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ABSTRACT  

When analyzing its property portfolio, the property manager Castellum AB noticed that the 

energy use of buildings with relatively large similarities could differ. In this case it concerned 

properties Bodarna 8 and Ölstånkan 14 in Örebro. The purpose of this work was to find out 

what the difference is due to and whether it was possible to reduce the difference with 

profitable energy efficiency measures. To solve this, previous studies concerning local 

buildings and handbooks on energy surveys and energy efficiency was studied. Then, an 

equation based on methods for determining energy use according to the legal requirements 

was constructed in Excel. And finally, models to calculate the profitability of the measures. 

The result showed differences in how the buildings are designed with different materials and 

how they are located, which probably affects the transmission losses of the buildings in 

different ways. Operation settings of the energy systems also contributed to the energy 

difference. Finally, it was noted that the buildings were below the average of 211 kWh/m2 

within enclosing structural parts and year, for buildings in the same category. Ölstånkan 

nevertheless had a specific energy use, 116 kWh/m2, Atemp and year, that exceeded Bodarnas 

use of 86 kWh/m2, Atemp and year where energy for heating and estate electricity stood out. 

However, with proposed measures, it is possible to lower the specific energy of Ölstånkan to 

65 kWh/m2, Atemp and year from 116 kWh/m2, Atemp and year while at the same time gaining 

profitability. 

Keywords: Energy audit, Energy calculation, Life cycle cost, Office space, Ventilation, 

Heating, Cooling, Energy efficiency 
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SAMMANFATTNING  

I takt med att direktiv om energianvändning och energieffektivitet drivits igenom i EU ställs 

allt högre krav på byggnaders energiprestanda. Både i EU och i Sverige har sektorn där 

byggnader ingår stått för närmre 40 % av den slutliga energianvändningen. För att nå de mål 

som direktiven beskriver finns i Sverige regler för hur energianvändning får se ut vid om- och 

nybyggnation. Detta styrs genom Boverkets byggregler. 

Fastighetsbolaget Castellum har ambitioner att vara den mest hållbara förvaltaren både 

internationellt och i Sverige. De har därför satt upp interna mål om energianvändning både 

på kort- och lång sikt. Vid analys av sitt lokalbestånd har de upptäckt att byggnader med 

liknande tekniska utföranden kan ha stor differens vad gäller energianvändning. De ville 

därför undersöka anledningen till vad det kan bero på samt ha förslag på hur differensen kan 

jämnas ut genom energieffektiviseringsåtgärder ur ett lönsamhetsperspektiv. 

Undersökningen gällde fastigheterna Bodarna 8 och Ölstånkan 14 belägna i Örebro. 

För att klargöra hur en energikartläggning ska genomföras och vilka åtgärder som är 

lämpliga att vidta krävdes en undersökning av tidigare studier och handböcker. På så vis 

erhölls kunskap om att insamling av indata och fastställande av energianvändning först bör 

utföras. Underlag från beställaren sammanställdes och analyserades med stöd av 

litteraturstudie för att upptäcka områden som kunde bidra med hög energianvändning. Då 

en byggnad konstaterats vara mindre energieffektiv upprättades en energibalans till denna. 

På så vis kunde nuvarande energianvändningen beräknas och energieffektiviseringsåtgärder 

testas då dessa var fastslagna. För att fastslå dessa utfördes undersökning av klimatskal och 

ett platsbesök med mätningar. Besparingspotentialen hos varje enskild åtgärd beräknades 

sedan både energimässigt och ekonomiskt. 

I arbetet fastslogs att Bodarna har en specifik energianvändning på 86 kWh/m2, Atemp och år 

medan Ölstånkan använder 116 kWh/m2, Atemp och år. Båda ligger under snitten för 

lokalbyggnader vilket Energimyndigheten fastställer till 202 kWh/m2, BRA och år, där BRA 

står för bruksarea. Innefattas dessutom en byggnad med ovanligt hög elanvändning angavs 

värdet vara 211 kWh/m2, BRA och år. Likaså har byggnaderna lägre användning än om ett 

typiskt värde för byggnadskategorin beräknas enligt BED, Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om energideklaration för byggnader. Dessa skulle vara 118 kWh/m2, Atemp och 

år för Ölstånkan och 123 kWh/m2, Atemp och år för Bodarna. Det fastslås också att 

byggnaderna skiljer sig i utförande på så vis att Bodarna har en mindre omslutande area 

vilket minskar byggnadens transmissionsförluster. Stora delar av denna byggnad är också 

uppförda under 1970-talet med en annan byggteknik än den ursprungliga delen som 

uppfördes i början av 1900-talet. Hela Ölstånkan är uppförd år 1917 och få förbättringar av 

klimatskalet har skett sedan dess. Däremot har ventilationsaggregatet renoverats, kylsystem 

har installerats och fjärrvärmecentral bytts ut. Så har visserligen även sket i Bodarna. Här 

fastslogs också att luftflöden i Ölstånkan kan vara onödigt höga. 

Med inspiration från åtgärder som beskrevs i litteraturstudien och utifrån mätdata från 

platsbesök föreslogs åtgärder i form av kompletterande isolerglas i fönster, tilläggsisolering 

på vind, justerat luftflöde och reducerat tappvarmvattenflöde. Det visade sig kunna bidra 



 

med energibesparingar på 28 500 kWh/år vid komplettering med isolerglas, 24 000 kWh/år 

för tilläggsisolering, 38 000 kWh/år vid justerade luftflöden och 1 200 kWh/år vid justerad 

varmvattenanvändning. Att komplettera fönster med ett isolerglas visade sig, med energipris 

på 0,4 kr/kWh och en investeringskostnad på 828 800 kr, bidra med ett underskott på ca 

17 600 kr/år. De andra åtgärderna, vilka var lönsamma, täckte däremot denna förlust och 

sammantaget erhålls ett överskott på ca 303 000 kr under åtgärdernas livscykler. För varje 

åtgärd testades också när åtgärden börjar eller slutar vara lönsam. När alla åtgärder 

simulerades samtidigt erhölls en ny specifik energianvändning på 65 kWh/m2, Atemp och år 

hos Ölstånkan. 

Byggnaderna visade sig ha lägre energiförbrukning än genomsnitten trots att Ölstånkans 

specifika energianvändning överskred Bodarnas med 30 kWh/m2, Atemp och år. Åtgärder som 

har potential att reducera denna differens gick däremot att fastställa och de beräknas vara 

lönsamma. Trots detta återstår vissa saker att följa upp som skulle kunna ha stor inverkan på 

resultatet. Detta är exempelvis att noggrannare fastställa Bodarnas klimatskal och faktiskt 

använd energi för kyla. Hos Ölstånkan skulle också indata i form av antal personer, närvaro 

och kartläggning av el-artiklar vara önskvärt för att göra resultatet mer definitivt. Det 

konstateras oavsett att åtgärderna har potential att förbättra inomhusklimatet, reducera 

energianvändningen och på så vis också minska belastningen på miljön. En lärdom var att 

arbetet med att kartlägga byggnaders energianvändning systematiskt och felfritt förmodligen 

kräver erfarenhet och ett sinne för noggrannhet. 

Slutsatser var att energianvändningen låg under medel hos båda byggnaderna men att energi 

för uppvärmning och fastighetsel var de områden som stack ut hos den mindre 

energieffektiva av de två. Skillnaden i energianvändning beror sannolikt på byggnadernas 

utformningar, placering och driftsätt. Lärdomar från litteraturstudie och tillämpning av 

dessa visar att det finns lönsamma energieffektiviseringsåtgärder som passar äldre 

byggnader. I detta fall tilläggsisolering på vind, sänkt luftflöde och reducerad 

varmvattenanvändning. De bör däremot genomföras i samråd med sakkunnig så de inte 

skadar byggnaden. 

Nyckelord: Energikartläggning, Energieffektivisering, Energiberäkning, Livscykelkostnad, 

Kontorslokaler, Ventilation, Uppvärmning, Kyla 
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

Aom Area som innesluter uppvärmda delar i 
byggnaden. Avser ytor mot det fria, 
delvis uppvärmd area eller mark. 

m2 

Atemp Ytor i byggnaden avsedda att värma 
över 10 °C 

m2 

cp Specifik värmekapacitet J/kg, K 

d Tjocklek m 

Ef Byggnadens fastighetsenergi kWh/år 

Ekyl Byggnadens kylenergi kWh/år 

EPpet Byggnadens primärenergital/Specifik 
energianvändning 

kWh/m2, Atemp och år 

Etvv Byggnadens tappvarmvattenenergi kWh/år 

Euppv Byggnadens uppvärmningsenergi kWh/år 

Fgeo Geografisk justeringsfaktor - 

K Kapital eller belopp kr 

k-värde Tidigare beteckning för U-värde W/m2, K 



 

Beteckning Beskrivning Enhet 

lk Linjära köldbryggans längd m 

n Kalkyltid år 

P Effekt W 

PEi Primärenergifaktor per energibärare - 

Pi Internt genererad värme W 

Pov Oavsiktlig ventilation W 

Ps Solinstrålning W 

Pt Transmissionsförlust W 

Pt Effekt från värmesystem W 

Pv Ventilationsförlust W 

Pvv Tappvarmvatteneffekt W 

Q Specifik värmeförlustfaktor W/K 

qov Oavsiktligt ventilationsflöde m3/s 

Qov Specifik läckageförlust W/K 

qs,vv Sannolikt varmvattensflöde m3/s 

Qt Specifik värmeförlust för transmission W/K 

Qtot Byggnadens specifika effektförlust W/K 

qv Ventilationsflöde m3/s 

Qv Specifik värmeförlust för 
ventilationsflöde 

W/K 

R Värmemotstånd m2, K/W 

r Kalkylränta % 

SFP Specifik fläkteffekt kW/(m3/s) 

T Temperatur °C eller K 

U-värde Värmegenomgångskoefficient W/m2, K 

η Verkningsgrad - 

λ Värmekonduktivitet W/m, K 

ρ Densitet kg/m3 

Χj  Värmegenomgångstal för punktformig 
köldbrygga 

W/K 

Ψk Värmegenomgångstal för linjär 
köldbrygga 

W/m, K 

 



 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

BBR Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd. 

BED Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
energideklaration för byggnader. 

BELOK Beställargruppen lokaler. 

BEN Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
fastställande av byggnaders energianvändning vid 
normalt brukande och ett normalår. 

BFS Boverkets författningssamling. 

BRA Bruksarea. Motsvarar Atemp. 

FTX Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. 

IDA-ICE IDA Indoor Climate and Energy. Ett 
simuleringsverktyg för att analysera inomhusklimat 
och energianvändning i byggnader. 

LCC Livscykelkostnad. En utrustnings totalkostnad under 
hela den beräknade livslängden. 

OVK Obligatorisk ventilationskontroll. 

SBN Svensk byggnorm. 

SS-EN ISO Standard för hur process eller tjänst ska hanteras. 
Global standard som blivit fastställd som europeisk 
och svensk. 

SFP Specifik fläkteffekt. Ventilationssystemets 
sammanlagda effekt för fläktar delat på det största av 
tillufts- eller frånluftsflödet. 

Sveby Standardisera och verifiera energiprestanda för 
byggnader. 

VS Värme- och sanitet. 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Avluft Förbrukad luft från ventilationssystemet. 

BELOK Projekt på initiativ av Energimyndigheten för 
innovation inom lokalsektorn. 



 

Definition Beskrivning 

Fastighetsenergi Den el som används för till byggnadens centrala system 
och dess drift. Exempelvis belysning, hissar, pumpar 
och fläktar. 

Frånluft Luft som bortförs från lokalen. 

Gradtimmar Värme- eller kylenergibehovet i byggnaden. Definieras 
som differensen mellan ute- och innetemperaturen 
multiplicerat med de antal timmar differensen råder 
under ett år. 

Gränstemperatur Den temperatur vilket värmesystemet behöver värma 
upp för att säkerställa önskad inomhustemperatur i en 
viss byggnad. 

Klimatskal Byggnadens delar som gränsar mot yttre omgivning. Så 
som golv, grund, ytterväggar, fönster, dörrar och tak. 

K-ritning Konstruktionsritning med information om byggnadens 
utförande. 

Lokal Byggnadsdel som inte är bostad utan avsedd för annan 
typ av verksamhet, som kontor. 

Miljöcertifiering Ett svenskt certifieringssystem som utfärdas av Sweden 
Green Building Council. Sexton punkter inom 
områdena energiåtgång, innemiljö och 
byggnadsmaterial mät och klassas som nivå brons, 
silver eller guld. 

Normalårskorrigering Korrigering av en byggnads klimatberoende 
energianvändning mot ortens normalår. 

Primärsida Ledningar med inkommande värme från energibolaget. 

Sekundärsida Systemet som förser konsument med värme efter 
exempelvis fjärrvärmecentral. 

Tilluft Luft som tillförs en lokal. 

Totalmetodiken Beloks material för att identifiera lönsamma åtgärder 
vid energieffektivisering i lokalbyggnader. 

Uteluft 

 

Luft från eller ute i det fria. 

Verksamhetsenergi El till verksamheten i lokalen. Exempel är el till 
datorer, processenergi, kopiatorer, diskmaskin och 
spis. Verksamhetsenergi ingår enligt Boverkets 
definitioner inte i byggnadens energianvändning.  
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1 INLEDNING 

Castellum har som mål att övergripande, både internationellt och i Sverige, vara det mest 

hållbara fastighetsbolaget. De har på grund av detta, och för att aktivt bidra till hållbar 

utveckling, upprättat målsättningar på kort- och långsiktig nivå. De kortsiktiga målen 

sträcker sig till år 2020 och de mer långsiktiga till år 2030. Mellan dessa finns mål kopplat 

till byggnaders energianvändning, varav ett är att per kvadratmeter ha gjort 

energibesparingar på 15 % 2025 jämfört med 2015. Ett annat mål är att 50 % av fastigheterna 

år 2025 ska vara miljöcertifierade (Castellum, 2018). 

Vid analys av Castellums byggnader har konstaterats att energianvändningen kan skilja sig åt 

mellan byggnader med relativt stora likheter i sina utföranden. Företaget vill ta reda på 

orsaker till detta och hitta metoder för att åtgärda eventuella problem (R. Seger, Castellum, 

chef teknisk förvaltning, personlig kontakt, 8 februari, 2019). 

1.1 Bakgrund 

Det är inte bara fastighetsägares ambitioner som styr arbetet med energieffektivisering i 

byggnader. Europaparlamentet och europeiska unionens råd har antagit direktiv som driver 

på arbetet. De anser att den expanderande sektorn, vilken står för ca 40 % av 

energianvändningen i unionen, behöver agera för att uppnå målet om minskad 

energianvändning med 20 % till 2020. Unionen har även åtagit sig att försöka uppfylla 

Kyotoprotokollet samt FN:s ramkonvention om klimatförändringar. Detta för att minska 

växthusgaser och global uppvärmning, reducerat energiberoende anses bidra till att uppfylla 

dessa mål. Det är upp till medlemsstaterna själva att se till att direktivet följs (EU, 2012). 

Trenden i Sverige de senaste åren är att energianvändningen minskar, både totalt sett och i 

sektorn för bostäder och service. Den slutliga energianvändningen brukar i Sverige, förutom 

bostäder och service, delas in i industrisektorn och transportsektorn. Likt statistik för hela 

EU svarar bostäder och service i Sverige för ca 40 % av energianvändningen, se Figur 1.  
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Figur 1 Slutlig energianvändning i Sverige 2015 (Energimyndigheten, 2017) 

Bostäder och service består av sju delsektorer där hushåll står för största delen av 

energianvändning med 59 %. Hushåll följs av sektorerna övrig serviceverksamhet med 20 % 

och offentlig verksamhet med 11 %. I dessa två sektorer ingår lokaler, vilket detta arbete 

berör. Resterande sektorer är jordbruk med 11 %, byggverksamhet med 3 %, skogsbruk med 2 

% och slutligen fiske med närmre 0 %. Tillsammans anses hushåll och lokaler stå för ca 90 % 

av användningen i sektorn bostäder och service (Energimyndigheten, 2017).  

I enbart lokaler användes under 2016 19,2 TWh för uppvärmning och tappvarmvatten 

(Energimyndigheten, 2017). I genomsnitt för alla byggnader blir detta 123 kWh/m2, år. Detta 

tyder på en reducerad energianvändning då värdet ligger på 136 kWh/m2, år för lokaler 

byggda mellan år 1941 och 1960. Orsaker till förbättringen anses bland annat bero på 

införandet av byggnormen SBN 1980. Inräknas även den el lokalbyggnader köper ökar 

genomsnittlig specifik energi till 211 kWh/m2, år enligt Energimyndighetens (2007) rapport 

STIL. Dess resultat visar också att stora elförbrukare i lokaler är belysning, fläktar och 

datautrustning. Det framtagna resultatet av studien är ämnat att underlätta identifiering av 

effektiviseringsåtgärder så EU-direktivet om byggnaders energimärkning kan följas. 

I Sverige regleras byggnaders energiprestanda genom Boverkets byggregler. Vid 

nybyggnation måste Boverkets krav uppfyllas. Vid ombyggnation eller ändring av byggnad 

kan avsteg från kraven tillåtas. På så vis bidrar Sverige till arbetet med energieffektivisering 

och energibesparing i linje med det tidigare beskrivna EU-direktivet (Boverket, 2017). Som 

en följd av detta upprättades även krav på att vissa byggnader ska energideklareras, dessa är 

följande: 

• Nya byggnader. 

• Byggnader som ofta besöks av allmänheten och vars golvarea överstiger 250 

kvadratmeter. 

• Byggnad som är föremål för nyttjanderätt. 

• Byggnader som ska säljas. 

140

143

87

Slutlig energianvändning 2015 [TWh]

Industri Bostäder och service Inrikes transport
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(Boverket, 2019). 

Oavsett om det är av egna motiv eller enligt lag så finns metoder för hur energikartläggning 

kan eller ska utföras i Boverkets författningssamling i form av BEN. Metoderna i föreskriften 

stödjer sig i sin tur på standarder, i detta fall exempelvis SS-EN ISO 13790:2008 (Boverket, 

2016). 

1.2 Syfte 

Syftet är att kartlägga och reda ut orsaker till att energianvändningen skiljer sig mellan 

Castellums fastigheter Bodarna 8 och Ölstånkan 14. Utöver detta ska även åtgärdsförslag tas 

fram ur ett lönsamhetsperspektiv. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur ser byggnadernas energianvändning ut i dagsläget? 

• Vad beror energianvändningsdifferensen mellan byggnaderna på? 

• Vilka hållbara energieffektiviseringsåtgärder kan föreslås och är de lönsamma att 

genomföra?  

1.4 Avgränsning 

Undersökningen berör två av beställaren utvalda fastigheter. Arealmässigt skiljer sig 

byggnaderna åt och därför analyserades den specifika energianvändningen snarare än den 

totalt använda energin. 

Den av byggnaderna som visade på högst specifik energianvändning blev ändamål för 

effektiviseringsåtgärder medan den andra byggnaden kartlades i utsträckning att hitta vad 

som skiljer byggnaderna åt. 

Poster som kan påverka energianvändningen mycket, likt köldbryggor och ventilation, 

kontrollerades med mätning. Vid fastställande av energianvändning och beräkningar mättes 

inte ventilationsläckaget i byggnaderna utan uppskattades med schablonvärden. Även viss 

elektronisk utrustning som ej gavs tillgång till uppskattades med hjälp av schabloner. 

Solinstrålning och antal personer i lokalen beräknades också utifrån schablonvärden. 

Handberäkningsmetod användes vid tangering av uppmätt energianvändning och 

effektiviseringsberäkningar. Modeller för dynamiska beräkningar i IDA ICE förbereddes och 

övervägdes men bortprioriterades för att ge plats åt undersökning av byggnaderna då tiden 

var begränsad. 

Verksamhetselen betalas av hyresgästerna och räknas ej med i den specifika 

energianvändningen.  
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2 METOD 

Beställarens önskemål var att utgå från platsbesöket och sedan anpassa metoder och åtgärder 

i stor utsträckning efter detta. För att kunna följa dessa riktlinjer har beräkningsmallar för 

olika scenarion tidigt konstruerats i Excel. I detta kapitel presenteras övriga metoder. 

2.1 Litteraturstudie och faktainhämtning 

För att hitta kunskap om hur energikartläggningar och energieffektiviseringar i byggnader 

struktureras och genomförs har handböcker för detta studerats. Kurslitteraturen från kursen 

Energieffektivisering, ”Energibesiktning av byggnader: flerbostadshus och lokaler”, ger 

kunskap om energikartläggning och effektiviseringsåtgärder (Adalberth & Wahlström, 

2008). För struktur har Beloks ”Totalmetodiken” studerats (Belok, 2017). Tidigare utförda 

examensarbeten tillgängliga via databasen DIVA har också gett inspiration till struktur och 

innehåll, likaså SPs arbete ”Hållbar och varsam renovering och energieffektivisering av 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader – en förstudie” (Ståhl, Lundh & Ylmén, 2011). 

Information om lokalers energianvändning nu som förr söktes via sökportaler och 

resulterade i rapporter hos energimyndigheten. Kunskaper om byggnaders energisystem 

inhämtas från boken ”Projektering av VVS-installationer” (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

2.2 Underlag till arbetet 

För att inhämta underlag till arbetet genomfördes enkätundersökning riktat till hyresgäster, 

insamling av uppmätt data hos fastighetsägaren, platsbesök med undersökning av klimatskal 

och energisystem. Detta låg till grund för beräkningar som rör energianvändning och 

ekonomisk lönsamhet. Enkätundersökningen berörde framförallt hyresgästernas el-artiklar, 

dess drifttider samt personbelastningen i lokalerna. Totalmetodiken gav råd om lämpliga 

frågor angående indata (Belok, 2017), se bilaga 7. Uppmätt data från fastighetsägaren bestod 

av energianvändning för normalårskorrigerad fjärrvärme, kyla, fastighetsel och 

vattenförbrukning från de tre senaste åren. De tillhandahöll även energideklaration, baserade 

på beräkningar, och OVK eller obligatorisk ventilationskontroll. Annan information om 

byggnaderna som ritningar, areor och systemtyper inhämtades från kommunen (Örebro 

kommun, 2019). I samband med platsbesöken gjordes mätningar i form av termografering av 

eventuella köldbryggor och luftmätningar. Brister som upptäcktes vid platsbesöket avsågs bli 

föremål för vidare undersökning. 
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2.3 Beräkningar och simuleringar 

Beräkningarna anpassades efter utfall av platsbesöken. En ekvation för byggnadens 

energianvändning konstruerades i Excel för att tangera den uppmätta energianvändningen 

tillhandahållen av beställaren. Separata energiberäkningar för respektive åtgärd utfördes där 

även kostnadsberäkningar tillämpades. Vid okända parametrar som krävde någon form av 

uppskattning, exempelvis interna värmetillskott och luftläckage, användes vid beräkning 

schablonvärden från Svebys (2013) ”Brukarindata kontor” och Warfvinge och Jensens (2001) 

”Värmebehovsberäkningar”. Livscykelkostnader beräknades med metoder förekommande i 

”Isolerguiden Bygg 06” (Swedisol, 2006) och Beloks (2017) ”Totalmetodiken”. Beräkningar 

går att se i bilaga 1 till 6. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

För att inhämta kunskap om energianvändning och energibesiktning i byggnader redovisas 

här en genomgång av litteratur inom ämnet. Det följer även en beskrivning av hur statistik 

ser ut för energianvändning i byggnader så att jämförelse av det egna arbetet kan göras mot 

tidigare studier. Sedan studeras vilka beräkningsmetoder som här kan tillämpas. 

Avslutningsvis studeras olika åtgärder samt metoder för att beräkna deras lönsamhet. 

3.1 Energikartläggning i byggnader 

För många byggnader finns krav på att de ska energideklareras, detta uppträdde i samband 

med införandet av lagen om energideklaration av byggnader år 2006 (Adalberth & 

Wahlström, 2008). För att tillgodose de behov på riktlinjer som följde med denna lag 

författades handboken ”Energibesiktning av byggnader”. Bokens kapitel är uppdelade för att 

följa en energibesiktnings struktur och redogörs för i det följande.  

Kapitel två består av insamling av information om byggnaden i form av enkätundersökning. I 

underkapitel beskrivs sedan hur indata ska bearbetas och korrigeras för att få rätt format, 

uppdelat på uppvärmning, varmvatten, fastighetsel och komfortkyla. Är byggnaden 

exempelvis eluppvärmd och enbart en mätare för total elenergi existerar finns metoder att 

approximera verksamhets- och hushållsel. Dessa subtraheras sedan från total elenergi för att 

få fram el för uppvärmning. Efterföljande steg är att medelvärdesbilda och 

normalårskorrigera uppmätta värden för de olika posterna. På så vis kan de jämföras med 

schabloner som beräknas enligt BFS, Boverkets författningssamling. Detta kapitel ger en 

möjlighet att reflektera över svaren i enkäten samt bedöma vad som behöver följas upp 

noggrannare.  

Kapitel 3 ger tips på energieffektiviseringsåtgärder samt hur deras lönsamhet beräknas, 

samtliga ekonomiska modeller är nuvärdesmetoder. Effektiviseringsåtgärderna kräver en 

energibalansberäkning, detta för att kunna beräkna hur mycket energi som besparas. Hänsyn 

tas då till transmissionsförluster, ventilationsförluster, värmeåtervinning, förluster på grund 

av läckage, interna värmetillskott, personvärme och solinstrålning. Här beskrivs en 

handberäkningsmodell av Lars Jensen (Adalberth & Wahlström, 2008), men författarna 

hänvisar också till simuleringsprogram som kan utföra beräkningar med större noggrannhet.  

Kapitel 4 beskriver sedan den fysiska besiktningsfasen av byggnaden. Första steget är en 

inledande bedömning av aktuella energiaspekter. Detta för att bilda sig en uppfattning om 

byggnadsdelen eller systemet behöver besiktigas. Data från det inledande kapitlet kan ha gett 

indikationer på detta. Finns exempelvis konstruktionsritningar eller data om isolering kan U-

värde beräknas, om inte ges råd om hur U-värde kan uppskattas. Visar sig värdet bristfälligt 

hänvisas till steg två. Här beskrivs metoder för att verifiera status. Det kan vara att mäta 

isoleringstjocklek, klargöra dess innehåll, eventuell plats för tilläggsisolering, skick på 

exempelvis tak om det är där isoleringen finns. Steg tre redogör för metod att kontrollera 

energi- och kostnadseffektiva åtgärder. Visar sig åtgärden lönsam beskriver steg fyra 

fördjupad besiktning för att sakkunnig inom ämnet ska kunna projektera åtgärden. Steg fem 



7 

ger exempel på hur inomhusklimatet kan påverkas av olika åtgärder, detta kan vara frågor 

kring exempelvis fuktsäkerhet och beskrivs vara lämpligt att kommunicera med 

byggnadsägaren vid val av åtgärd.  

3.2 Statistik för lokaler 

Vad gäller energieffektivisering i byggnader beskriver Jagemar och Pettersson (2009) i sin 

rapport ”Energieffektivisering - möjligheter och hinder” hur besparingspotentialen ser ut 

fram till 2016 men även till 2020 då krav på minskad energianvändning ska vara uppfylld på 

EU-nivå. Baserat på Energieffektiviseringsutredningens slutbetänkande bedöms den totala 

energieffektiviseringspotentialen till år 2016 vara 33 TWh, med rådande styrmedel ansågs 8 

TWh av dessa vara möjliga att genomföra. I kontrast till detta beskrivs den totala 

energianvändningen för bebyggelse i genomsnitt ha varit 151 TWh per år mellan år 2001 och 

2005. År 2006 var den något lägre, ca 145 TWh dominerat av elenergi och fjärrvärme för 

uppvärmning.  

Författarna konstaterar att Sverige de senaste decennierna lyckats minska energiintensiteten 

och blivit mer energieffektivt. Samtidigt fastslogs att det vid tillfället krävdes kraftigare 

åtgärder för att nå de svenska miljömålen till år 2020 respektive 2050. Miljömålen är bland 

annat minskade utsläpp av växthusgaser, större andel förnybar energi och minskad 

energiintensitet (Regeringskansliet, 2018). Det mest lönsamma sättet att åstadkomma detta 

anses vara kombinationspacket av renoverings- eller effektiviseringsåtgärder. Ett exempel 

som beskrivs är projektet BELOK. Där har kontorslokaler bevisats kunna reducera 

energianvändningen från 200 kWh/m2, år till 100 kWh/m2, år. (Jagemar & Pettersson, 

2009) 

Faktisk statistik avseende uppvärmning och tappvarmvatten för 2016 visar att äldre lokaler, 

byggda år 1961 till 1970, ligger strax över genomsnittet på 123 kWh/m2, år 

(Energimyndigheten, 2017). Intervallet dessförinnan, år 1941 till 1960, kännetecknas av den 

högsta genomsnittliga energiförbrukningen på 136 kWh/m2, år. För byggnadsår innan detta 

är genomsnittet samma som för byggnader bygga mellan år 1961 och 1970. För vissa 

byggnader saknas uppgifter om när de är uppförda, denna kategori har en genomsnittlig 

förbrukning runt 130 kWh/m2, år. Den höga förbrukningen kan till stor del förklaras av att 

byggnaderna ofta är gamla och mindre energieffektivt byggda. 

I Bakgrunden beskrevs hur byggnormen förändrades år 1980. Sedan dess har alltså den 

genomsnittliga energianvändningen minskat och mellan år 1991 och 2015 har nya byggnader 

i genomsnitt förbrukat ca 111 till 112 kWh/m2, år. Det dominerande uppvärmningssättet för 

lokaler, fjärrvärme som värmer 107 av totalt 157 miljoner kvadrat, står i genomsnitt för 117 

kWh/m2, år. Energianvändningen hos berg/sjö- och jordvärmepumpar är statistiskt sätt 

mindre än hos fjärrvärme och ligger på 104 kWh/m2, år. Olja, el och gas använder mer energi 

jämfört med fjärrvärme och värmepumpar och står för 132, 139 respektive 122 kWh/m2, år 

(Energimyndigheten, 2017).  
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Elanvändningen har till skillnad från uppvärmning och tappvarmvatten ökat de senaste 

decennierna. Driftselen, vilket betraktas som en sammanslagning av verksamhetsel och 

fastighetsel, har sedan 1970-talet ökat från 8 TWh till 30 TWh. Fläktar och belysning har för 

de flesta lokaler konstaterats står för en stor del av elanvändningen (Energimyndigheten, 

2017). Energimyndigheten (2007) anger i rapporten STIL att genomsnittlig elanvändning för 

inventerade byggnader är 108 kWh/m2, år. Detta fördelas på verksamhetsel och fastighetsel 

med användningen 57 kWh/m2, år. respektive 44,5 kWh/m2, år. Fördelas elen efter 

användningsområde står belysning för 21 %, fläktar för 16,6 %, PC för 14,3 %, datahall och 

server för 9,9 %, kylmaskiner för 9,8 %, övrig fastighetsel (exempelvis pumpar och hissar) för 

8,8 %, övriga apparater (exempelvis kök, skrivare och tryckluft) för 7,4 %, diverse 

ospecificerat för 6,3 % och elvärme och värmepumpar för 6 %. 

Samma rapport redovisar även sammanslagna värden för specifikt köpt energi. Inkluderas ett 

extremfall med en byggnad innehållande ett datorhotell blir den genomsnittligt köpa energin 

211 kWh/m2, år och exklusive denna byggnad 202 kWh/m2, år. Urvalet av byggnader efter 

byggår i studien är fördelat 35 % från år 1940 eller tidigare, 11 % är byggda 1941–1960, 8 % är 

byggda 1961–1970, 14 % är byggda 1971–1980, 18 % är byggda 1981–1990 och 14 % är byggda 

efter 1991 (Energimyndigheten. 2007). Måtten beskrivs av författarna avse BRA eller 

tempererad bruksarea, vilket enligt Adalberth och Wahlström (2008) motsvarar Atemp. 

3.3 Energieffektivisering i äldre byggnader 

Hos äldre byggnader i Sverige kan upp till två tredjedelar av den tillförda energin för 

uppvärmning bero på klimatskalets värmeförluster (Byggteknikförlaget, 2017). Det anses 

därför finnas stor potential att åtgärda detta vid en, vanligtvis, andra omgång av renovering i 

äldre byggnader.  

Det har funnits brist på kunskap om energibesparing vid renovering och de kan många 

gånger även ha uteblivit. Samtidigt har renoveringsåtgärder ofta förändrat byggnaden utan 

att ta hänsyn till dess omgivning och den arkitektoniska prägeln. Författarna upplyser i sin 

rapport om hur dagens krav på energieffektivitet och byggnaders kulturmiljö samtidigt kan 

tillgodoses.  

Byggnader uppförda senast år 1945 samt dess renoveringsåtgärder, energianvändning och 

kulturinventeringar har studerats. De beskriver vidare att ursprunget till studien bland annat 

går att finna i Suez-krisen 1956 och oljekriserna 1973–74. I samband med försök att minska 

beroenden av olja från utlandet infördes också bidrag och enklare lånevillkor för 

energieffektiviserande åtgärder. Bidragen och lånen medförde att fastighetsägare kunde välja 

energieffektiviseringsåtgärder som snarare åtgärdade bristande underhåll hos byggnaden än 

de alternativen med energi i fokus. Vanliga åtgärder var tilläggsisolering av vägg och 

vindsbjälklag, fönsterbyte till treglas, utbyte av distributionssystem eller ny värmekälla. Ett 

tillägg i ”skönhetsparagrafen” infördes 1982 och först då kunde byggnadsnämnden stoppa 

ändringar av fasader av kulturhistoriska skäl.  
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De material som går att finna i de ursprungliga konstruktionerna är ofta trä och/eller tegel, 

detta före 1945. Senare började betong användas i större utsträckning. Tegel kunde före 1950 

ofta utgöra det bärande konstruktionsmaterialet för att sedan bli vanligare i fasader med 

skalmur. Det visar sig vid kartläggning att byggnader uppförda tidigare än de från 40- och 

50-talet kan ha lägre specifik energianvändning. Det anses av författarna snarare bero på att 

de har genomgått fler renoveringar än att de skulle ha byggts mer energieffektivt.  

Efterföljande resultat av kartläggningen (Byggteknikförlaget, 2017) är bland annat att 

inredning av vind påverkar energianvändningen både genom att värmeförluster ökar i 

absoluta tal, men också genom att sänka den specifika energianvändningen. Speciellt då 

vinden är välisolerat. Renoveringen kan bidra till utmaningar då taket ska tilläggsisoleras. 

Utvändigt påverkar renoveringen yttre detaljer. Invändigt kan isoleringen bidra till sämre 

beständighet då ursprungliga tak och väggar blir fuktigare och kallare. Trädetaljer är speciellt 

känsliga för detta. I studien ingår byggnader uppförda mellan 1870 och 1930 som kan 

utsättas för detta vid renovering. Här föreslås oorganiskt material ersätter trädetaljer i 

ytterväggar, hydrofobering utförs för att skydda mot regn, isolering utförs där trä möter tegel, 

fönster byts ut och kallvind konverteras till bostad. Transmissionsförlusterna minskade 

uppskattningsvis med 70 % genom att utföra dessa åtgärder. 

”Hållbar och varsam renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader – en förstudie” (Ståhl, Lundh & Ylmén, 2011) är en studie med syftet att belysa 

vilka åtgärder som kan göras med hänsyn till energieffektivitet, kulturhistoriskt värde, 

innemiljö och förlängning av byggnadens livslängd. Målet är att ge kunskap som kan bidra 

till 20–40 % minskad energianvändning.  

Författarna beskriver vilka lagar som skyddar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och hur 

dessa styr energieffektivisering. Kulturminneslagen, plan- och bygglagen förkortat PBL samt 

miljöbalken är de lagar som styr ändringar i byggnader. Kulturminneslagen skyddar 

byggnadsminnen och kyrkor, miljöbalken reglerar riksintressen för kulturmiljövård och i 

PBL finns varsamhetskrav. Varsamhetskraven säger att hänsyn tas till byggnadens karaktär 

vid ändring, utan att försämra tekniska egenskapskrav. PBL kan också skydda en byggnad 

med kommunalt byggnadsminne eller q-märkning. De instanser som ger tillstånd vid 

ändring av byggnader är då riksantikvarieämbetet om det rör statliga byggnadsminnen, 

länsstyrelsen vid byggnadsminnen och kyrkor samt byggnadsnämnden då bygglov söks i 

andra byggnader.  

Vidare förklaras, bortsett från fuktskador vilket tog upp i föregående avsnitt, att risker vid 

energieffektivisering bör beaktas. Exempelvis kan en minskning av ventilationsförluster med 

hjälp av sänkt luftväxling ge sämre luftkvalitet och högre relativ fuktighet. Följden av detta 

kan bli invändig kondens och fuktskador i väggar och tak som tillslut leder till 

mikrobakteriell tillväxt och lukt.  

Noggrannhet måste också beaktas vid val av energieffektiviseringsåtgärd så effektivitet inte 

uteblir (Ståhl, Lundh & Ylmén, 2011). Ett fel-dimensionerat uppvärmningssystem kan istället 

bidra till att besparingen uteblir.  
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Slutligen tas här upp eventuellt metodik för energieffektivisering, dessa har förvaltare delat 

med sig av till författarna. Stor potential anses uppnås vid arbete i följande ordning: Ändrat 

brukarbeteende, optimering av tekniska installationer, förbättring av klimatskärm och 

användning av förnybara energikällor. En annan metodik som använts i äldre byggnader är: 

Tätning av luftläckage, tilläggsisolera tak och golv, reparera fönster, styrning av 

innetemperatur, effektivare utrustning och miljövänligare energikällor. 

3.4 Åtgärder vid energieffektivisering 

I ovan nämnd rapport (Ståhl et al., 2011) beskrivs även vilka åtgärder som kan vidtas för att 

uppnå energibesparingar. Nedan följer författarnas struktur. 

3.4.1 Fönster 

Författarna beskriver att energiförluster relativt enkelt kan åtgärdas utan att ändra ett 

fönsters karaktär. Besparingspotentialen beskrivs exempelvis för en villa vara mellan 15-30 

%. Metoderna för att minska värmeförlusterna genom fönster anses vara att byta ut hela 

fönstret till sådana med bättre U-värde, eller bygga om fönstret. Det senare alternativet kan 

ske genom montering av en extra glasruta vilket bidrar till en extra luftspalt och förbättrat 

värmemotstånd. Finns flera glas kan en tvåglas isolerruta ersätta ett eller komplettera hela 

fönstret. Finns ett lågemissionsskikt på glaset ökar detta också värmemotståndet.  

Nattetid beskrivs värmeförlusterna vara som störst och därför kan det vara aktuellt att 

nattisolera fönster med hjälp av persienner eller rullgardiner. Detta skapar ytterligare 

luftspalter som minskar värmeöverföring, vertikalställd persienn mellan bågar beskrivs 

kunna sänka U-värde med 15–20 %. För helt nya fönster kan de antigen monteras i den 

gamla karmen, också kallat insticksfönster, eller bytas ut helt och hållet. Insticksfönster har 

fördelen att skador i fasaden runt fönster undviks. Däremot blir fönsterandelen mindre och 

detaljer runt fönstret kan se kraftiga ut. Likt tidigare beskrivet består rutorna av ett eller flera 

lågemissionsskikt. Mellan rutorna finns ofta ädelgas i form av argon eller krypton 

exempelvis.  

Vid både utbyte och komplettering av fönster bör tryckskillnad inom- och utomhus beaktas. 

Otätheter i kombination med över- eller undertryck kan bidra till problem. Övertryck i form 

av kondens som bildas mellan bågar vilket kan bidra till fuktskador i bågar och 

väggkonstruktion. Undertryck bidrar till drag och kyla, detta kan leda till onödig 

energianvändning som krävs för att värma luften som kompensation. Utbyte av ett gammalt 

2-glasfönster till ett nytt 3-glasfönster anses kunna sänka U-värdet från runt 2,5 W/m2, K till 

1,2 W/m2, K eller mindre. Vid komplettering av fönster beskrivs förbättringspotential på 30 

% av U-värdet. Exempelvis kan lågemissionsskikt minska U-värdet från cirka 2,8 W/m2, K till 

1,8 W/m2, K och ett kompletterande isolerglas kan minska U-värdet till 1,3 W/m2, K. (Ståhl et 

al., 2011). 



11 

3.4.2 Tilläggsisolering 

Tilläggsisolering anses ha stor energibesparingspotential. Jämförs isolering i en äldre 

byggnad i form av spån eller halm med dagens material som kan vara mineralull eller 

cellplast isolerar det som bäst hälften så bra. Tilläggsisolering kan utföras både in- och 

utvändigt i tak, väggar, golv samt i outnyttjade hålrum. Isolering ska bestå av ett material 

som inte blir suger åt sig fukt (Ståhl et al., 2011). Nedan följer olika varianter av 

tilläggsisolering. 

3.4.2.1. Tilläggsisolera grund 

Exempel på tilläggsisolering av grund beror på vilken typ av grund byggnaden står på. 

Alternativ som kan bli aktuella är utvändig isolering av bottenbjälklag, invändig isolering av 

platta på mark eller bottenbjälklag eller utbyte av befintlig isolering (Ståhl et al., 2011). Vid 

utbyte av isolering kan ofta isoleringen lätt sugas ut och utrymmet fylls på nytt. Består 

grunden av ett bottenbjälklag och det är inaktuellt att göra ingrepp i golvet kan isolering av 

undersidan istället vara ett alternativ.  

Vid utbyte av isolering bör problem med fukt beaktas då grunden blir kallare. Ska undersidan 

istället tilläggsisoleras kan problem med fukt i krypgrunden uppstå, detta motverkas genom 

att på något vis öka temperaturen eller sänka ånghalten i utrymmet.  

Alternativet att invändigt tilläggsisolera platta på mark eller bottenbjälklag anses av 

författarna sällan vara aktuellt. De påtalar dock att det vid tidigare oisolerad grund kan 

minska värmeförluster med en faktor 10 vid ett par centimeters isolering. Det krävs då en ren 

platta för att undvika mögelpåväxt, likt tidigare kan även fukt bli ett problem. Takhöjden 

sänks också vilket kan bidra till att dörrar inte längre passar till rummet.  

3.4.2.2. Tilläggsisolera yttervägg 

Aktuellt för befintliga väggar är in- eller utvändig tilläggsisolering (Ståhl et al., 2011). Det 

anses däremot vara att föredra utvändig isolering ur byggnadsteknisk aspekt. Invändig 

tilläggsisolering kan nämligen kyla den äldre konstruktionen och göra den mer fuktkänslig, 

köldbryggor kan också förstärkas. Det har förekommit tester av invändigt 

tilläggsisoleringsmaterial i form av skivor med kalciumsilikat och isolering hos äldre 

byggnader. En noggrann riskbedömning bör dock göras avseende fuktproblematik och om 

det är värt att dra om installationer fästa på väggarna. Den utvändiga tilläggsisoleringen har 

den stora nackdelen att den kan förvanska en äldre byggnads utseende. Annars kan den bidra 

till god termisk komfort på grund av minskade köldbryggor, minskad energianvändning för 

uppvärmning och ökad lufttäthet. 
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3.4.2.3. Tilläggsisolera vindsbjälklag och tak 

Isolering av vindsbjälklaget är en åtgärd som lämpar sig väl då byggnadens karaktär är värd 

att bevara. Den termiska komforten kommer höjas i våningen under vindsbjälklaget då 

värmeförluster upp till vinden minskar. De minskade värmeförlusterna kan också medföra 

att den relativa fuktigheten blir högre under årets kallare perioder. Det är därför viktigt att 

undvika otätheter från våningar under, se till att taket är vattentätt och välventilerat. Ett 

svagt undertryck i byggnaden rekommenderas också för att inte fukt ska tränga upp på 

vinden (Ståhl et al., 2011).  

Enligt Adalberth och Wahlström (2008) kan ett exempel med 300 mm tilläggsisolering av 

lösull sänka U-värdet för en takkonstruktion från 0,4 W/m2, K till 0,1 W/m2, K. Författarna 

varnar också för mögel och röta i takkonstruktionen vid avsaknad av diffusionsspärr vid 

tilläggsisolering.  

Att tilläggsisolera yttertak kan också vara ett energibesparande alternativ. Där avgör 

isoleringstjockleken och luftomsättningen på vinden effektiviseringspotentialen. Denna 

åtgärd kan agera skydd mot fukt på vinden i större utsträckning än som 

energieffektiviseringsåtgärd (Ståhl et al., 2011). 

3.4.3 Luftläckage 

Otätheter i klimatskalet beskrivs kunna riskera försämrad luftkvalitet, onödiga ljud och 

dofter, nedkylda ytor och drag samt värmeförluster (Ståhl et al., 2011). Ställen där otätheter 

kan upptäckas är kanal- och rörgenomföringar, i takvinklar, vid fönster och dörrar, vid 

golvvinklar och mellanbjälklag. Dörrar och fönster beskrivs vara de enklaste områden att 

täta.  

Energibesparingspotentialer vid tätning anses vara minskad ofrivillig ventilation som ökar 

vid blåsigt väder och bidrar till onödig uppvärmning, bättre verkningsgrad hos 

ventilationsvärmeväxlare då mer luft går genom aggregatet, förbättrad isoleringsförmåga då 

otät klimatskärm med cirkulerande luft bidrar till energiförlust och sänkt tilluftstemperatur. 

Det anges att 15 % av energiförlusterna i en byggnad kan bero på luftläckage.  

Adalberth och Wahlström (2008) skriver att läckaget kan bedömas genom provtryckning av 

byggnaden, sedan uppskattas tillkommande otäthet hos från- och tilluftsventilation genom 

att dividera otäthet vid 50 Pa tryckdifferens över klimatskärmen med 20. Det finns annars 

schabloner för bedömning av otäthet i SS-EN ISO 13789.  

3.4.4 Uppvärmningssystem 

Besparingspotentialen hos uppvärmningssystem kan vara stor oavsett om det handlar om en 

gammal pannanläggning eller om utbyte av en befintlig fjärrvärmecentral (Ståhl et al., 2011). 

Att byta en gammal fjärrvärmecentral samt kontrollsystem för värmen kan bidra till 5–10 % 

energibesparingar vardera. Ligger byggnaden utanför fjärrvärmenätet kan byte från en äldre 

panna till bergvärmepump exempelvis vara lönsamt. Ligger byggnaden däremot i anslutning 
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till fjärrvärmenätet krävs en noggrann livscykelkostnadsberäkning då bland annat 

fjärrvärmepriser kan skilja stort i landet.  

Utgångspunkter bör vara att analyser vilka billigare, miljövänligare och mer effektiva 

uppvärmningssätt som finns samt att minska förluster. Genom att kontrollera isoleringens 

status hos komponenter samt pumpar och fläktars drifttid kan minskade förluster 

åstadkommas. En cirkulationspump som är i gång under sommaren beskrivs kunna alstra tio 

gånger mer värme än den el som förbrukas. Låga temperaturer i värmesystemet bör också 

eftersträvas.  

Byts ett system mot ett annat finns aspekter som bör tas i beaktning. Exempelvis om en 

byggnad tidigare har värmts via eldning och ersätts med ett system utan detta. Pannrummet 

har då tidigare självtorkat, eldningen har dessutom bidragit till en självdragseffekt i 

byggnaden som försvinner. Luftförhållanden och uppvärmning i källarutrymmen och 

pannrum bör därför ses över. Skorstenen som används vid eldning kan vara ett lämpligt 

ställe att förlägga luftkanaler. Murstocken bör även kontrolleras då sprickor kan ha 

uppkommit där fukt kan tränga in (Ståhl et al., 2011).  

Åtgärder på distributionssystemet kan vara utbyte av styr- och reglercentral, injustering, 

installation eller utbyte av termostatventiler och byte till mer eleffektiva pumpar. Alla 

åtgärder anses var för sig kunna ge en värmebesparingspotential på 5–15 % (Adalberth & 

Wahlström, 2008). 

3.4.5 Kylsystem 

Författarna beskriver att kyla en viss volym är dyrare än att värma det samma (Ståhl et al., 

2011). Byggnadens kylbehov behöver därför kartläggas ordentligt för att se om systemet är 

över- eller underdimensionerat. Ett lägsta möjligt kylbehov men som fortfarande klarar att 

upprätthålla ett bra inomhusklimat är att eftersträva. Kylbehovet beror på internlaster och 

värmeflöde genom byggnad och ventilation.  

Att spara energi bör inte gå före kravet på att upprätthålla ett bra inomhusklimat. 

Besparingspotential finns däremot fortfarande genom att justera det befintliga systemet eller 

byta det mot ett effektivare. Exempelvis är vätskeburen kyla effektivare än luftburen kyla. 

3.4.6 Ventilationssystem 

Besparingspotentialen för ett nytt ventilationssystem beror på hur byggnaden tidigare har 

ventilerats (Ståhl et al., 2011). Är det ursprungliga systemet ett självdragssystem kan det i 

själva verket vara så att energianvändningen ökar. Däremot kan inomhusklimatet vara 

bristfälligt vid självdrag och därför kräva ett nytt ventilationssystem. Handlar det istället om 

ett befintligt F- eller FTX-system kan fläktarnas SFP-värde undersökas. Nya fläktar som är 

mer energieffektiva kan vid höga SFP-värden väljas och bidra till energibesparing. 

Riktvärden för ett F-system är lägre än 0,6 kW/(m3/s) och för ett FTX-system lägre än 2 

kW/(m3/s).  
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Andra områden som bör studeras är värmeväxlarens temperaturverkningsgrad, tryckfall i 

kanalsystemet samt drifttider och styrstrategier. Verkningsgraden för en roterande växlare 

bör ligga mellan 70–80%, för en plattvärmeväxlare mellan 65–75 % och för ett vätskekopplat 

batteri mellan 55–70 % (Adalberth & Wahlström, 2008). 

3.4.7 Styr- och reglersystem 

Det finns god potential för energibesparing genom att förändra styr- och reglersystem. 

Värme, kyla och ventilation kan tillexempel styras efter behovet i byggnaden. Ventilation 

genom exempelvis närvaro eller koldioxidmätare och kyla och värme genom temperatur. 

Belysning kan anpassas efter närvaro och dagsljus. Äldre byggnader har ofta stor tröghet och 

därför kan temperaturer behöva styras långt innan behovet ska uppfyllas inomhus. Anpassas 

systemen efter behov så flöden och temperaturer sänks då ingen vistas i lokaler kan 

besparingspotentialen nå runt 10–20 % (Ståhl et al., 2011). 

3.4.8 Solenergi 

Energi från sol och dess besparingspotential beror på dess lutning, orientering och val av 

material (Ståhl et al., 2011). Författarna skriver också att energibesparingar i form av 

förbättrat av klimatskal bör gå före installation av ett till energisystem som solvärme. De är 

intermittenta energikällor och kommer förmodligen inte tillgodose hela byggnadens behov. 

Däremot kan de minska elberoende och uppvärmningsbehov. Ungefärlig 

produktionsförmåga hos en solcellsanläggning är 1000 kWh per 10 m2 och år. Ett välplacerat 

solvärmesystem dimensioneras ofta för att klara hela varmvattenbehovet ”en bra 

sommarmånad”, detta anses motsvara ett halvt årsbehov. En solenergianläggning kan bli 

problematisk ur arkitektonisk synpunkt på en äldre byggnad. 

3.4.9 Solavskärmning 

Utvändig solavskärmning undviks ofta på äldre byggnader då det har stor inverkan på 

fasadens karaktär. Däremot anses det kunna minska kylbehovet avsevärt (Ståhl et al., 2011). 

3.5 Energibalans- och lönsamhetsberäkningar 

Under rubriken Energikartläggning i byggnader förklaras att byggnadens energibalans 

behöver upprättas för att energieffektiviseringsåtgärder och lönsamhetsberäkningar till dessa 

ska kunna beräknas (Adalberth & Wahlström, 2008). Under följande rubriker presenteras 

litteratur som beskriver metoder för detta. 



15 

3.5.1 Energibalans 

Sveby (2013) eller ”Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader” definierar i 

rapporten ”Brukarindata kontor” kontorsbyggnaders energianvändning enligt följande: 

Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en 

byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten 

och byggnadens fastighetsenergi (Sveby, s. 7).  

Uppvärmningsenergin ska enligt Warfvinge och Dahlblom (2010) täcka förluster som beror 

av transmission, ventilation och luftläckage. Den erforderliga effekten varierar med 

temperaturdifferensen mellan ute- och innetemperaturen. Det momentana effektbehovet 

multiplicerat med dess drifttid och ger energibehovet. Effektbalansen beskrivs enligt 

följande: 

𝑃𝑡 + 𝑃𝑣 + 𝑃𝑜𝑣 = 𝑃𝑤 + 𝑃𝑠 + 𝑃𝑖        Formel 1 

Den tillförda värmen genereras här från värmesystemet, solinstrålning och internt genererad 

värme. Finns system för att återvinna värmen i ventilationsluften kan de specifika 

effektförlusterna beräknas enligt: 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 ∗ (1 − 𝜂) + 𝑄𝑜𝑣        Formel 2 

Formlerna för beräkning av de ingående parametrarna transmission, ventilation och 

luftläckage ser ut enligt följande: 

𝑄𝑡 = ∑ 𝑈𝑖 ∗ 𝐴𝑖 + ∑ 𝛹𝑘 ∗ 𝑙𝑘 + ∑ 𝑋𝑗
𝑝
𝑗=1

𝑚
𝑘=1

𝑛
𝑖=1        Formel 3 

𝑄𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞
𝑣
          Formel 4 

𝑄𝑜𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞
𝑜𝑣

         Formel 5 

Är byggnadens gränstemperatur Tg, känd kan även dess gradtimmar fastställas för beräkning 

av byggnadens värmeenergibehov. Gränstemperaturen är till viket byggnaden behöver 

värmas och är beroende av interna värmetillskott, solinstrålning, läckage, ventilation, 

isolering och täthet.  

För beräkning av husets genomsnittliga U-värde får ekvationen för transmissionsförluster, 

Formel 3, divideras med byggnadens omslutande area, Aom. I Svebys (2017) definition av U-

medel beskrivs omslutande area som ytor hos byggnadsdelar som vetter mot uppvärmd 

inneluft. Byggnadsdelen ska också gränsa mot mark, delvis uppvärmda utrymmen eller mot 

det fria. 

Vad gäller kylbehovet förklarar Warfvinge och Jensen (2001) i sitt kompendium 

”Värmebehovsberäkningar” att kylbehovet, eller gradtimmarna aktuella för komfortkyla, är 

de timmar då utetemperaturen överstiger gränstemperaturen. 

Energibehovet för varmvatten beskrivs med schablonberäkning. Är antalet tappställen i 

byggnaden känt kan också effektbehovet för tappvarmvatten beräknas genom uppskattning 

av sannolikt flöde (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Effektbehovet ser ut enligt följande: 
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𝑃𝑣𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞
𝑠,𝑣𝑣

∗ (𝑇𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛)        Formel 6 

För att beräkna fastighetsenergin förklarar författarna att effekten hos komponenterna som 

ingår för drift av fastigheten får kartläggas och multipliceras med dess respektive drifttid. 

Sveby (2013) beskriver också schabloner som kan användas vid uppskattning av 

fastighetsenergin med hjälp av byggnadens Atemp. 

3.5.2 Livscykelberäkningar 

Ett sätt att beräkna lönsamheten vid en investering är att använda någon form av 

nuvärdesmetod (Kuljunlahti, 2018). Här räknas aktuella samt framtida in- och utbetalningar 

om till nuvärde med hjälp av nuvärdesfaktorn, en funktion av kalkylränta och kalkyltid: 

𝑃0 =
(1+𝑟)𝑛−1

𝑟(1+𝑟)𝑛           Formel 7 

Där står r för kalkylränta och n för kalkyltid. Ska en energiprisförändring utöver inflation 

medräknas i nuvärdesfaktorn får korrigerad ränta ersätta räntan och skrivs då rkorr=r-q där q 

är den procentuella prisförändringen. Tre metoder för att beräkna nuvärdet med denna 

funktion är annuitetsmetoden, payoff-metoden och livscykelkostnadsmetoden. 

Annuitetsmetoden visar om investeringen ger lönsamhet genom att redovisa det årliga över- 

eller underskottet. Detta med hjälp av annuiteten a, vilket är nuvärdesfaktorn inverterad. 

Payoff-metoden, vilken inte tar hänsyn till nuvärde, ger istället antal år överskottet av 

investeringen betalar sig på: 

𝑁𝑝𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 =
𝐾𝑖𝑛𝑣

𝐾ö
          Formel 8 

Slutligen beskrivs LCC eller livscykelkostnadsmetoden som ett alternativ för att redovisa 

kostnaden under hela kalkylperioden, där för energiinvesteringar även det eventuella 

restvärdet inräknas. Beräkningen ser ut på följande sätt: 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐾𝑖𝑛𝑣 + 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐿𝐶𝐶ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡 − 𝐿𝐶𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡     Formel 9 

Alla LCC kostnader diskonteras med P0 då årliga värden beräknas. Enstaka investeringar 

diskonteras enligt följande: 

𝐾𝑛𝑢 =
𝐾𝑑å

(1+𝑟)𝑛           Formel 10 
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4  KARTLÄGGNING AV ÖLSTÅNKAN OCH BODARNA 

Byggnaderna utvalda för jämförelse utgörs av fastigheterna Bodarna 8, se Figur 2 och 

Ölstånkan 14, se Figur 3. Båda byggnaderna är belägna i de centrala delarna av Örebro.  

Fastigheten Bodarna 8 består av två byggnadskroppar uppförda under olika delar av 1900-

talet. Den äldsta delen uppfördes år 1909 med grund och fasad i huggen natursten, varav 

fasaden i Ekbergsmarmor. Denna byggnadskropp med en prägel av barockstil anses ha 

mycket högt kulturhistoriskt värde. Den andra delen uppfördes år 1974 med en stomme i 

betong och med putsad fasad (Örebro kommun, 2019).  

Byggnaden består till största del av kontorslokaler med undantag för restaurangverksamhet 

på gatuplan i byggnaden från 70-talet. 

 

Figur 2 Fasad Bodarna 8 

Ölstånkan uppfördes år 1917 i en stomme av hårdbränt tegel och delvis betong. 

Källargrunden består av huggen granit. Ölstånkan beskrivs ha ett högt kulturhistoriskt värde 

(Örebro kommun, 2019). Hela byggnaden består av kontorslokaler. 
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Figur 3 Fasad Ölstånkan 14 

Enligt senaste energideklarationen från 2009 för Bodarna 8 är arean avsedd att värma till 

mer än 10 °C, också kallat Atemp, 5559 m2 och den specifika energianvändningen 111 kWh/m2, 

Atemp och år. För Ölstånkan 14 redovisas i sin tur en Atemp på 3712 m2 och en specifik 

energianvändning på 160 kWh/m2, Atemp och år. 

Då Ölstånkan 14 visar på den högsta energianvändningen kartläggs denna fastighet nedan 

mer i detalj. Utöver detta redovisas för byggnaderna energistatistik, klimatskal och 

energiförsörjningssystem. 

4.1 Ölstånkan 14 

Här följer en sammanfattning av byggnadens statistik, klimatskal och installationer för 

fastighetens drift. 

4.1.1 Energistatistik 

Beställaren har tillhandahållit information om användning av fastighetsel, 

normalårskorrigerad fjärrvärme och vattenförbrukning från de tre senaste helåren. Data för 

fjärrkyla, vilket installerades 2017, har också levererats för år 2018. Fastighetselen varierar 

mellan 76 800 och 91 982 kWh. Fjärrvärmen mellan 308 179 och 335 737 kWh och 

vattenanvändningen mellan 471 och 530 m3. Energin för komfortkyla var 2018 31 000 kWh. 

I elavtalet ingår en rörlig del som under 2018 varierade mellan 0,38 och 0,67 kr/kWh med ett 

påslag på 0,0035 kr/kWh för el från vattenkraft. Fasta avgifter består av grundavgift, 

effektavgift, avgift för elöverföring och energiskatt. Ett medelvärde skapades och användes 

vid beräkningar. 
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Avgiften för fjärrvärme varierar över året och fjärrvärmeleverantören förändrar under 2019 

prissättningen (Eon, 2019). Ett viktat medelvärdespris, enligt Beloks (2017) totalmetodiken, 

beräknades utifrån den nya prissättningen och tidigare normalårskorrigerad fjärrvärme. 

4.1.2 Klimatskal 

Av konstruktionsritningarna att döma består grundläggningen av uppvärmd källare med 

betongväggar, sockelbeklädnad i huggen granit samt betonggolv. Enligt teknisk beskrivning 

består väggar av betongpelare och 2-stens hårdbränt tegel. Utvändigt består byggnaden av 

putsad fasad och väggens totala k-värde, idag benämnt U-värde, är angivet till 0,97 enligt 

teknisk beskrivning (Lars, Servicecenter – Örebro kommun, personlig kontakt, 2 april, 2019). 

Bjälklagen är utförda i puts, håltegelbjälklag och stålslipad överbetong. Beroende på dess 

placering kan de även innehålla vassmatta, reglar och spånskivor. Yttertaket består av panel, 

papp samt svart, glaserat tegel. Den västra vindsvåningen är uppvärmd och innan 

takkonstruktionen är någon form av träfiberskiva monterad på en regelvägg. Den östra 

takkonstruktionen är invändigt tilläggsisolerad med 95 mm mineralull i samband med 

tillbyggnad av vindskupor. Dessa består av 20 mm panel, luftspalt och 150 mm mineralull. 

De flesta fönster är original av typen 2-glas, bortsett från fönster i tillbyggda vindskupor som 

har 3-glas med isolerglas i innerbåge. Alla fönster i nordöstlig och nordvästlig riktning har en 

invändig tilläggsruta, se bild längst till höger i Figur 4. Fönster i källaren är igensatta med 

något som liknar kopparplåt, ingen isolering har utförts vid igensättning. Av ölstånkans 

omkrets på 112 meter angränsar 23,5 meter mot annan uppvärmd byggnad. 

4.1.2.1. Termografering 

För att få en uppfattning om klimatskalets standard användes en värmekamera som 

potentiella köldbryggor fotograferades med. I Figur 4 syns ett fönster med tilläggsruta på 

insidan, en ytterdörr och samma fönster igen för att visa fastskruvad tilläggsruta. 

   

Figur 4 Termografering av dörrar och fönster 

I Figur 5 visas ett fönster på den uppvärmda vinden, takkonstruktionen ovanför vinden och 

anslutning mellan översta bjälklag och tak. 
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Figur 5 Termografering av vindsvåning 

4.1.3 Uppvärmning 

Byggnaden värms med fjärrvärme via ett tvåstegskopplat system placerat i en undercentral i 

källarvåningen. Värmen fördelas på ett vattenburet radiatorsystem, ett luftvärmebatteri i 

ventilationsaggregatet och ett tappvarmvattensystem. Det finns en shuntgrupp som reglerar 

temperaturen i radiatorsystemet.  

Dagen för avläsning var fram- och returledningstemperatur i primärkretsen 81 °C respektive 

44 °C. I sekundärkretsen, alltså för både radiatorsystemet och luftvärmebatteriet, 47 °C 

respektive 31 °C. I tappvarmvattenkretsen var det 72 °C respektive 54 °C.  

Vid ombyggnationer år 1938, 1972 och 1973 har detaljer i VS-systemen succesivt ersatts 

(Örebro kommun, 2019), exempelvis byttes vissa radiatorer vid ombyggnad av fabrikslokal 

till kontor enligt erhållna ombyggnadsritningar (Lars, Servicecenter – Örebro kommun, 

personlig kontakt, 2 april, 2019). Fjärrvärmecentralen renoverades 2009 och har 

värmeväxlareffekter på 180 kW för radiatorsystemet och 75 kW för varmvattensystemet.  

Figur 6 visar befintligt radiatorsystem med självverkande termostatventil. 
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Figur 6 Radiator med termostatventil 

4.1.4 Kylsystem 

I källaren finns även en fjärrvärmeväxlare som betjänar ett luftkylbatteri i 

ventilationsaggregatet. Värmeväxlaren har en dimensionerad effekt på 150 kW. Vid tillfällen 

för platsbesök har ingen kyla levererats till luftkylbatteriet men systemet är enligt märkskylt 

dimensionerat för temperaturerna 7 °C till 16 °C på primärsidan och 8 °C till 18 °C på 

sekundärsidan. Dimensionerande flöde på primärsidan är 3,98 l/s och på sekundärsidan 

3,58 l/s. 

4.1.5 Ventilationssystem 

Ventilationssystemet består av en blandning av äldre och nyare delar och komponenter. År 

1971 projekterades nytt separerat till- och frånluftssystem med tillhörande don, kanaler, 

värmebatterier och aggregat. År 1986 byttes sedan, enligt senaste obligatoriska 

ventilationskontrollen, de separata aggregaten mot ett FTX-aggregat. Frånluftskanaler har då 

dragits in till fläktrummet beläget på vinden och de befintliga frånluftshuvarna har slopats. 

De sitter fortfarande kvar i yttertaket.  

På senare år har andra energieffektiviserande åtgärder vidtagits så som fläktbyte 2017 och 

byte till roterande värmeväxlare.  

Vad gäller styrning går aggregatet på tidkanal och är i drift, vardagar mellan kl. 06:30 och 

17:45. Utöver detta startar aggregatet då nattkyla är aktuellt att utnyttja. 

Temperaturstyrningen sker via tilluftsreglering enligt DUC:en, dataundercentralen. 

Dimensionerat flöde från året för aggregatsbyte är 4369 l/s. Nu regleras flödet via 

frekvensstyrda fläktar och flödet har, av tidigare OVK:er att döma, varit svårt att fastställa. 

Enligt kommentarer på grund av otillfredsställande mätpunkter. OVK utfärdad 2018 anger 

ett flöde på ca 4000 l/s och fläkteffekter på 5,7 kW. Då det finns två fläktar i varje kammare 

ger det ett SFP-värde på 3,8 kW/(m3/s). 
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Flödesmätningar gjordes på de mätpunkter som fanns tillgängliga, se Figur 7. 

 

Figur 7 Kontrollmätning av luftflöden 

Då fläktarna är utbytta har även slangar för att mäta flöde över dessa tagits bort. I övrigt 

fanns inga tillfredställande mätpunkter eller sträckor för totalflöde. Punkterna aktuella för 

mätning avser plan 2,3 och 4. Flöde för källarvåning, plan 1 och 2 avläses på aggregatvägg 

och kontrolleras mot OVK vid fortsatt undersökning. 

4.1.6 Fastighetsel 

Komponenter för fastighetsel samt dess effekter har inventerats på så vis att tillgängliga 

dokument har studerats, exempelvis OVK-underlag, energideklaration och driftinstruktioner. 

Bortsett från pumpar, fläktar och motorer hos uppvärmningssystem, ventilationssystem och 

kylsystem finns komponenter tillhörande två hissar och belysning. Mycket av belysningen 
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består av närvarostyrda LED-armaturer men i vissa områden, som fläktrum och undercentral 

finns lysrör som tänds via vred. 

4.2 Bodarna 8 

Bodarna är den mer energieffektiva byggnaden och används som referens i detta arbete. 

Nedan beskrivs byggnaden i utsträckning för att kunna jämföra byggnaderna. 

4.2.1 Energistatistik 

Samma typ av indata har erhållits från beställaren som för Ölstånkan med undantag för kyla 

som inte mäts separat. Denna tas istället från föregående energideklaration där ett beräknat 

värde på 99 360 kWh redovisas. Fastighetselen varierar mellan 95 572 och 108 644 kWh, 

fjärrvärmen mellan 264 268 och 283 084 kWh och vattenanvändningen mellan 1 593 och 

3 205 m3. 

Ingen statistik om energipriser presenteras då fastigheten i detta arbete inte kommer vara 

aktuell för lönsamhetsberäkningar. 

4.2.2 Klimatskal 

Tillgången på konstruktionsritningar för Bodarna gav begränsad möjlighet att kartlägga 

byggnaden vad gäller material samt skiktens tjocklekar. Likaså tillät inte heller alla 

hyresgäster att göra platsbesök i deras lokaler. Det som kunde konstateras var att fastigheten 

har två uppvärmda källarplan där det undre till stor del är outgrävt. Viss del är rörkulvert och 

en mindre del är förråd tillhörande hyresgästen. Övre källarplan består till stor del av garage. 

Resterande utrymmen är förråd, arkiv, soprum, undercentral, konferensrum och dylikt. 

Likt beskrivet under rubriken ”Kartläggning av ölstånkan och bodarna” finns information om 

att byggnaden består av huggen natursten och övrigt enligt 70-talsutförande i betong. 

Betongväggar från år 1960 och framåt med utvändig isolering kan ha ett U-värde runt 0,4 

W/m2, K. Användes lättbetong är U-värdet förmodligen lägre (Adalberth & Wahlström, 

2008). 

Typ av fönster varierar i byggnaden. I den nyare delen är många originalfönster av typen 2-

glas kvar, vilka enligt författarna kan ha U-värde kring 2,7 W/m2, K. I höjd med gatuplan är 

fönster utbytta i samband med O’learys inträde i lokalerna. 

Taket på den nyare byggnaden är av typen horisontellt tak, enligt Adalberth och Wahlström 

(2008) har dessa konstruktioner utförda under 60- och 70-talet ett U-värde mellan 0,25 och 

0,45 W/m2, K. Ovanpå taken finns även isolerade fläktrum. 

Den äldre delen, med stomme i natursten, har också originalfönster. Denna del har enbart 

fasad som vetter mot det fria i sydöstlig riktning se Figur 2. Sten har enligt Boverkets (2007) 
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”Instruktioner och definitioner till besiktningsprotokoll - lokaler” en värmekonduktivitet på 3 

W/m, K. Beroende på tjocklek kan detta ge ett U-värde runt 2 W/m2, K.  

De äldre delarna av byggnaden har tak av typen sadeltak/valmat sadeltak. 

Av byggnadens omkrets på 153 meter har 80 meter väggar mot angränsande, uppvärmd 

byggnad. 

4.2.3 Uppvärmning 

Uppvärmningssättet för fastigheten är fjärrvärme. Fjärrvärmecentralen är uppdelad i en 

tvåstegskopplad del för radiatorkrets och tappvarmvatten samt en enstegskoppling för värme 

till luftvärmebatterier. Temperaturprogrammet för tappvarmvatten är, framledning 55 °C 

och kallvatten 10 °C, för radiatorsystemet 80 °C i framledning och 60 °C retur och för 

ventilationen 60 °C respektive 30 °C. 

4.2.4 Kylsystem 

Kylmaskiner installerade år 1999 betjänar luftkylbatterier i ventilationsaggregat. Den totalt 

installerade kyleffekten är 265 kW, köldbärartemperatur mellan 7 °C och 12 °C och flödet är 

12,7 l/s. Köldbärare shuntas separat innan det når kylbatteri i respektive 

ventilationsaggregat.  

4.2.5 Ventilationssystem 

I byggnaden finns totalt sex aggregat uppdelade på olika verksamheter. De sammanställs i 

Tabell 1. 

Tabell 1 Ventilationsaggregat - Bodarna 

 Installerat Typ Flöde [l/s] Betjänar 
LB1 1999 FTX 2300/2140 Banklokaler 

LB2 1999 FTX 1470/1450 Bar/kontor 

LA2 2007 FTX 1700/1800 Kök/restaurang 
LA3 2007 FTX 2000/2200 Pub/restaurang 

LB11 2008 FTX 1760/1790 Kontor 

LB12 2008 FTX 1000/1280 Kontor 
 

OVK-protokollen beskriver drifttider, vilka varierar mellan aggregaten då de är anpassade 

efter olika verksamhet i lokalerna. Fläkteffekter hos LB1 och LB2 är angivet till 6,6 respektive 

4,4 kW. Hos LA2 och LA3 är de ej angivna. Hos LB11 och LB12 är de 3,3 respektive 2,2 kW. 
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4.2.6 Fastighetsel 

Ingen kartläggning av komponenterna som bidrar till fastighetselen hos Bodarna 8 görs. Den 

specifika användningen är lägre än hos Ölstånkan och värdet för energin används för 

jämförelse. 

4.3 Beräkningsmetoder 

Energistatistik för båda byggnaderna har sammanställts. Uppmätt data har enligt metod av 

Adalberth och Wahlström (2008) jämförts med schablonvärden för att få en indikation på 

hur energianvändningen ser ut jämfört med en referensbyggnad.  

En enkät utformades, se bilaga 7, och skickades ut till hyresgästerna för att ge stöd åt 

beräkningarna så att så lite data som möjligt skulle behöva uppskattas.  

Mått till beräkningarna har tagits från konstruktionsritningar.  

Handberäkningar har gjorts i linje med Boverkets (2011) definition av primärenergitalet hos 

en byggnad. På så vis har uppmätt energianvändning kunnat uppnås via beräkning och 

effektiviseringsåtgärder kunnat testas. Formeln ser ut enligt följande: 

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =
∑ (

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖

𝐹𝑔𝑒𝑜
+𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖+𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖+𝐸𝑓,𝑖)∗𝑃𝐸𝑖

6
𝑖=1

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
       Formel 11 

Detta motsvarar det som tidigare hette specifik energianvändning i Boverkets byggregler. För 

energiberäkningar till Formel 11 har formler ur avsnitt 3.5.1 använts. I de fall indata i form av 

intern värme och belastning saknats eller om effekter behövts till beräkningen har Warfvinge 

och Dahlbloms (2010) ”Projektering av VVS-installationer” gett stöd om metoder för att 

hantera detta. Solinstrålningen uppskattades med hjälp av ”Värmebehovsberäkningar” 

(Warfvinge & Jensen, 2001) till något över medel på grund av stora glaspartier i sydlig 

riktning. 

För beräkning av U-värden och köldbryggor ingående i energi för uppvärmning Euppv har 

Swedisols (2006) ”Isolerguiden Bygg 06” använts.  

Effekt för komfortkyla till Ekyl uppskattades med formel ur Warfvinge och Dahlbloms (2010) 

bok. Den aktuella drifttiden för kyla uppskattades utifrån timdata hämtat från SMHI (2019). 

Detta genom en om-sats som summerade alla timmar då utomhustemperaturen översteg 

gränstemperaturen, se bilaga 6. 

Uppmätt vattenanvändning användes för att fördela och beräkna varmvattenanvändning i 

fastigheterna med hjälp av metod ur Adalberth och Wahlströms (2008) bok. Effekt och 

drifttid för tappvarmvatten till Etvv erhölls sedan genom formel av Warfvinge och Dahlblom 

(2010). 

Fokus i detta arbete vad gäller fastighetsenergi Ef låg på att undersöka ventilationssystemets 

fläktenergi. Formel för detta är hämtades också ur ”Projektering av VVS-installationer”. 
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Övrig fastighetsenergi antags tillhöra utrustning som motorer till hissar, LED-lampor, 

cirkulationspumpar och värme i takrännor exempelvis. 

För att göra det lätt att överskådligt se besparingspotentialen hos en enskild åtgärd har de 

beräknats separat och redovisas också så i resultatet. Vid energiberäkningar till detta 

multipliceras U-värde med gradtimmar och area, med metod utgående från rubrik 3.1. 

Alla priser i kalkylerna är tagna ur ”Energibesiktning av byggnader” (Adalberth & 

Wahlström, 2008), ÅF:s (2015) ”Lilla prisboken”. Andra värden har erhållits från beställaren, 

så som kalkylräntan på 2 %. Energiprisökning utöver inflation sätts till +1,9 % för 

nuvärdesfaktor ej skulle överstiga kalkyltiden. Förekommande uppskattning kan i andra fall 

vara +2 % (Belok, 2017). Känslighetsanalyser till beräkningarna utfördes med utgångspunkt 

att se vart gränsen för lönsamhet går för varje åtgärd, samt för att testa kalkylräntan på 2 %. I 

fallet för tilläggsisolering också vad utfallet blev om principen kallt tak tillämpas istället för 

varmt tak. Alltså om vindsbjälklaget isolerades istället för yttertaket. 

I bilaga 1 till 6 redovisas beräkningar som ingår i Formel 11. 
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5 RESULTAT 

Under dessa rubriker presenteras resultat som erhållits från sammanställd statistik, 

jämförelser byggnaderna emellan, energieffektiviseringsåtgärder med stöd av litteraturstudie 

samt dess lönsamhet. Och till sist presenteras föreslagna åtgärder. 

5.1 Medelvärdesbildat nuläge 

Den totala energin för en referensbyggnad enligt BED, här benämnt Eref jämförs nedan i 

Tabell 2 med de uppmätta, normalårskorrigerade värdena. Uppmätt energi är 

medelvärdesbildat med utgångspunkt de tre senaste åren.  

Tabell 2 Jämförelse av Ölstånkan och referensbyggnad 

Ölstånkan 14 

  Total energi, 
Eref [kWh/år] 

Uppmätt total energi 
[kWh/år] 

Uppmätt specifik 
energi [kWh/Atemp, år] 

% av 
Eref 

Fjärrvärme 385 862 313 624 84 0,81 

Uppvärmning 378 438 308 465 83 0,82 

Varmvatten 7 424 5 159 1 0,69 

Fastighetsel 129 920 85 640 23 0,66 

Kyla 37 120 31 000 8 0,84 

Total energianvändning 552 902 430 263 - 0,78 

Total specifik 
energianvändning 
[kWh/Atemp] 

149 116 - 0,78 

 

För bodarna ser motsvarande siffror ut enligt Tabell 3. Då ingen separat kyla fanns uppmätt 

presenteras för Bodarna kylenergi från senaste beräkningsbaserade energideklarationen från 

år 2009. 

Tabell 3 Jämförelse av Bodarna och referensbyggnad 

Bodarna 8 

  Total energi, 
Eref [kWh/år] 

Uppmätt total energi 
[kWh/år] 

Uppmätt specifik 
energi [kWh/Atemp, år] 

% av 
Eref 

Fjärrvärme 604 825 276 475 50 0,46 

Uppvärmning 575 807 246 181 44 0,43 

Varmvatten 29 018 30 294 5 1,04 

Fastighetsel 198 456 102 269 18 0,52 

Kyla 55 590 99 360 18 1,79 

Total energianvändning 858 871 478 104 - 0,56 

Total specifik 
energianvändning 
[kWh/Atemp] 

155 86 - 0,56 
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I Tabell 4 redovisas Ölstånkans energianvändning som andel av Bodarnas energianvändning. 

Tabell 4 Kvotjämförelse av Ölstånkan och Bodarna 

Ölstånkan som kvot av Bodarna 

Fjärrvärme Uppvärmning Varmvatten Fastighetsel Kyla 

1,70 1,88 0,26 1,25 0,47 

 

Och slutligen visar Figur 8 hur den specifika energin redovisad i föregående tabeller ser ut i 

stapeldiagram för respektive byggnad. 

 

Figur 8 Jämförelse av specifik energianvändning 

5.2 Skillnader mellan byggnaderna 

Tabell 5 visar en jämförelse mellan energianvändningen i detta arbetes byggnader och det 

medel som råder hos byggnader som är uppförda under samma skeden. Här redovisas energi 

för värme och fastighetsel då Tabell 4 anger dessa som kritiska områden för Ölstånkan.  

Kravet på primärenergital i ny byggnad med geografisk justeringsfaktor och fjärrvärme som 

energibärare är 83,5 kWh/m2, Atemp och år enligt BBR (2011). Då är också tillägg för 

uteluftsflöde över 0,35 l/s, m2 medräknat.  

Tabell 5 Jämförelse i relation till lika gamla byggnader 

 Ölstånkan 14 Bodarna 8 Byggnader uppförda 
före 30-talet 

Byggnader uppförda 
på 70-talet 

Uppvärmning och 
varmvatten 
[kWh/m2, år] 

86 50 130 123 

Fastighetsel 
[kWh/m2, år] 

23 18 44,5 44,5 
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Till att börja med är en betydande skillnad mellan Ölstånkan och Bodarna att även om de 

äldsta delarna av konstruktionerna är uppförda under samma tidsskede är stora delar av 

Bodarna uppförd senare.  

Vad gäller jämförelse av U-värden har, enligt teknisk beskrivning och framräknat värde, 

Ölstånkans väggar ett värde mellan 0,96 och 0,99 W/m2, K. Bodarna 8 har sannolikt ett 

värde runt 0,4 W/m2, K. Ölstånkan har ett beräknat U-värde för takkonstruktioner på 0,58 

W/m2, K varav det västra taket beräknas ha ett U-värde på 0,94 och det östra 0,22 W/m2, K. 

Bodarna har sannolikt en takkonstruktion med U-värde mellan 0,25 och 0,45 W/m2, K. 

Antagna U-värden enligt metod från avsnitt 3.1 och tillämpat i avsnitt 4.2.2. 

Skillnader konstaterade vid okulärbesiktning och vid granskning av ritningar vad gäller 

sannolika köldbryggor är att Ölstånkan har en uppvärmd källare med 30 stycken igensatta 

men oisolerade fönstergluggar. Bodarna har i den undre källarvåningen inga öppningar mot 

det fria. På den övre källarvåningen finns i den nordvästra fasaden ytterdörr och garageport 

av nyare standard och två mindre glaspartier. Ölstånkan har 175 fönster och Bodarna har 

runt 110. Av omkretsen runt Ölstånkan angränsar 20 % mot annan uppvärmd byggnad, hos 

Bodarna är siffran 52 %. 

5.3 Utfall vid energieffektivisering 

Med inspiration från litteraturstudie och med erfarenhet från platsbesök redovisas här 

möjliga energieffektiviseringsåtgärder och dess lönsamhetsanalys för fastigheten Ölstånkan. 

Med utgångspunkt i hur energianvändningen ser ut enligt Figur 8 testas dessa sedan 

gemensamt i nästkommande kapitel. Alla priser redovisas exklusive moms. 
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5.3.1 Komplettering med isolerglas 

Då en komplettering utförs i form av isolerglas med en investeringskostnad på 2800 kr/m2 

inklusive montering ser kalkylen ut enligt Tabell 6.  

Gradtimmar är framtagna med temperaturdata för Örebro och med hjälp av beräknad 

gränstemperatur som innan byte är 17,8 °C. Gradtimmarna innan komplettering är 88 834 

och efter 86 062 °Ch. 

Tabell 6 Utfall vid komplettering med isolerglas 

Komplettering med isolerglas 

Indata 

Fönsterarea [m2] 296 Energipris [kr/kWh] 0,4 

Kalkylränta 2,0% Prisökning 1,9% 

  r-q 0,1% 

Befintligt fönster Kompletterande isolerglas 

U-värde [W/m2, K] 2,34 Nytt U-värde [W/m2, K] 1,3 

Kalkylperiod [år] 30 Kalkylperiod [år] 30 
P0 29,54 P0 29,54 
Investering [kr] 0 Investering [kr] 828 800 
Underhåll [kr] 232 674 Underhåll [kr] 232 674 

Underhåll sker om [år] 10 Underhåll sker om [år] 10 
Nuvärde Underhåll [kr] 190 874 Nuvärde Underhåll 190 874 
E förlust [kWh/år] 61 530 E förlust [kWh/år] 33 117 
E kostnad [kr/år] 24 612 E kostnad [kr/år] 13 247 
LCC [kr] 917 910 LCC [kr] 1 410 979 

 

Sammanställt resultat av indata ovan visas i Tabell 7. 

Tabell 7 Sammanställt resultat för isolerglas 

Resultat 

Energidifferens [kWh] 28 413 

LCC-differens [kr] -493 069 
Annuitet 

Annuitetsfaktor 0,034 
Årlig investeringskostnad 
[kr/år] 34 519 

Driftöverskott [kr/år] 11 365 

Totalt överskott [kr/år] -23 153 

Payoff [år] 89,7 
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5.3.2 Tilläggsisolering på vind 

Tabell 8 visar ett exempel där tilläggsisolering sker till varm takkonstruktion, med andra ord 

isoleras yttertaket invändigt. Gradtimmar innan förbättring är 88 834 och efter 86 751 °C. 

Investeringskostnaden är satt till 388 kr/m2 och ett tillägg för värmemotståndet R sätts till 

3,6 m2, K/W vid beräkning av nytt U-värde.  

Tabell 8 Utfall vid tilläggsisolering 

Tilläggsisolering - Varmt tak 

Indata 

Tak area [m2] 344 Energipris [kr/kWh] 0,4 

Kalkylränta 2,0% Prisökning 1,9% 

  
 

r-q 0,1% 

Befintlig konstruktion Tilläggsisolering 

U-värde [W/m2, K] 0,93 U-värde [W/m2, K] 0,21 

Kalkylperiod [år] 30 Kalkylperiod [år] 30 

P0 29,54 P0 29,54 

Investering [kr] 0 Investering [kr] 134 400 

Underhåll [kr] 0 Underhåll [kr] 0 

Underhåll sker om [år] 
0 

Underhåll sker om 
[år] 0 

Nuvärde Underhåll [kr] 
0,00 

Nuvärde Underhåll 
[kr] 0,00 

E förlust [kWh/år] 28 420 E förlust [kWh/år] 5 844 

E kostnad [kr/år] 11 368 E kostnad [kr/år] 2 338 

LCC [kr] 400 035 LCC [kr] 191 796 
 

Sammanställt resultat av simuleringen ovan ges i Tabell 9. 

Tabell 9 Resultat vid tilläggsisolering 

Resultat 

Energidifferens [kWh] 22 042 

LCC-differens [kr] 126 488 

Annuitet 

Annuitetsfaktor 0,034 

Årlig investeringskostnad 
[kr/år] 4 535 

Driftöverskott [kr/år] 8 817 
Totalt överskott [kr/år] 4 282 
Payoff [år] 15,2 
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Ett annat alternativ är att slopa gamla radiatorer och iordningställa vindsvåningen så ett 

alternativ enligt principen kallt tak kan utföras. Med andra ord isoleras vindsbjälklaget.  

Samma gradtimmar användes som för föregående exempel. Investeringen sattes till 155 

kr/m2 och Rtillägg till 11,1 m2, K/W. Ett påslag är gjort på två kvadrat för iordningställande av 

slopade ventilationskanaler som tas bort och tätas. Resultatet av simuleringen visas i Tabell 

10. 

Tabell 10 Utfall vid isolering enligt princip "kallt tak" 

Tilläggsisolering - Kallt tak 

Indata 

Tak area [m2] 315 Energipris [kr/kWh] 0,4 

Kalkylränta 2,0% Prisökning 1,9% 

  
 

r-q 0,1% 

Befintlig konstruktion Tilläggsisolering 

U-värde [W/m2, K] 0,93 U-värde [W/m2, K] 0,08 

Kalkylperiod [år] 30 Kalkylperiod [år] 30 

P0 29,54 P0 29,54 

Investering [kr] 0 Investering [kr] 49 798 

Underhåll [kr] 0 Underhåll [kr] 0 

Underhåll sker om [år] 0 Underhåll sker om [år] 0 

Nuvärde Underhåll [kr] 
0,00 

Nuvärde Underhåll 
[kr] 0,00 

E förlust [kWh/år] 26 024 E förlust [kWh/år] 2 242 

E kostnad [kr/år] 10 410 E kostnad [kr/år] 897 

LCC [kr] 307 498 LCC [kr] 76 294 
 

Sammanställning av resultaten från alternativet där översta bjälklaget på vindsvåningen 

tilläggsisoleras visas i Tabell 11. 

Tabell 11 Resultat vid isolering enligt "kallt tak" 

Resultat 

Energidifferens [kWh] 23 782 

LCC-differens [kr] 231 204 

Annuitet 

Annuitetsfaktor 0,034 

Årlig investeringskostnad 
[kr/år] 1 686 
Driftöverskott [kr/år] 9 513 
Totalt överskott [kr/år] 7 827 
Payoff [år] 5,2 
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5.3.3 Justering av luftflöde 

För att minska energiåtgång till fläktar och energi för att kyla luft kan en noggrannare 

kartläggning av det verkliga luftbehovet i lokalerna göras. I Tabell 12 redovisas ett alternativ 

där flödet reduceras till rekommendationerna som råder för lokalbyggnader. Personer i 

lokalerna är antaget enligt metod i boken skriven av Warfvinge och Dahlblom (2010).  

Flödet är före justering 4369 och efter 2300 l/s. Fläktarna styr innan på 74 % av maxeffekt 

via frekvensomriktare och efter på ca 15 %. Investeringskostnader bygger på att en konsult 

projekterar nya flöden på en dag för 600 kr per timme (Cinode, 2012). 

Tabell 12 Utfall vid justering av luftflöden 

Justering av luftflöde 

Indata 

Drifttid [h/år] 2860 Energipris 
[kr/kWh] 

0,53 

Kalkylränta 2,0% Prisökning 1,9% 

  
 

r-q 0,1% 

Nuvarande drift Efter flödesjustering 

SFP [kW/(m3/s)] 3,83 SFP [kW/(m3/s)] 1,47 

Kalkylperiod [år] 20 Kalkylperiod [år] 20 

P0 19,79 P0 19,79 

Investering [kr] 0 Investering [kr] 4800 

Underhåll [kr/år] 0 Underhåll [kr/år] 0 

E förlust [kWh/år] 47 863 E förlust [kWh/år] 9 651 

E kostnad [kr/år] 25 367 E kostnad [kr/år] 5 115 

LCC [kr] 502 056 LCC [kr] 106 032 
 

Sammanställning av utfall då luftflödet i lokalerna sänks redovisas i Tabell 13. 

Tabell 13 Resultat vid justering av luftflöden 

Resultat 

Energidifferens [kWh] 38 212 

LCC-differens [kr] 396 024 

Annuitet 

Annuitetsfaktor 0,051 

Årlig investeringskostnad [kr/år] 243 

Driftöverskott [kr/år] 20 252 

Totalt överskott [kr/år] 20 010 

Payoff [år] 0,2 
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5.3.4 Justerad varmvattenanvändning 

Om energianvändningen för varmvatten ser ut enligt Tabell 2 med maxeffekt på 75 kW skulle 

framledningstemperaturen och/eller flödet kunna justeras för att sänka energianvändningen 

av tappvarmvatten. I Tabell 14 redovisas ett exempel där temperatur och flöde justerats ned. 

I detta fall illustrerat av att tio nya blandare installeras med en kostnad på 956 kr/st. 

Tabell 14 Utfall vid optimering av inställning för varmvatten 

Effektivare vattenanvändning 

Indata 

Drifttid [h/år] 69 Energipris [kr] 0,4 

Kalkylränta 2,0% Prisökning 1,9% 

  
 

r-q 0,1% 

Nuvarande drift Efter justering 

Varmvatteneffekt 
[kW] 75,04 

Varmvatteneffekt 
[kW] 57,42 

Kalkylperiod [år] 20 Kalkylperiod [år] 20 

P0 19,79 P0 19,79 

Investering [kr] 0 Investering [kr] 9560 

Underhåll [kr] 0 Underhåll [kr] 0 

E förlust [kWh/år] 5 158,94 E förlust [kWh/år] 3 947,81 

E kostnad [kr/år] 2 063,58 E kostnad [kr/år] 1 579,12 

LCC [kr] 40 841,33 LCC [kr] 40 813,27 
 

Resultat av simulerad minskad varmvattenanvändning visas i Tabell 15. 

Tabell 15 Resultat vid driftoptimering 

Resultat 

Energidifferens [kWh] 1 211 

LCC-differens [kr] 28 

Annuitet 

Annuitetsfaktor 0,051 

Årlig investeringskostnad [kr/år] 483 

Driftöverskott [kr/år] 484 

Totalt överskott [kr/år] 1 

Payoff [år] 19,7 
 

5.3.5 Känslighetsanalys 

En jämförelse av åtgärder som redovisas i kapitel 5 visas i Figur 9. Figurerna beskriver hur 

ekonomiskt lönsam respektive åtgärd är i form av årligt överskott eller underskott samt 

vilken energibesparing samma åtgärd kan bidra med. Efter följer en analys av hur resultaten 

påverkas av förändrade indata i kalkylerna. 
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Figur 9 Jämförelse av åtgärder 

5.3.5.1. Komplettering med isolerglas 

I detta fall består känslighetsanalysen av justerad investeringskostnad. Med indata enligt 

Tabell 6, krävs en reducering från 2 800 kr/m2 till 1 1340 kr/m2 för att åtgärden totalt sett 

ska kosta lika mycket som det kostar att behålla nuvarande fönster. Alltså att differensen 

mellan LCC:er är noll. Ska dessutom ett årligt överskott erhållas måste 

investeringskostnaden vara 489 kr/m2. Om istället energipriset testas visas hur investeringen 

påverkas i Figur 10. Diagrammet visar när årligt positivt överskott erhålls och därmed 

lönsamhet samt motsvarande payoff-tid. 
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Figur 10 Utfall av förändrat energipris 

5.3.5.2. Tilläggsisolering av tak 

Ett test där isolering istället utförs enligt principen kallt tak visar att en energibesparing på 

ytterligare ca 1 700 kWh/år görs, överskottet ökar till ca 8 000 kr/år och payoff-tiden 

minskar till 5,2 år. 

Att utföra tilläggsisolering enligt principen varmt tak med indata enligt Tabell 8 skulle vara 

lönsamt. Investeringen blir i det fallet 388 kr/m2 eller totalt 134 400 kr. Testas taket för 

investering innan åtgärden blir olönsam, alltså ett årligt underskott, blir maximal 

investeringskostnad 756 kr/m2 eller totalt ca 261 000 kr. 

5.3.5.3. Justering av luftflöde 

Investeringskostnaden bygger på ett antaget timpris för en konsult som arbetar med att 

projektera flöden i en dag. Den totala investeringen är då 4 800 kr. Testas 

investeringskostnaden visar det att åtgärden blir olönsam först när den totala 

investeringskostnaden når ca 401 000 kr.  

5.3.5.4. Justerad varmvattenanvändning 

Åtgärden i sig ger marginell energibesparing. För att denna ska fortsätta att vara lönsam, i 

detta fall utbyte av tio blandare till en kostnad av 956 kr/st, måste energiprisökningen utöver 

inflation vara minst 1,87 %. En analys av lönsamheten vid ett annat energipris illustreras i 

Figur 11. Diagrammet visar också vad blandarna maximalt får kosta innan lönsamhet 

försvinner vid aktuellt energipris. 
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Figur 11 Förändrat energipris vid byte av blandare 

5.3.5.5. Förändrad ränta och energiprisökning 

I föregående rubriker har kalkylränta och energiprisändringen ej testats, bortsett från rubrik 

5.3.5.1. Där har kalkylräntan enligt beställarens önskemål använts. Testades en större 

differens i den korrigerade kalkylräntan, det vill säga r-q, där räntan sätts till 4 % och 

energiprisökningen till 2 % förändras resultatet. Figur 12 beskriver att åtgärden att optimera 

varmvattenanvändningen då blir olönsam. Differensen mellan lönsamma och olönsamma 

åtgärder resulterar också i ett underskott på 100 000 kr under åtgärdernas totala livslängd. 

Detta om deras lönsamheter beräknas var för sig. I ett kalkylblad där åtgärderna tar hänsyn 

till varandra erhålls ett LCC-överskott på ca 930 000 kr, ett årligt överskott på ca 34 000 kr 

och en payoff tid på 13 år. 
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Figur 12 Kalkylränta och energiprisändring testas 

5.4 Föreslagna åtgärder 

Baserat på övriga rubriker i resultatet presenteras här alternativen som anses kunna uppfylla 

lönsamhet.  

Först presenteras ett alternativ där alla åtgärder innefattas. Detta för att visa att lönsamhet 

kan uppnås vid en kombination av åtgärder, trots att alternativet att montera isolerrutor på 

156 fönster ger ett årligt underskott och en negativ LCC-kostnad. 

I Figur 13 visas den totala vinsten eller förlusten under respektive åtgärds livslängd, där den 

vänstra stapeln visar vinster och den högra förlust. Överskottet blir då med det framräknade 

energipriset under alla åtgärders livslängd ca 134 000 kr och återbetalningen 26 år. Åtgärden 

innefattar justerat luftflöde enligt rubrik 5.3.3, tilläggsisolering med principen kallt tak 

innefattande 0,4 m lösull, utbyte av tio blandare och montering av isolerglas. 
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Figur 13 Totalt över- eller underskott hos investering 

Då åtgärden att justera varmvattenanvändningen ger marginell vinst testas även 

fjärrvärmepris. Vid ett medel av 0,5 kr/kWh och att alternativt korrigera temperatur och 

flöde istället för att installera nya blandare, det vill säga undvika investeringskostnaden, ökar 

vinsterna. Överskottet under totala livslängder blir då istället ca 300 000 kr, payoff-tiden 23 

år. 

Ett alternativt åtgärdsförslag är att utföra lönsamma åtgärder först och vid säkerställt 

överskott i rätt storlek kan eventuellt isolerrutor monteras. Åtgärderna är alltså samma som 

innan bortsett från montering av isolerglas. 

I Figur 14 redovisas energibesparingspotentialen i konstrast till nuvarande energiförbrukning 

och åtgärden som innehåller isolerrutor, ”Alla åtgärder”. Stapeln ”Maximal besparing” 

redovisar energianvändningen i ett fall där alla åtgärderna testas i ett kalkylblad som även tar 

hänsyn till återvinningen FTX-aggregatet bidrar med, reducerat kylbehov och sänkt 

gränstemperatur. En stapel med Bodarnas energianvändning redovisas också för jämförelse. 

Lönsamma

Olönsamma

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

LC
C

 [
kr

]
Total vinst eller förlust per åtgärd

Ventilation Tak Varmvatten Fönster



40 

 

Figur 14 Energibesparingspotential 

Utförs enbart lönsamma åtgärder blir det totala överskottet efter åtgärdernas livstid ca 

627 000 kr, payoff-tiden 2 år och det årliga överskottet ca 28 000 kr/år.  

Resultat som hittills redovisats baseras på hur stor besparing eller förlust den enskilda 

åtgärden gör. Likt förklarat ovan bygger stapeln ”Maximal besparing” på att alla åtgärder 

testas samtidigt. Detta medför ett resultat där en total investering på ca 897 000 kr, samt en 

kostnad för ommålning av fönster om tio år på ca 191 000 kr, bidrar med en vinst över 

åtgärdernas livstid på ca 1 500 000 kr eller ett årligt överskott på ca 45 000 kr. Payoff-tiden 

blir för detta alternativ ca 13,2 år och den nya specifika energianvändningen ca 65 kWh/m2, 

Atemp och år.  För ”Alla åtgärder” blir motsvarande siffra 92 kWh/m2, Atemp och år och för 

”Lönsamma åtgärder” 100 kWh/m2, Atemp och år. Sedan tidigare har redovisats att Ölstånkan 

för närvarande har 116 kWh/m2, Atemp och år och Bodarna 86 kWh/m2, Atemp och år. 

Förslagen åtgärd att isolera enligt principen kallt tak bygger på tidigare rubrik i resultatet 

som visat att det både blir billigare och mer energieffektivt. 
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6 DISKUSSION  

I relation till tidigare kartläggningar av energianvändning i kontorsbyggnader, exempelvis 

litteratur ur rubrik 3.2, ligger båda byggnaderna under genomsnitten. Statistiken visar att 

energianvändningen för lokaler ligger mellan 202 kWh/m2, BRA och år och 211 kWh/m2, 

BRA och år. Där det senare värdet innefattar en lokalbyggnad med ovanligt hög 

elförbrukning. Motsvarande användning är för Ölstånkan och Bodarna är 116 kWh/m2, Atemp 

respektive 86 kWh/m2, Atemp och år. Likaså ligger de under den beräknade förbrukningen för 

en referensbyggnad enligt BED. Ölstånkan har trots detta en uppvärmningsanvändning som 

är 88 % högre än Bodarnas. Uttryckt i specifik energianvändning för Ölstånkan ca 84 

kWh/m2, Atemp och för Bodarna ca 44 kWh/m2, Atemp. 

Kyl- och varmvattenanvändningen är lägre hos Ölstånkan än hos Bodarna. Bodarna har 

också en kylanvändning som är högre än snittet enligt BED. 

Kartläggningen av byggnaderna visar att ventilationssystem, fjärrvärmecentraler och 

kylsystem har uppgraderats kontinuerligt, vilket kan vara en anledning till att byggnaderna 

ligger under snittet för lokaler vad gäller energianvändning. Något som kan diskuteras är 

användningen av energi för kyla i fastigheten Bodarna. Värmeförluster hos denna byggnad är 

förmodligen lägre då det framkom att stora delar av byggnaden är uppförda under 70-talet. 

Likaså angränsar stora delar av byggnadens omslutande area mot annan uppvärmd byggnad. 

Enligt definitionen för U-värdesberäkning under rubrik 3.5.1 minskar då arean för beräkning 

av transmissionsförluster. Det skulle kunna bidra till en lägre gränstemperatur och fler 

timmar i behov av kyla då utetemperaturen stiger likt beskrivet av Warfvinge och Dahlblom i 

litteraturstudien. Frågan är om dessa timmar stämmer överens med det beräknade värdet 

från energideklarationen vilket bevisligen är högt jämfört med referensbyggnaden. Hos 

Ölstånkan redovisades istället höga siffror för uppvärmning och fastighetsel i jämförelse med 

Bodarna. Termografering och beräkning av klimatskalet samt angivna flöden och 

fläkteffekter tyder på att det här finns potential för energieffektiviseringsåtgärder hos 

Ölstånkan.  

Bortsett från komplettering med isolerglas visar alla åtgärder på både lönsamhet och 

energibesparing. Att montera ett isolerglas är olönsamt ekonomiskt men är det alternativ 

som efter justering av luftflöden är den mest energibesparande åtgärden med en reducering 

på ca 28 500 kWh per år. Den höga investeringskostnaden glasen bidrar med resulterar i att 

energipriset måste vara över 1,2 kr/kWh för att åtgärden enskilt ska vara lönsam. Resultatet 

visar däremot att de andra, mer lönsamma åtgärderna, kan täcka eventuellt underskott vid 

fönsterinvestering. En lönsam åtgärd är alternativet att undersöka och eventuellt sänka 

luftflöden. Enligt senaste OVK tyder flöde och fläkteffekter på högt SFP-värde, detta syntes 

då resultat från tidigare studie i form av 3.4.6 jämfördes med indata i Tabell 12. Då flöde 

enligt BBR:s krav beräknats framkommer det att detta troligtvis kan sänkas med reducerat 

varvtal. Det skulle också sänka SFP-värdet och därmed använd energi. Förhållandet mellan 

investeringskostnad och ekonomisk vinst vid energibesparing är stor. Med rådande SFP-

värden, flöden och drifttid blir besparingen ca 38 000 kWh/år vilket motsvarar 20 000 kr/år 

med en investering på 4 800 kr för projektering av flöden. Det visar alltså att 

driftoptimeringar kan vara av stor betydelse då investeringen blir mindre än vid inköp av en 
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energibesparande produkt. En annan reflektion är att motorarbete kan vara idé att övervaka 

då luftdistribution med stora flöden kan bli dyrt. Konsekvenser som kan beaktas är de som 

beskrivs under rubrik 3.3, att sänkt luftflöde påverkar luftfuktigheten i lokalerna. En idé kan 

därför vid tillämpning av denna åtgärd vara att mäta luftfuktigheten under justeringen. 

Tilläggsisoleringen visade sig, i ett första skede då principen varmt tak undersöktes, bidra 

med en energibesparing på ca 22 000 kWh/år motsvarande ett totalt årligt överskott på ca 

4 300 kr/per år. I åtgärdsförslaget valdes istället det andra alternativet, kallt tak. Åtgärden 

bidrar med ca 24 000 kWh/år i energibesparing med motsvarande årliga besparingen 8 000 

kr/år. Ur ekonomisk synvinkel ser det alternativet bäst ut men en bedömning bör göras av 

hur vinden är avsedd att användas i framtiden. Den varma konstruktionen bidrar till att 

radiatorer kan behållas och yta som bidrar med inkomst eventuellt kan förläggas på vinden. 

Men det bidrar även till att fönster på vinden förmodligen måste bytas. Resultatet av 

tilläggsisolering kan ha betydande inverkan på inomhusklimat och bidra till reducerad 

uppvärmning. Risken för problem med fukt är också överhängande och därför bör oavsett 

sakkunnig undersöka möjliga åtgärder först (Ståhl et al., 2011). Husets täthet är en annan 

aspekt som kan belysas när det kommer till tilläggsisolering. På tre ställen i byggnadens tak 

finns tidigare genomföringar för nu slopade ventilationshuvar. Att bedöma luft- och 

värmeläckage genom dessa är svårt utan kunskap men en tätning förhindrar förmodligen 

onödigt läckage. 

Vid genomgång av undercentral och lokal konstaterades att tappvarmvattnets framledning 

var 72 °C. Detta gav indikation på ytterligare ett driftoptimeringsområde. Vid beräkningar 

uppskattas flöde för att nå aktuell använd energi via målsökning. Det visade att flödet och 

temperaturen förmodligen kan sänkas. I denna studie har flödet reducerats med mer 

snålspolande blandare. Också detta är en åtgärd för sakkunnig att bedöma. Lönsamheten är 

den minsta bland åtgärderna men handlar det bara om en driftoptimering ses inga skäl att 

undvika detta. 

Rubrik 5.3.5.5 påvisade att kalkylräntan hade inverkan på lönsamheten hos åtgärderna. Med 

vald kalkylränta enligt beställaren blir lönsamheten för föreslagna åtgärder 134 000 kr. Vid 

ändrad kalkylränta erhålls istället ett underskott på 100 000 kr om alla åtgärder beräknas 

separat. Däremot är åtgärderna fortfarande lönsamma i fallet där de testas gemensamt i ett 

kalkylblad som tar hänsyn till att sänkt luftflöde även påverkar kylbehovet och 

gränstemperaturen enligt rubrik 5.4. Även om lönsamhet då erhölls bidrog förändrad 

kalkylränta med att sänka årligt överskott med över 10 000 kr och LCC-förtjänsten med över 

500 000 kr. Väljs kalkylräntan finns alltså risk för överskattning av intäkter. I detta fall pekar 

arbetet mot att alla åtgärder kan bli lönsamma, men skillnaderna i överskott är betydande. 

En tanke är därför att det kan vara av stor vikt att analysera så rätt ränta väljs innan 

genomförande av ekonomiska åtgärder. 

Sammantaget kan förmodligen alla åtgärder bidra till ett behagligare inomhusklimat och en 

minskad belastning på miljön genom minskad energianvändning. Utvalda åtgärder i detta 

arbete har valts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde och på så vis att det inte 

ska påverka detta. Enligt Ståhl et al., och rubrik 3.3 är detta resultat från tidigare studier och 

målsättningar som eftersträvas. 
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Vad gäller metoden tillämpad i detta arbete har den fungerat så till vida att utvald litteratur 

tydligt beskrivit hur energikartläggningar och energieffektiviseringsåtgärder kan struktureras 

och utföras. Det blir snabbt tydligt att det däremot krävs erfarenhet för att lära känna olika 

byggnaders energisystem och analysera dem på ett effektivt sätt. Det ger förståelse för 

certifieringskraven som Boverket utformat (Boverket, 2007). Tidigare studier har dock gett 

ny insikt i vilka områden fokus kan ligga på. 

En begränsning var tiden och vikten som lades på enkätundersökningen. Svaren hade 

bidragit med värdefull information för att minimera felkällor när det kommer till indata men 

i denna studie besvarades den enbart av en hyresgäst. Antal människor i byggnaden och 

internt genererad värme fick på grund av detta uppskattas med schablonvärden vilket ger en 

källa till osäkerhet i resultatet. 

Tidsåtgången för att kartlägga fastigheter, utföra beräkningar samt skriva en rapport är 

relativt omfattande. Eftersom denna studie haft begränsad tidsåtgång har avgränsningar i 

form av fullständig kartläggning av en byggnad gjorts, vissa beräkningar har ersatts med 

schablonberäkningar och energieffektiviseringsåtgärder har begränsats. Analys av 

effektiviseringsåtgärder i simuleringsprogram fick uteslutas. En tanke är att detta inte 

behöver vara en svaghet i arbetet. Känslan är snarare att olika beräkningsmetoder kräver mer 

noggrann hantering av indata i olika stadier. Den som utför energieffektiviseringar bör 

förmodligen hitta ett sätt denne känner sig trygg med att hantera. Oavsett skulle förmodligen 

mer tid ge större utrymme för djupare och noggrannare analys av byggnaderna på olika sätt. 

Detta till trots har ett tillfredställande resultat erhållits. 

Beräkningsmetoden för byggnadens energianvändning har kunnat användas utan större 

osäkerheter. Det finns såklart alltid möjligheter att göra fel men för den valda metoden finns 

bra stöd och förklaringar för hur byggnadens energianvändning ska beräknas. En svårighet 

kan vara disciplinen att utföra alla mätningar på korrekt sätt. Hur olika area-enheter 

definieras måste också klargöras då det påverkar specifika värmeförluster i beräkningarna 

mycket om det blir fel. 

Syftet med arbetet att reda ut orsaker till differens i energianvändning byggnaderna emellan 

har i någon mån lyckats. Det är samtidigt, att utan erfarenhet från tidigare arbete med 

energikartläggning, svårt att veta om några detaljer missats. Alltså åter ett tecken på att 

systematik, noggrannhet och erfarenhet är värdefullt inom det valda området. Syftet att ta 

fram och beräkna lönsamheten hos åtgärder för att korrigera denna differens i 

energianvändning känns däremot som det lyckats relativt väl. Om syftet att kartlägga 

byggnaderna kan sägas att det finns gott om stöd för hur det bör utföras, men finns inte 

underlag att undersöka kan det bli tidskrävande. I detta fall var det knapphändigt med 

dokumenterade K-ritningar både hos beställaren och kommunen. Möjligen skulle en 

ordentlig kartläggning av konstruktionen och till det en ny teknisk beskrivning vara en idé. 

  



44 

7 SLUTSATSER 

I detta arbete har energianvändningen hos två byggnader i beställarens fastighetsbestånd 

jämförts. En analys av byggnaden med störst energianvändning har gjorts för att sedan 

kunna presentera åtgärder som reducerar användningen. 

Hur ser energianvändningen ut i dagsläget? 

Båda byggnaderna har en energianvändning som ligger under snittet för lokalbyggnader. 

Ölstånkan har den högre energianvändningen av de två där energi för uppvärmning sticker ut 

följt av fastighetsenergi. 

Vad beror energianvändningsdifferensen mellan byggnaderna på? 

Skillnaden byggnaderna emellan bedöms bero på sätten de är konstruerade samt deras olika 

placering gentemot omgivande byggnader. Ölstånkan är en L-formad byggnad med 

kortsidorna angränsande mot andra byggnader. Byggnaden som uppfördes 1919, har stora 

fönsterpartier där de flesta är original. Den största delen av taket är oisolerad. Bodarna är en 

byggnad bestående av partier från olika delar 1900-talet. En del uppfördes 1909 i natursten. 

Denna del har bara fasad mot det yttre i ett väderstreck. Resterande delar av byggnaden 

består av konstruktion uppförd 1973. Energiförsörjningssystemen skiljer sig inte åt speciellt 

mycket i utförande bortsett från att Ölstånkan har fjärrkyla och Bodarna kylmaskiner. 

Ölstånkan har också ett ventilationsaggregat medan Bodarna har sex. Detta anses vara en 

annan källa till differens i energianvändning. Ölstånkan har förmodligen överdimensionerat 

flöde för sin verksamhet, vilket kan bidra till förhöjd fastighetsenergi, uppvärmningsenergi 

och förhöjt kylbehov. 

Finns några hållbara energieffektiviseringsåtgärder och är de lönsamma att 

genomföra?  

Med kunskap som inhämtats i litteraturstudien angående hur olika åtgärder påverkar en 

äldre byggnad har fyra typer av energieffektiviseringsåtgärder föreslagits. Komplettering av 

fönster med isolerglas, tilläggsisolering av vind, justerat luftflöde och kontroll av flöde och 

temperatur på varmvattnet. Utförs åtgärderna på rätt sätt i konsultation med sakkunnig har 

de förmodligen potential att öka inomhusklimatet samtidigt som de minskar belastningen på 

miljön i form av minskad energianvändning. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Denna studie baseras på att en byggnads energibehov fastställs med beräkning. I formeln för 

detta ingår flöde för luftläckage genom byggnaden. Information om hur stort detta flöde kan 

vara vid normalt brukande av en byggnad och inte vid provtryckning skulle vara intressant 

att undersöka närmre. Lika så hur stor påverkan de äldre kanalerna genom 

takkonstruktionen kan ha för uppvärmningsförluster. 

Indata för att konstatera ett basfall har visat sig viktigt. Utan dessa skulle ett resultat bli 

svårtolkat. Det skulle vara intressant att se hur separat mätning av exempelvis el till fläktar, 

mätning av tappvarmvatten och separat mätning av kyla skulle påverka indata och resultatet 

av studien. 

En förmodad anledning till skillnad i energianvändning är skillnaden i ytor som för 

Ölstånkan kräver beräkning av värmeförlust. Bodarna har stora ytor mot andra uppvärmda 

ytor. Det skulle vara intressant att följa upp hur stora förlusterna mot en angränsande 

byggnad kan vara och på vilket sätt de kan försummas i praktiken. 

I denna studie har också hänsyn vid val av åtgärder tagits till byggnadens kulturhistoriska 

värde. Därför är inga former av tilläggsisoleringsarbeten på väggar aktuella, då detta i 

litteraturstudien beskrivs som en problematisk åtgärd av den anledningen. Likaså 

framkommer att solskydd kan förvanska en byggnads karaktär. I detta fall skulle det vara 

intressant att se hur solskydd, framförallt på innergården, kan påverka kylbehovet när 

byggnadens värmeförluster minskar. 
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BILAGA 1: U-VÄRDESBERÄKNINGAR 1  

Fönster- eller dörr typ b h Antal U A 
1 1,4 2,1 21 2,7 61,74 

2 1,4 1,8 70 2,4 176,4 

3 0,7 1,4 13 1,2 12,74 
4 1,1 0,7 10 2,7 7,7 

5 1,4 1,4 12 2 23,52 

6 (Entrédörr) 1,73 3,1 1 2,7 5,363 

7 0,5 0,5 30 2 7,5 
8 (Dörrar baksida) 1 2,1 5 1,2 10,5 

9 0,7 2,1 13 2,4 19,11 

Summa     175 2,3 324,6 
 

 U-värde – väggkonstruktion  U-värde - källare 

 𝑅 =
𝑑

𝜆
   𝑅𝑡 =

𝑅𝑈+𝑅𝜆

2
 𝑈 =

1

𝑅𝑡
  𝐵′ = 2 ∗ 𝐴/𝑃  

      𝑑𝑓 = 𝑤 + 𝜆 ∗ (𝑅𝑓 + 0,21) 

                       𝑈𝑚𝑎𝑟𝑘 =
2∗𝜆

(𝜋∗𝐵′+𝑑𝑓+0,5∗𝑧)
∗ ln (

𝜋∗𝐵′

(𝑑𝑓+0,5∗𝑧)+1)
) 

             𝑑𝑤 = 𝜆 ∗ (𝑅𝑤 + 0,17)        𝑑1,2 = 𝑑𝑓  𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑤 

                          𝑈𝑚𝑎𝑟𝑘 =
2∗𝜆

(𝜋∗𝑧)
∗ (

1+0,5∗𝑑1,2

(𝑑1,2+𝑧)
) ∗ ln (

𝑧

𝑑𝑤+1
) 

  

U-värde - Vägg 

Konstruktion d λ R   Rλ 1,04 

Gips 0 0,22 0,00   Rfält 1 1,04 

Reglar 0 0,14 0,00   Rfält 2 1,04 

Mineralull (med reglar) 0 0,036 0,00   U1 0,96 

Mineralull (utan reglar) 0 0,036 0,00   U2 0,96 

Tegel 0,52 0,78 0,67   Uu 0,96 

Panel 0 0,14 0,00   Ru 1,04 

Puts 0,2 1 0,20   Uvägg 0,96 

Indata - Källare 

Grund 2 

P (omkrets) 112 

A (area) 730,64 

w (d yttervägg) 0,6 

λmark 1,7 

Uppvärmd källare 

z 2,10 d1,2 0,89 

B 13,05 λvägg 1,70 

df 1,16 Rvägg 0,35 

Umark 0,23 dw 0,89 

Qmark 171,09 Uvägg 0,72 

  
 

Avägg 129,00 

Qvägg+mark 263,75 Qvägg 92,65 
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BILAGA 2: U-VÄRDESBERÄKNINGAR 2  

 

 

   U-värdesberäkningar 

  𝑅𝑡𝑎𝑘 =
𝑑

𝜆
 𝑈𝑡𝑎𝑘 =

1

𝑅𝑣𝑖𝑛𝑑+𝑅𝑠𝑖+𝑅𝑡𝑎𝑘+𝑅𝑠𝑒
 

        

  𝑄𝑡 = ∑ 𝑈𝑖 ∗ 𝐴𝑖 + ∑ 𝛹𝑘 ∗ 𝑙𝑘 + ∑ 𝑋𝑗
𝑝
𝑗=1

𝑚
𝑘=1

𝑛
𝑖=1   

 

 

 

 

 

Köldbryggor 

Köldbrygga Ψ Ψmedel l Ψ*l 

Tak/vindsbjälklag mot vägg 0,02–0,06 0,045 163,2 7,3 

Tak/vindsbjälklag mot vägg (betong) 0,05–0,09 0,065 0,0 0,0 

Yttervägg mot yttervägg (hörn) 0,03–0,06 0,045 5,5 0,2 

Yttervägg mot yttervägg (hörn, betong) 0,04–0,08 0,065 31,5 2,0 

Innervägg mot yttervägg 0,01–0,04 0,3 72,0 21,6 

Fönster/dörr mot vägg 0,01–0,05 0,04 436,2 17,4 

Bottenplatta mot vägg 0–0,1 0,08 54,4 4,4 

Summa       53,0 

Tak typ 1 

Material d λ A Rvind Rsi Rse Rtak U 

Trä 0,017 0,14 343,8 0 0,1 0,04 0,12   

Luftspalt 0,02 0,026 
    

0,77   

Tegel 0,02 0,6         0,03 0,94 

Tak typ 2 

Mineralull 0,145 0,036 275,9 0,2 0,1 0,04 4,03   

Trä 0,017 0,14 
    

0,12   

Gips 0,013 0,22         0,06 0,22 

Takareal 

Nordöst - isolerad 117 

Nordöst - oisolerad 66 

Nordväst - isolerad 115 

Nordväst - oisolerad 144 

Sydöst - oisolerad 161 

Sydväst - isolerad 77 

Sydväst - oisolerad 23 

Tot 
  

703 

Sammanställning 

  U A Q 

Väggar 0,96 470 453 

Mark 0,35 860 264 

Fönster/dörrar 2,34 325 761 

Köldbryggor 53 

Tak 0,62 620 386 

Qtot 

  
1 918 

Um 
  

0,84 
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BILAGA 3: VENTILATIONSBERÄKNINGAR  

  

 

 

 

 

 

 

Beräkningar 

𝑄𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣    𝑃𝑣 = 𝑄𝑣 ∗ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − (𝑇𝑢𝑡𝑒 + 𝜂𝑇 ∗ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)))  

𝑃𝑣,𝑟𝑢𝑚 = 𝑄𝑣 ∗ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙)  𝑄𝑜𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑜𝑣  

𝑃𝑣,𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 = 𝑄𝑣 ∗ (𝑇𝑟𝑢𝑚 − 𝑇å)  SFP =
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡+𝑃𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑞𝑚𝑎𝑥
 

𝜂𝑡𝑒𝑚𝑝 =
𝑇å − 𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒
 

 

Ventilationsförlust 

Fyll i:   

ρ 1000 

Cp 1,2 

qv [m3/s] 4,369 

Qv 5 243 

Tinne 21 

Ttill 16,6 

Pv,rum 23 068 

Tå 16,6 

Pv,batteri 0 

Tute 7,4 

Tfrån 20,3 

ηtemp 0,71 

Pv 20 451 

Oavsiktlig ventilationsförlust 

Fyll i:   

ρ 1000 

Cp 1,2 

Läckage [l/s, m2] 0,04 

Ytor mot det fria 2 274 

Qov 109 

Energi för att kyla luft 

P [kW] 23 

Kylbehov [h] 1 313 

E [kWh] 30 289 

Med gradtimmar 
  

Ch 5 788 

E [kWh] 11 099 

Ventilationsflödesberäkning 

Dimensionerat 

Plan 4 790 

Plan 3 780 

Plan 2 1 130 

Plan 1 905 

Plan 0 667 

Källarplan 97 

Totalt [l/s] 4 369 

Golv area 

Plan 4 360 

Plan 3 447 

Plan 2 422 

Plan 1 394 

Plan 0 190 

Källarplan 520 

Atot 2 332 

Flöde [l/s] 2 076 

Indata - 
Dimensionering 

l/s, person 7 

l/s, m2 0,35 

Personer 180 

SFP-Frekvomr. 

TF 11,4 

FF 11,4 

Omr, % 0,734 

Max flöde 4 369 

Fläkteffekt 16,7 

SFP 3,8 
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BILAGA 4: TAPPVARMVATTEN 

        Beräkningar 

       𝑃𝑣𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑠,𝑣𝑣 ∗ (𝑇𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛) 

        𝐸𝑣𝑣 = 𝑃𝑣𝑣 ∗ 𝑡 

Antal Normflöde Totalt 
normflöde [l/s] 

22 0,1 4,2 

10 0,2 

 

Tkv Tvv ρ Cp qsannolikt P [kW] 

10 55 4 190 990 0,000402 75 

 

Drifttid [h] Faktisk Etvv 

[kWh/år] 

68,75 5 159 

 

 

 

 

 

 

Normflöden 

Tvättställ, bidé 0,1 

Diskb, diskm, tvättm, 
dusch 

0,2 
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BILAGA 5: GRATISENERGI 

Zon Area Personer Närvaro 
[h/dag] 

Dagar/vecka Veckor Personvärme Belysning El Ei [kWh/år] 

1 360 36 9 5 47 4 414 2 876 3 595 13 990 

2 447 45 9 5 47 5 364 3 576 4 470 28 362 

3 422 42 9 5 47 5 064 3 376 4 220 26 776 

4 394 39 9 5 47 4 724 3 149 3 936 24 976 

5 190 19 9 5 47 2 280 1 520 1 900 12 056 

6 
 

0 0 5 47 0 0 0 0 

7 
 

0 0 5 47 0 0 0 0 

8 
 

0 0 5 47 0 0 0 0 

9 
 

0 0 5 47 0 0 0 0 

10 
 

0 0 5 47 0 0 0 0 

Summa 1 812 181 45 50   17 575 14 497 18 121 106 160 

 

Pgratis [W] Tg 

13 308 17,23 

 

 

Beräkningar 

𝑃𝑔 =
(𝐸𝑠+𝐸𝑖)∗1000

8760
 𝑇𝑔 = 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 −

𝑃𝑔

𝑄𝑡𝑜𝑡
 

 

 

Värmeavgivning [W] 

Sittande utan rörelse 120 
 

Telefonera, tala, möte 177,5 
 

Stå och vårda/utföra 
service 

235 
 

Använda lätt verktyg 315 
 

Muskelarbete 
måla/städa 

395 
 

Persontäthet [per/m2 golv] 

Klassrum   0,5 
 

Samlingssal skola 1,5 
 

Barnstuga 0,4 
 

Normalt kontorsrum 0,1 
 

Konferensrum 0,5 
 

Värmeavgivning [W/m2, Atemp] 

Verksamhet Person Belysning Elapparater 

Bostäder 1,5 4 3 

Dagis 6 8 2 

Kontor 4 8 10 

Skolor 12 10 6 

Schablonmässigt vald 
solinstrålning [kWh] 

Min Max Es (vald) 

1 000 3 000 1 600 
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BILAGA 6: SAMMANSTÄLLT RESULTAT FRÅN BILAGOR 

Nuläge 

Qtot 3 531 

Euppv 313 709 

Evv 5 159 

Eel 85 640 

Ekyla 30 289 

Etot 434 797 

 

 

Beräkningar för specifik värme och energi 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 ∗ (1 − 𝜂) + 𝑄𝑜𝑣 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝐺𝑡 

Om-sats för beräkning av Gt i klimatdata-fil 

𝑂𝑚(𝑇𝑢𝑡𝑒 < 𝑇𝑔; (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∗ 1; 0) 

Om-sats för beräkning av timmar för kyla 

𝑂𝑚(𝑇𝑢𝑡𝑒 > 𝑇𝑔; 1; 0) 

 

 

 

Indata - Qtot 

ηftx 0,713 

Gt 88 834 
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BILAGA 7: ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

 



2 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
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