osv var 127 084 kr. 

 Övriga omkostnader associerat med entreprenaden såsom projektledning, servicebilar osv 

kostar 91 997 kr. 

Hela åtgärdspaketet för värme innebär enligt ovan totalt en investering på 555 000 kr. 

Priset på ventilationssystemet uppgår till 590 000 kr, men väljs ventilationssystemet till så måste 

värmesystemet kompletteras med värmebatterier och shuntar till ventilationen. Detta höjer 

värmesystemets pris till 606 000kr och totalen uppgår då för hela investeringen till: 1 196 000 kr. 

4.7.3 Lönsamhet 

Åtgärdsförslaget kostar alltså 555 000 kr, och kommer minska driftskostnaderna med 380 048 

till 479 982 beroende på om ventilationen byts ut i samband med bytet av värmekälla. 

Det innebär att återbetalningstiden blir ungefär 2,5 respektive 1,5 år beroende på alternativ enligt 

tabell 10 nedan.  

 
Tabell 10. Kostnader mot besparingar, samt återbetalningstiden. 

Ekonomi Investeringskostnad Besparing (kr/år) PBT (år) 

Värme+vent 1 196 000 kr 479 982 2,5 

Bara Värme 555 000 kr 380 048 1,5 
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5. Diskussion och slutsatser 

Fastigheten som undersökts visade sig under projektets gång ha många problemområden, det är 

knapert isolerat och på vissa ställen inte isolerat alls, det finns ett flertal köldbryggor, värmerören 

är oisolerade och avger massor med värme. Listan kan göras lång, och fastigheten skulle behöva 

en rejäl renovering för att kunna jämföras mot nyare byggnader. Tilläggsisolering och byte av 

dörrar/fönster är sällan väldigt lönsamt utan brukar ge återbetalningstider på 10+ år, men det är 

sannolikt att denna fastighet skulle ha mindre än så, med tanke på hur mycket energi som går 

förlorad. 

Ur energibehovsberäkningarna kom de teoretiska driftskostnaderna fram, där oljan är den 

solklart största ekonomiska belastningen. Det framkom även ungefär hur mycket olja det bör gå 

åt årligen, mätt i m
3
. Det innebär att dess miljöbelastning går att beräkna, och det är intressant 

eftersom att det eventuella bytet till fjärrvärme innebär att exakt all miljöbelastning från oljan 

försvinner. Beräkningar visade på att 91m
3
 olja förbrukas per år. Det innebär att 244 ton 

koldioxid produceras och släpps ut per år, enbart för att hålla denna fastighet uppvärmd. Vid 

detta laget är det knappast nödvändigt att påpeka att det är illa, och att det är fantastiskt att det 

faktiskt går att bli av med i stort sett alltihop. Åtminstone på plats, däremot uppkommer vissa 

utsläpp vid kraftvärmeverket men dessa är inte alls i samma utsträckning som direkt olje-eldning. 

Vidare så tydde beräkningarna på att ungefär 480 000 kr kunde sparas per år, på att investera i 

dels ett nytt värmesystem, och dels i ett nytt ventilationssystem. Med ventilationssystemets 

inköpspris på 590 000kr och om ventilationen väljs till så måste värmesystemet kompletteras 

med värmebatterier samt shuntar vilket höjer värmepaketets kostnad till 606 000kr, för en total 

investeringskostnaden på 1 196 000 kr. Denna motsvarar en återbetalningstid på ca 2,5 år i detta 

fall, vilket är väldigt kort i fastighetssammanhang. Den besparing om cirka 244 ton koldioxid år 

som beräknats är mycket bra ur ett miljö och hållbarhets perspektiv vilket företaget på sin 

hemsida nämner att de bejakar. Med anledning av arbetets slutsats, ser jag optimistiskt på 

företagets framtid och tror att de kommer gå vidare med detta åtgärdsförslag, eller åtminstone 

något liknande, för att minska sina driftkostnader och miljöpåverkan radikalt. För denna typ av 

miljövänliga åtgärder som minskar utsläppen av CO2 finns det olika bidrag som kan ansökas om 

för att få ekonomiskt stöd vid miljöförbättrande investeringar. Ett sådant heter ”klimatklivet” och 

utdelas av naturvårdsverket efter ansökan från företag, stiftelser, kommuner och organisationer 

som söker genomföra ett projekt för minskat klimatpåverkan. Detta skulle kunna minska 

investeringskostnaden och öka lönsamheten för investeringen avsevärt, och bör undersökas 

vidare innan eventuella åtgärder görs. 

Trots att vissa faktorer varit okända eller osäkra under arbetets gång så som byggnadens skal och 

dess uppbyggnad av olika skikttjocklekar vilka påverkar U-värden; ventilationens drifttider samt 

luftomsättningen på grund av infiltration så betyder den korta återbetalningstiden oavsett om 

vissa antaganden som gjorts är något felaktiga så kommer besparingen ändå vara betydlig. 

Därför anser jag personligen att företaget bör gå vidare med framlagt åtgärdsförslag och 

investera, både för företagets egen vinning och för miljöns skull.
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5.1 Slutsatser 

 Driftkostnaderna är i dagsläget höga, detta beror främst på värmekällan olja, som är 

mycket kostsam på grund av den aggressiva beskattningen som föreligger olja. 

 Fastigheten har ett förbättringsbart klimatskal, och skulle må bra av renoveringar och 

tilläggsisolering, inte bara för att förbättra inomhusklimatet utan också för att minska 

driftkostnader och belastningen på värmesystemet. 

 Byte till fjärrvärme är mycket lönsamt, och betalar tillbaka sig självt inom 2 år. 

 Byte av ventilationssystemet är fördelaktigt men även kostsamt och förlänger 

återbetalningstiden med cirka ett halvår. 

 Vid byte av värmekälla är det fördelaktigt att köra dem med en central styrning, på det 

viset förbättras drifttekniker och vaktmästares helhetsbild över fastighetens energisystem 

och avvikelser samt felaktigheter upptäcks snabbare och enklare. 

5.2 Framtida studier 

Som tidigare nämnts lider fastigheten, som allt annat av vissa brister. 

Klimatskalet behöver kontrolleras, då företaget i många avseenden ”eldar åt kråkorna” dvs 

släpper ut mycket av sin producerade värme i onödan. Skellefteå Kraft har för ett antal år sedan 

utfört en energikartläggning av hela Alimak`s industriområde där mycket av detta togs upp, men 

en ytterligare studie skulle vara att rekommendera där varje defekt på fastigheten kan analyseras 

utförligare och fler åtgärdsförslag kan läggas fram för att minska på energianvändningen. 

Vidare nämndes det av någon på fastigheten att: ”Ibland tänker jag att det vore lika bra att slå ner 

hela kåken och bygga nytt”. Detta sades skämtsamt av en anställd på plats men skulle faktiskt 

kunna vara värt att undersöka. Det skulle exempelvis kunna vara fördelaktigt ur ett ”LCA” (Life 

cycle analysis) perspektiv, då de skulle kunna använda mer trä istället för betong och därigenom 

minska klimatbelastningen. Eftersom driftskostnaderna är så höga, och eftersom så mycket 

arbete och pengar skulle krävas för att renovera fastigheten till nuvarande byggstandard skulle 

det vara intressant att undersöka och jämföra kostnaden med att riva och bygga nytt, mot att 

enbart byta ut värmesystemet (vilket detta arbete föreslår) samt att byta både värme och 

ventilation. Vidare upptäcktes det under litteraturstudien att det inte i dagsläget finns någon bra 

uppskattning eller ”normalvärde” på en byggnads infiltration av uteluft. Detta är en av de tre 

posterna som undersöks när en byggnads effektbehov kalkyleras och tas vanligen fram genom en 

typ av experiment där infiltrationen forceras med en fläkt under 50 pascal tryckskillnad varpå 

infiltrationen kan beräknas som en viss procent av experimentets resultat. Detta har dock under 

detta arbete och säkert också många andra inte varit en möjlighet att utföra. För framtida studier, 
både akademiskt och i arbetsvärlden skulle det vara gynnsamt om en typ av tabell togs fram där 

schablonvärden för typiska infiltrationsflöden på olika fastigheter sammanfattades. 

Till sist bör det nämnas att när oljepannan i källaren på del 1 tas ur bruk finns det ej längre någon 

värmekälla där nere, och utrymmet riskerar då att bli så kallt att problem med kondens kan 

uppstå som leder till mögelproblem. Detta bör undersökas vidare och en ventilationslösning 

skulle förslagsvis vara ett alternativ. Detta bör undersökas efter driftsättande av det nya 

värmesystemet och åtgärdas snart därefter.
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Bilagor 

Bilaga 1: Ritning över fastigheten 

 

Bilaga 2. Beräkningsmetodik för U-värden 
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Bilaga 3. Tabell för dimensionerande vinter-ute temperatur på ett flertal svenska orter. 

 

 

Bilaga 4. Tabell för S-värdet, ”Specific heat”. 
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Bilaga 5. Tabell för ”Air ventilation specific heat demand” (h24) 

 

 

Bilaga 6. Tabeller för ”Energy quota” (Eq) 

 

 


