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Sammanfattning 

Mimer innehar ett stort fastighetsbestånd i Västerås, varav flera fastigheter är utrustade med 

ventilationsvärmeväxlare av typen heatpipe. Dessa värmeväxlare har en låg verkningsgrad jämfört 

med de som finns på marknaden idag, vilket innebär att stora möjligheter till energieffektivisering 

finns. Två fastigheter på Skiljebo som är utrustade med heatpipevärmeväxlare har en hög förbrukning 

av fjärrvärme och elenergi. Den ena fastigheten, som inrymmer ett serviceboende, är även drabbad av 

ett varmt inneklimat sommartid. Med denna bakgrund påkallade Mimer en undersökning av 

situationen. Examensarbetets syfte är att ta fram förslag på åtgärder för ventilationssystemen och 

redovisa dess lönsamhet samt eventuella övriga effekter. En enkätundersökning gällande inneklimatet 

i serviceboendet har genomförts med syfte att ligga till grund för vidare diskussion kring frågan. 

 

Fastigheterna som studerats är benämnda Pinjen 1 och Tujan 1. De värden som legat till grund för 

beräkningar har erhållits från fastigheternas DUC samt mätningar på plats. Energibehoven före och 

efter ombyggnad av ventilationsanläggningarna har beräknats, vilket resulterat i LCC-kalkyler som 

redovisar anläggningarnas kostnader under en 20-årsperiod. Åtgärdsförslag har tagits fram och delats 

upp i fyra alternativ för Pinjen 1 samt två alternativ för Tujan 1. LCC-kalkyler har utförts för dessa 

olika alternativ: 

 

1. Nollalternativet – inga åtgärder görs 

2. Byte av endast värmeväxlare – värmeförbrukningen påverkas mest 

3. Byte av endast fläktar – elförbrukningen påverkas mest 

4. Byte av värmeväxlare och fläktar – värmeförbrukning och elförbrukning påverkas 

 

LCC-kostnaderna för alternativen erhölls i kalkyler för en 20-årsperiod upprättad med Beloks 

kalkylmodell. Resultatet av kalkylerna samt de besparingar som finns att göra redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Resultat av LCC-kalkyler för en 20-årsperiod. 
Åtgärd Pinjen 1 Tujan 1 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 1 Alt 2 

LCC-kostnader 

[kr] 

5 845 000 4 585 000 3 968 000 2 708 000 711 400 525 700 

Besparing jfr  

nollalternativ [kr] 

- 1 260 000 1 877 000 3 137 000 - 185 700 

Besparing jfr  

nollalternativ [%] 

- 22 32 54 - 26 

 

Som komplement till LCC-kalkylerna har pay-off tiden för åtgärdsalternativen beräknats, med hänsyn 

till nominell kalkylränta samt stigande energipriser. Pay-off tiderna redovisas nedan: 

 



Fastigheten Pinjen 1 

• Alternativ 2, byte av värmeväxlare   5 år, 9 mån 

• Alternativ 3, byte av fläktar    3 år, 9 mån 

• Alternativ 4, byte av värmeväxlare och fläktar  1 år, 2 mån 

 

Fastigheten Tujan 1 

• Alternativ 2, byte av värmeväxlare   9 år  

 

Resultatet av enkätundersökningen visar tendenser på att inneklimatet i serviceboendet inte är 

tillfredställande för personalen. Den mest entydiga indikationen är att 89 % av de svarande anser att 

det är för varmt inomhus sommartid. 44 % har svarat att luftkvaliteten på arbetsplatsen är dålig, vilket 

tyder på att situationen bör undersökas djupare. Vid ett eventuellt byte av värmeväxlare kommer 

inneklimatet troligtvis förbättras, och i annat fall bör en djupare inneklimatutredning göras i 

fastigheten. 

 

Förutom den lägre energiförbrukningen innebär en investering i nya värmeväxlare flera positiva 

effekter för Mimer. Med tiden innebär den sänkta anslutningseffekten för fjärrvärmen en sänkt 

abonnemangsavgift. Fastigheterna får mindre klimatpåverkan och blir därmed mer miljövänliga. 

Marknadsvärdet bör stiga för fastigheterna med tanke på att de får mer energieffektiva och 

miljövänliga installationer, samt att det miljöfarliga köldmediet i heatpipen försvinner. Sist men inte 

minst får hyresgästerna ett bättre inneklimat och arbetsmiljö. Detta är av stor vikt eftersom 

fastighetsägaren är ansvarig för hyresgästens arbetsmiljö i form av fastighetens funktion. 

 

Slutsatsen enligt mig är att man bör välja alternativet att byta både värmeväxlare och fläktar i 

fastigheten Pinjen 1. Detta ger inte bara flertalet positiva effekter för Mimer utan gör sannolikt att 

inneklimatet i serviceboendet blir bättre. Mimer uppfyller i och med denna åtgärd sina skyldigheter 

som fastighetsägare genom att tillhandahålla en god arbetsmiljö för hyresgästerna. Med denna viktiga 

aspekt i åtanke anser jag att byte av värmeväxlare är en åtgärd som ej bör väljas bort. 

 

För fastigheten Tujan 1 föreslås ett byte av enbart värmeväxlare. Fläktarna har i nuläget en låg 

energiförbrukning vilket gör att en investering i nya fläktar ej är lika lönsam som i Pinjen 1. Flera 

fastigheter i Mimers bestånd har ventilationsanläggningar i samma storlek och bör med fördel kunna 

åtgärdas på liknande sätt. 

 

 

 

 

 



Förord 

Denna rapport utgör en del av examensarbetet inom byggnadsteknik vid Mälardalens Högskola. Den 

treåriga utbildningen till högskoleingenjör i byggnadsteknik tillhör instutionen för Hållbar Samhälls- 

och Teknikutveckling (HST). I utbildningen har jag valt att inrikta mig på fastighetsförvaltning, vilket 

även är inriktningen för detta examensarbete. Arbetet görs på GN300 nivå och omfattar 15 HP. 

Examensarbetet har utförts på uppdrag av Bostads AB Mimer i Västerås. Idén till examensarbetet 

presenterades av Jan Norrström och Mikael Söderbäck vid en träff hos Mimer. De hade planerat att 

genomföra denna studie av ventilationen och föreslog att det skulle vara lämpligt som examensarbete. 

Jag kände genast att jag ville vara delaktig i uppdraget eftersom det innefattar de områden som jag är 

mest intresserad av; fastighetsförvaltning och energieffektivisering. Uppdraget fick mig engagerad 

eftersom det var en verklig uppgift från ett ansett företag. Det faktum att arbetet låter mig dra nytta av 

flera kompetensområden inom utbildningen ser jag som ännu en fördel. Eftersom jag hela tiden har 

känt att uppdraget varit roligt och intressant har jag aldrig fastnat vid någon del i arbetet. Stort tack 

riktas till de personer som hjälpt mig att genomföra examensarbetet; Runa Nordin på Mälardalens 

Högskola, Sone Nydert på Mälardalens Högskola samt Jan Norrström och Mikael Söderberg på 

Mimer. Rikard Lindbom på Enventus förtjänar många tack för sitt trevliga bemötande och snabba 

tillhandahållande av uppgifter för deras värmeväxlare. Ett speciellt tack riktas till Bengt Arnryd på 

Mälardalens Högskola. Bengt ställer alltid upp med sin expertis i VVS-frågor och tar sig tid att med 

gott humör hjälpa studenter.  

 

  



Abstract 

 
This thesis is based on a case study for the real estate manager Mimer in Västerås. Mimer provides a 

great deal of this city’s rental apartments. Many of their buildings have ventilation systems with a type 

of heat-recovery called “heatpipe”. This case study focuses on two buildings which have certain 

problems with these heatpipes. The recovery rates of the existing systems are low, and one building 

suffers from a warm indoor climate in the summertime. Problems with the indoor climate seem to 

stem from a faulty installation of the heatpipe. This building does also have considerably higher 

energy consumption than the other one, which leads suspicions to overloaded fan motors.  

 

The main purpose of this study is to retrieve information about the present situation energy- and 

ecomonywise. A new type of heat recovery and new fans has been chosen by Mimer in order to 

calculate expected new energy consumption for these buildings. These values will lead to a few LCC 

calculations which show life cycle costs for the existing systems and the new systems. Based on the 

LCC calculations one or more options will be chosen as a recommended action for the ventilation 

systems. The recommendations will be analysed and discussed from different point of views that are 

relevant for a real estate manager.  
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1. Beteckningar och definitoner 
 

Nedan förklaras begrepp och förkortningar som förekommer i rapporten. 

 

 

Atemp Begrepp som definierar den area en byggnads specifika energianvändning 

ska beräknas efter. 

BOA Boarea = area av mätvärd del av bostad till insida yttervägg. 

DUC Datoriserad Undercentral. Styr och reglerar fastigheters värme- och 

ventilationsanläggningar med hjälp av en dator. 

FF Frånluftsfläkt 

GT Gauge temperature = temperaturgivare 

GP Gauge pressure = tryckgivare 

GWP Global Warmning Potential, påverkan på växthuseffekten från köldmedium 

LOA Lokalarea = area av mätvärd del av lokal till insida yttervägg. 

LCC Life Cycle Cost = livscykelkalkyl. Kalkyl över en produkts kostnad under 

dess totala livslängd. 

ODP Ozone Depletion Potential, påverkan på ozonlagret från köldmedium 

Heatpipe En typ av ledare för värmeöverföring, se förklaring i kapitel Litteraturstudie. 

Hävstångseffekten Vid lån till investeringar med lägre låneränta än kalkylränta ger lånet på sikt 

en ökning av det ena kapitalet. 

Kalkylränta Företagets krav på avkastning vid investeringar. 

ST Spjäll 

TF Tilluftsfläkt 
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2. Inledning 
I detta inledande kapitel redogörs för bakgrunden och målet med examensarbetets uppgift. Problem-

formulering från företagets sida samt aktuella arbetsmetoder förklaras även. 

2.1. Bakgrund 
Bostads AB Mimer (fortsättningsvis benämnt Mimer) äger och förvaltar ett stort antal hyresfastigheter 

i Västerås med omnejd. Flera av dessa fastigheter är utrustade med värmeväxlare för återvinning av 

värme via ventilationsluften. Fastigheterna som är uppförda under 1990-talet har värmeväxlare av en 

modell som kallas heatpipe, vilken har en relativt låg verkningsgrad jämfört med dagens 

värmeväxlare. På grund av detta drabbas Mimer av höga energikostnader. En undersökning av 

lämpliga åtgärder, och dess effekter, har därför påkallats.  

2.2. Problemformulering 
De befintliga ventilationsvärmeväxlarna har enligt tillverkarens uppgift en verkningsgrad på 50-55%. 

Indikationer finns på att den faktiska verkningsgraden minskat genom åren, framför allt i den ena 

fastigheten vilken redovisat en verkningsgrad kring 20 %. Där finns misstankar om att köldmediet 

försvinner ur värmeväxlaren. Den nuvarande situationen medför en hög energiförbrukning, och 

därmed en hög kostnad för uppvärmning i dessa fastigheter. Utöver nämnda energiförbrukning är den 

andra fastigheten, som inrymmer ett serviceboende, drabbad av ett varmt inneklimat sommartid. 

Anledningen är att luftbehandlingsaggregatet har monterats på ett felaktigt sätt. De boende och 

personalen påverkas av det varma inneklimatet, och eftersom problemet drabbar hyresgästerna bör det 

ur Mimers synpunkt vara av yttersta vikt att finna en lämplig lösning. Nöjda hyresgäster är en av de 

viktigaste framgångsfaktorerna för en fastighetsförvaltare. 

 

I samma fastighet är förbrukningen av fastighetsel onormalt hög, vilket har föranlett misstankar om att 

till- och frånluftsfläktarna är i dåligt skick eller felaktigt belastade. Detta är ytterligare en anledning att 

utreda ventilationsanläggningarnas skick och funktion. Fläktarnas elförbrukning har stor inverkan på 

fastighetens totala energiförbrukning. 

2.3. Syfte 
Arbetets syfte är att undersöka den befintliga situationen samt vilka åtgärder som kan tillämpas för att 

minska energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet i de aktuella fastigheterna. Den huvud-

sakliga uppgiften i studien är att få reda på hur energiförbrukning och ekonomi ser ut i dagsläget, för 

att sedan jämföra den med nya beräknade värden. Det bör noga påpekas att syftet är att analysera 

problemet med ventilationsanläggningarna ur en övergripande förvaltarsynpunkt, ej ur en 

installationsteknisk synpunkt. 
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2.4. Mål 
Målet med detta arbete är att skapa ett underlag (i form av denna rapport) som kan presenteras för 

Mimer och ligga till grund för beslut angående eventuella åtgärder i fastigheterna. Arbetet ska 

redovisa hur den ekonomiska lönsamheten samt övriga väsentliga effekter av byte till nya 

värmeväxlare ser ut. Eftersom dessa värmeväxlare finns i flera av Mimers fastigheter är förhoppningen 

att liknande åtgärder ska kunna tillämpas på ett större fastighetsbestånd. Resultatet ska baseras på 

uppgifter som är så riktiga och rättvisande som möjligt. 

2.5. Avgränsningar 
Arbetets avgränsning utgörs främst av inriktningen mot fastighetsförvaltning kombinerat med 

tidsrymden för examensarbetet. Arbetet utförs på helfart under period 1 höstterminen 2009 med 

startdatum 2009-09-02 och slutdatum 2009-10-30. Dessa begränsningar innebär att examensarbetet 

huvudsakligen fokuserar på problemet ur en övergripande ekonomisk och hyresgästmässig synpunkt. 

Enkelt uttryckt är rapporten till för att läsas och tillgodogöras av Mimers tekniska personal, vilket 

innebär en lättöverskådlig förklaring av problem och åtgärder. 

 

Den installationstekniska delen av studien hålls på en grundläggande nivå, till största del baserad på 

tillverkarens uppgifter och eventuella valda schablonvärden. Då studien utförs inom området 

fastighetsförvaltning kan de tekniska detaljerna ej uppta alltför betydande utrymme. Förutom denna 

studie kan situationen analyseras utifrån flera perspektiv inom tekniska och ekonomiska inriktningar, 

vilket framgår i kapitel 7.  

2.6. Metod 
Examensarbetet utförs som en fallstudie och därmed ett praktiskt tillämpat, kvalitativt arbete. Grunden 

för arbetets genomförande är främst mätvärden från luftbehandlingsaggregatet som lagrats av 

fastigheternas DUC. Dessa siffror ligger till grund för att beräkna och redovisa de befintliga 

värmeväxlarnas energiförbrukning. Med de beräknade energiförbrukningarna skapas kalkyler över den 

befintliga situationen. Kalkylerna utförs enligt typen LCC och visar anläggningens kostnad under dess 

resterande livstid. 

 

En bestämd typ av ny värmeväxlare kommer väljas för jämförande studie, för vilken relevanta data 

inhämtas från tillverkaren. Som jämförelse till den befintliga situationen görs motsvarande 

beräkningar och kalkyler för de nya värmeväxlarna. Kalkylmetod och dess tillämpning styrs till största 

del av Mimers önskemål och direktiv. I båda fall kommer kalkylerna baseras på uppskattade värden 

för framtida energikostnader, räntor m.m. Utöver beräkningar och kalkyler görs en enkätundersökning 

om inneklimatet i serviceboendet. Enkätundersökningen genomförs för att de som brukar lokalerna 

ska få möjlighet delge sin uppfattning om inneklimatet. 
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3. Litteraturstudie 
I följande kapitel presenteras litteraturstudie som är menad att ge en grundläggande sammanfattning 

och förklaring kring de ämnen som förekommer i rapporten. Eftersom examensarbetet sträcker sig 

över flera ämnesområden och riktar sig till olika målgrupper görs en bred litteraturstudie, i syfte att 

alla ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Fakta och teori kring värmeväxlare är mest väsentligt för 

arbetet, vilket fördjupas med förklaring av den aktuella värmeväxlartypen. Termiskt inneklimat är i 

enlighet med problemformuleringen den andra stora huvuddelen i denna fallstudie. Därför ägnas en 

betydande del av litteraturstudien åt viss teori i detta djupa ämne. Kapitlet avslutas med att beskriva 

några modeller för investeringsbedömningar, som kan sammankopplas till resultatdelens kalkyler. 

3.1. Värmeväxlare 
Värmeväxling i ett ventilationssystem kan utformas enligt två principer. När luftströmmarna är 

åtskilda med en typ av skiljevägg som värmen strömmar igenom kallas det rekuperativ värmeväxling 

(se kapitel 3.1.2). Värmeväxling som sker genom att ett material upprepat kyls och värms talar man 

om regenerativ värmeväxling(se kapitel 3.1.1). (Warfvinge, 2003) 

 

Ett begrepp som bör uppmärksammas gällande ventilationsvärmeväxlare är dess temperatur-

verkningsgrad kontra årsmedelverkningsgrad. Temperaturverkningsgraden är tillverkarens momentant 

uppmätta värde, vilket ofta anges som värmeväxlarens verkningsgrad. Årsmedelverkningsgraden 

innefattar däremot hela aggregatets verkningsgrad, inklusive elförbrukning för fläktar och rotor i 

eventuell roterande värmeväxlare. Begreppet kan sammanfattas som den värmeenergin som 

värmeväxlaren återvunnit i förhållande till den totala värmeenergin som krävs för att värma tilluften. 

Årsmedelverkningsgraden är ett intressantare begrepp att studera eftersom det ger en mer rättvis bild 

av hur mycket energi som egentligen kan sparas. (Jensen och Warfvinge, 2001) 

3.1.1. Exempel - roterande värmeväxlare 
Roterande värmeväxlare, även kallad regenerativ, är en typ av värmeväxlare där från- och tilluften 

beblandas. Värmeväxlaren utgörs av en eldriven rotor bestående av små kanaler som transporterar 

luften. I den ena halvan passerar tilluft, och i den andra halvan frånluft (Figur 1). Frånluften avger 

värme i rotorn som överförs till tilluften. Roterande värmeväxlare har klart högst temperatur-

verkningsgrad, och de drabbas ej av påfrysning p.g.a. kondens som plattvärmeväxlare kan göra. En 

ofta påtalad nackdel med roterande värmeväxlare är att luftburna föroreningar och fukt kan överföras 

mellan frånluft och tilluft. (Jernkontorets Energihandbok, 2009) 
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Figur 1. Roterande värmeväxlare. Källa: Fläktwoods 2009 
 

3.1.2. Exempel - plattvärmeväxlare 
Plattvärmeväxlare är en värmeväxlare som byggs upp av plattor vilka skapar skilda kanaler för frånluft 

och tilluft (Figur 2). Värmen överförs indirekt genom att frånluften avger värme till skiljeväggen i 

kanalen, som i sin tur värmer till tilluften på andra sidan. Plattvärmeväxlare lämpar sig bra i byggnader 

där från- och tilluft ej får blandas, exempelvis i vårdbyggnader. En nackdel med denna konstruktion är 

risken för påfrysning vid kondensutfällning under vissa temperaturförhållanden. Med korrigering för 

denna risk kan årsmedelverkningsgraden bli lägre än förväntat för en plattvärmeväxlare. 

(Jernkontorets Energihandbok, 2009) 

 

 

Figur 2. Plattvärmeväxlare. Källa: Fresh 2009 

3.1.3. Heatpipe 
Heatpipe (även kallad värmerörsvärmeväxlare) är en rörformad behållare som snabbt kan överföra 

värme mellan olika punkter med hjälp av förångning och kondensering av en vätska. Idén om denna 

typ av värmeöverföring föreslogs 1942 av R.S. Gaugler. Heatpipen blev dock inte verklighet förrän 

1962 när G.M. Grover uppfann den, varpå dess goda värmeöverföringsegenskaper blev 

uppmärksammade och utvecklade. (Cheresources, 2009) 

 

Huvudsakliga användningsområden för heatpipe är solfångare, värmeväxlare samt som kylsystem till 

datorer m.m. Heatpipen består av en sluten aluminium- eller kopparbehållare. Behållarens insida är 

belagd med ett material med hög kapillaritet i form av en porös struktur av stål, aluminium eller 

koppar (Figur 3). Köldmediet i behållaren befinner sig under ett visst tryck, vilket gör att den kapillärt 

sugs in i alla porer i materialet. Behållaren innehåller även en gas, som befinner sig under högre tryck 

än vätskan. Behållarens och köldmediets egenskaper är olika beroende på heatpipens tillämpning.  
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Heatpipen är en förhållandevis enkel konstruktion utan rörliga delar. När varm frånluft når behållarens 

utsida kokar köldmediet i porerna, och förångas därmed. Ångan stiger uppåt och kondenseras när den 

möter den kallare tilluften. Kondensatet rinner ner längs behållarens sidor, och processen upprepas 

därmed. (Cheresources, 2009) 

 
 

 
Figur 3. Heatpipe principskiss. Källa: Cheresources 2009 
 

3.2. Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus 
BeBo (Beställargruppen Bostäder) är en ett samarbete mellan energimyndigheten och ett flertal 

fastighetsägare. I en rapport som gjorts tillsammans med WSP Enviromental och CIT Energy 

Management behandlas ämnet värmeåtervinning vid ombyggnad av flerbostadshus. Bland annat 

intervjuas några av de stora fastighetsägarna i frågan om värmeåtervinning, varpå flera intressanta 

slutsatser kan dras. Generellt svarar de att vid renovering brukar värmeåtervinning diskuteras, men det 

blir ofta bortröstat i slutändan. De flesta fastighetsägare är osäkra på lönsamheten eftersom de anser att 

systemen är förknippade med dyra installations- och underhållskostnader, inklusive nya 

kompetenskrav hos driftpersonalen. I intervjun svarade en stor andel att de valde bort 

värmeåtervinning med tanke på att fjärrvärmen är förhållandevis billig. De är helt enkelt tveksamma 

om lönsamheten med dagens ”låga” fjärrvärmepris. Ökad värmeåtervinning som leder till mindre köpt 

fjärrvärme kanske kan leda till höjda taxor, menar vissa tillfrågade fastighetsägare. 

 

Ännu en faktor som bidrar till skepsis är den ombyggnad som brukar krävas för kanaldragning. Nya 

ventilationskanaler inkräktar ofta på boendeytorna. Överlag finns en stor osäkerhet och tvekan om 

systemen vilket delvis kan bero på att få fastighetsägare har erfarenhet i ämnet. Installation av 

värmeåtervinning i ventilationssystemet är något som ej prioriteras högt vid undersökning av 

energieffektiviserande åtgärder. 
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Vid frågor om uppföljning av utförda åtgärder är det svårt att få ett entydigt svar. Flera faktorer har 

ofta spelat in vid den ändrade energiförbrukningen efter ombyggnader, vilket medfört att ingen kan 

peka på konkreta siffror angående effektiviteten.  

 

Upphandling av ventilationssystem är en annan fråga som diskuteras i rapporten. Anmärkningsvärt är 

att upphandlingar oftast görs i form av att en entreprenör väljs utan tydliga funktionskrav på systemet. 

Då faller valet av system lätt på entreprenörens erfarenhet och åsikter om det som marknaden erbjuder.  

(BeBo, 2009) 

3.3. Termiskt inneklimat 
Socialstyrelsen har fastslagit regler och bestämmelser kring termiskt inneklimat in sin författnings-

samling (SOSFS 1988:2). Där föreskrivs att lämplig inomhustemperatur är 20 – 24 °C, beroende på 

verksamhet. Indikerande värden för fortsatt utredning är temperaturer över 26 °C sommartid 

(Socialstyrelsens författningssamling, 2005). 

 

Arbetsmiljöverket skriver i AFS 2000:42 - Arbetsplatsens utformning bl.a. följande om termiskt 

inneklimat: 

 

31 § Arbetsplatser inomhus, arbetslokaler och personalutrymmen skall ha 

lämpligt termiskt klimat. Det skall vara anpassat till arbetets art, om arbetet är 

lätt eller tungt och om det är rörligt eller utförs stillasittande. 

 

Vad som är lämpligt termiskt inneklimat för olika arbetsplatser kan vara föremål för diskussion, men 

tillsammans med Socialstyrelsens rekommendationer går det att bilda en uppfattning om förhållandet. 

 

Vedertagna undersökningar finns som visar ett tydligt samband mellan inomhustemperaturen och 

arbetsprestationen. Wyon har tagit fram ett diagram som visar hur prestationsförmågan minskar i 

snabb takt vid ökad temperatur (Figur 6).  
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Figur 6. Arbetsprestationens föränding med innetemperaturen enligt Wyon. Källa Swegon 2009. 
Förklaring:  

A = Rörligt arbete 

B = Stillasittande (1,0 clo) 

C = Arbetsprestation 

D = Handarbete 

E = Fingersnabbhet, känsla 

F = Mental prestation (vid försök) 

G = Arbetstakt (pågående arbete) 

°C= vid stillastittande arbete (60 W/m2) och sommarklädsel (0,6 clo) 

 

Den typ av arbete som studerats i Wyons undersökningar skiljer sig från arbetet på ett serviceboende, 

men slutsatserna kan ändå tillämpas i detta fall. Viss fysisk prestation i form av fingerkänsla behövs, 

samt inte minst en hög mental prestationsförmåga. Vårdpersonal som blivit slöare i sinnet p.g.a. värme 

kan begå misstag med ödestigra konsekvenser för de boende. Wyon har även presenterat statistik som 

redovisar hur olycksrisken i arbetet ökar med höjd temperatur (Figur 7).  
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Figur 7. Olycksrisken ökar med temperaturen enligt Wyon. Källa Swegon 2009 
 
Förklaring: 

A = Ökning av antalet olyckor i % 

B = Olyckor 

C = Män 

D = Kvinnor 

E = Rörligt arbete (0,6 clo) 

F = Stillasittande (1,0 clo) 

 

Denna statistik grundar sig på fabriksarbete där arbetsolyckor sannolikt är vanligare och får mer 

allvarliga konsekvenser. 

 

I sammanhanget med dessa studier finns beräkningar på hur mycket ett bra inneklimat är värt i pengar 

för en verksamhet. Det arbete som förloras till följd av felaktig temperatur varje år kan kosta mer än 

investeringen i ett individuellt reglerbart klimatsystem. Dessa aspekter är ej av största vikt vid denna 

studie, men tas upp för att de visar ett intressant samband om hur kraftigt inneklimatet påverkar oss 

människor. 

3.3.1. Örebromodellen 
Örebromodellen är en modell för att utreda och undersöka inneklimatet. Modellen är framtagen vid 

yrkesmedicinska kliniken på regionsjukhuset i Örebro av bl.a. Göran Stridh och Kjell Andersson. 

Bakgrunden är att fler och fler klagomål på inneklimatet förekommit (artikelns tidpunkt 1990) med 

diffusa symptom som ej kunde sättas i något speciellt samband. Tekniska undersökningar kan oftast ej 

påvisa några säkra enskilda orsaker till besvären hos människorna. Med anledning av den oklara 

situationen kring inneklimat togs utredningsstrategin fram år 1985, vilken baseras på en WHO-rapport. 

Sedan dess har Örebromodellen visat sig mycket användbar för att komma till rätta med inne-
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klimatproblem. Metoden för att undersöka inneklimatet kan visualiseras av “Utredningstrappan” 

(Figur 8). Den grundar sig på det enkla tankesättet att börja ta uti med problemen från det lättaste 

hållet. Som framgår av figuren är första steget är att diskutera problemen med brukarna i huset. Ord 

och förklaringar ger en långt tydligare bild än tekniska mätningar kan göra i detta startskede. Med 

detta tillvägagångssätt minimeras risken att initialt kosta på dyra undersökningar med helt fel 

inriktning. (AMA-nytt, 1990) 

 

 

Figur 8. Utredningstrappan för Örebromodellen. Källa: AMA-nytt 90. 
 
Miljöfaktorer och symptom som erhålls i enkätundersökningar matchas med normalvärden i en s.k. 

miljöros (Figur 9). På detta sätt syns enkelt om den aktuella byggnaden avviker från snittet på någon 

punkt, t.ex. symptomet huvudvärk. Det är då en indikation till att utföra tekniska undersökningar av de 

förhållanden som kan ge huvudvärk.  
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Figur 9. Milöros med symptom/besvär. Källa: AMA-nytt 90. 
 

3.4. Metoder för investeringsbedömningar 
Några metoder för bedömning av investeringars lönsamhet presenteras i detta avsnitt. Fler metoder än 

de nedanstående finns, men här läggs fokus på de som är intressanta vid denna typ av mindre 

investeringar.  

 

Nuvärdemetoden 

Nuvärdemetoden baseras på att framtida in- och utbetalningar görs jämförbara genom att de dis-

konteras till tidpunkten 0. Vald kalkylränta används för att diskontera summorna med rätt 

avkastningskrav. Metoden används främst vid bedömning av engångsinvesteringar. Nuvärdemetoden 

gynnar stora grundinvesteringar och stora betalningsströmmar, vilket innebär att den ej bör tillämpas 

på små investeringssummor. (Hedström, 2006) 

 

Pay-off metoden 

Pay-off metoden (även kallad pay-back metoden) är en enkel metod som ofta används vid 

investeringar med korta återbetalningstider. Metoden bygger på det grundläggande kriteriet att en 

investering ska vara lönsam efter en viss tid. Hur lång tid det tar att tjäna in investeringskostnaden med 

hjälp av besparingarna är just vad pay-off metoden visar. Pay-off metoden kan tillämpas med eller 

utan kalkylränta, varav den enklaste görs utan hänsyn till kalkylränta. Då består beräkningen endast av 

att investeringens kostnad divideras med den årliga besparingen. Beräkning med hänsyn till 

kalkylränta kräver att den årliga besparingen diskonteras med vald ränta till tidpunkten 0, där de 

adderas tills de uppgår till investeringensbeloppet. Pay-off metoden lämpar sig som en första 

överslagsmässig bedömning av en investering. Den bör sedan följas upp av noggrannare analyser 

kring de alternativ som verkar lönsamma. (Hedström, 2006) 

 

LCC-kalkyl 
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Begreppet LCC härstammar från 1950-talets Amerika. Försvaret använde sig av denna metod för att 

kalkylera vad ett projekt kan komma att kosta under hela sin livstid. Grovt uttryckt är en LCC-kalkyl 

en utveckling av nuvärdemetoden. Manuellt kan kalkylen utföras genom att in- och utbetalningar 

under en lång period diskonteras till tidpunkten 0. Hänsyn måste tas till eventuella restvärden när den 

tekniska livslängden för investeringen är slut. Dessa kan vara både negativa och positiva beroende på 

om investeringen kan försäljas eller behöver omhändertas, saneras m.m. För fastigheter är restvärdet 

oftast positivt, men för tekniska investeringar som installationer m.m. förekommer oftast negativa 

restvärden.  

 

Inom byggindustrin har LCC-kalkyler huvudsyftet att säkerställa investeringens totala kostnad 

samtidigt som kvalitet och utförande bevakas. I byggprojekt väger kostanden för förvaltning och drift 

tyngre än den egentliga produktionskostnaden. När hänsyn tas till hela byggnadens livscykel visar det 

sig tydligt hur förvaltningsskedet påverkar totalkostnaden. Vid långsiktigt tänkande är det viktigt att 

göra en utförlig LCC-kalkyl och undvika att se endast till grundinvesteringen. (Johansson, Karlsson, 

2007) 

3.5. Köldmedier 
Köldmedier används i byggindustrin vanligen för värme- eller kylsystem. Eftersom dessa system 

baseras på funktionen att utvinna värme eller kyla inom ett visst temperaturintervall krävs det att 

köldmediet har precis rätt egenskaper för kondensering och förångning. Vätskor med dessa egenskaper 

består oftast av mycket aggresiva blandningar av kemikalier, vilket medför att de är skadliga för 

människa och natur. Så länge köldmediet är inneslutet i sin behållare utgör det ingen miljörisk. Risken 

uppkommer när systemet går sönder eller ska bytas ut, då läckage kan förekomma. Klimatpåverkan 

hos köldmedier delas in i klasserna ODP och GWP. Med ODP anges påverkan på ozonlagret och med 

GWP anges påverkan på växthuseffekten relaterat till koldioxidutsläpp. 

 

Omhändertagande av köldmedier 

Följande lagar och förordningar behandlar hantering och återtagande av köldmedier: 

 

• Miljöbalken kapitel 14 – Kemiska produkter och biotekniska organismer 
• Svensk författningssamling - SFS2007:846 

 

I Naturvårdsverkets föreskrifter står att läsa om hur köldmedier av denna typ ska hanteras. Köldmedier 

ska omhändertas för destruktion enligt de metoder som är godkända inom EU eller likvärdigt. Ägaren 

av anläggningen har ansvaret att informera den som ska ta hand om aggregatet vilket köldmedium som 

finns och att det ska omhändertas på särskilt sätt. (Naturvårdsverket, 2003). I Svensk författnings-

samling (SFS 2007:846) finns följande skrivet om köldmedium: 

 

Återtagande av köldmedium 
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27 § Den som yrkesmässigt importerar eller överlåter köldmedier är skyldig 

att kostnadsfritt återta levererade köldmedier som omhändertagits och 

tillhandahålla behållare för detta ändamål. 

 

Köldmediet R22 

Värmeväxlare av den typ som finns i fastigheterna innehåller ofta ett köldmedium som populärt kallas 

R22. Ämnets kemiska namn är kloridflourmetan och det är uppbyggt av väte, klor, flour samt kol. R22 

har stor påverkan på växthuseffekten men mindre betydande påverkan på ozonlagret. Köldmedium av 

typen HCFC (vilket R22 tillhör) blev i Sverige förbjudet att nyinstallera 1998, samt förbjudet att fylla 

på 2002 (Nilsson 2001). R22 innebär förutom miljörisken även risk för människans hälsa vid 

hantering. Eftersom ämnet i gasform är tyngre än luft och kan tränga undan luften i ett utrymme finns 

en kvävningsrisk. Köldmediet kan dessutom bilda explosiva blandningar med luft, och det reagerar lätt 

med hallogener (Kemilärarnas Resurscentrum Stockholms Universitet, 2009). 

 

Hanteringen vid kassering av behållare med ämnet måste utföras av en ackrediterad entreprenör som 

är godkänd av kommun eller länsstyrelse. Tomma behållare returneras till leverantören. Exempel på 

ackrediterad entreprenör som hanterar dessa ämnen i Västerås är Ahlsell. De redovisar 

säkerhetsdalablad, transportkort för farligt gods m.m. (Ahlsell, 2009). 
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4.  Aktuell studie 
 

4.1. Om Mimer 
Arbetet utförs på uppdrag av företaget Bostads AB Mimer. Mimer är Västerås allmännyttiga bostads-

bolag, och således stadens största hyresvärd. Företaget har sina rötter i 1920-talets industrialisering. 

Västerås Stad bildade tillsammans med de stora industrierna företaget AB Arbetarebostäder i Västerås 

(Figur 10). Under tiden kring första världskriget uppfördes ett stort antal mindre lägenheter för 

arbetarfamiljer. Stora lägenheter och affärslokaler var däremot en bristvara vid denna tid. Med 

anledning av detta bildades Byggnads AB Mimer, senare ändrat till Bostads AB Mimer.  

 

 
Figur 10. Skallberget under uppbyggnad. Källa: Mimer 2009 
 
Vid starten 1920 var företaget till hälften ägt av kommunen, men 1937 blev Västerås stad ensam 

ägare. Mimers organisation är uppbyggd av en politisk styrelse utsedd av Kommunfullmäktige, vilken 

VD och VD-staben är direkt underställd. Kommunfullmäktige bestämmer även Mimers ägardirektiv. 

Huvudkontoret på Slottsgatan inrymmer all administrativ personal samt Kundcenter City. Utöver 

huvudkontoret är Mimers områden indelade i två distrikt, Distrikt Väst och Distrikt Öst. Dessa två 

områden innefattar lokala kundcenter samt ett flertal kvartersvärdsområden. (Bostads AB Mimer, 

2008) 

 
Mimer hade förra året 11 401 lägenheter som inhyser 21 000 boende, vilket utgör ca 18% av Västerås 

bostadsmarknad. Många studenter har kommit i kontakt med Mimer eftersom de äger drygt 900 

studentbostäder. Som den största enskilda hyresvärden i Västerås har de en relativt lång kötid, 

genomsnittet år 2008 var 565 dagar. Företagets 104 anställda utgörs enbart av tjänstemän då 

förvaltningen till största del har sålts ut på entreprenad, bl.a. fastighetsskötsel, underhåll och städning. 

Enligt de anställda på huvudkontoret finns inga renodlade förvaltare i den mening som de flesta 

fastighetsföretag har, d.v.s. med ett totalansvar för ekonomi och underhåll. Enligt dem själva är 

Mimers kärnverksamhet att ta hand om kunderna, vilket innebär att alla kundkontakter hanteras av 

egna medarbetare. 
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Mimer satsade år 2008 219 Mkr på nyproduktion, ombyggnad m.m. (Figur 11). Detta år är 400 Mkr 

budgeterat, vilket bl.a. innefattar ett stort ombyggnadsprojekt i den västra stadsdelen Fredriksberg, se 

nedanstående kapitel. Fastighetsbeståndet utgjorde år 2008 ett uppskattat marknadsvärde av 7,2 

miljarder kr och ett bokfört värde av 4,4 miljarder kr. 

 

 

Figur 11. Mimers investeringsprojekt, översikt. Källa: Mimer 2009 
 

4.2. Fredriksberg – referensprojekt 
På området Fredriksberg i den västra delen av Västerås pågår 2009 t.o.m. början av 2010 en stor 

ombyggnation av flerbostadshus från miljonprogrammet. Projektet är uppdelat i tre etapper och 

omfattar totalt sett 657 lägenheter (Figur 12).  

 

I ombyggnaden på Fredriksberg byts ventilationsvärmeväxlarna ut på samma sätt som det är tänkt att 

göras på fastigheterna i denna studie. Detta projekt kan när det är färdigt användas som referens för att 

utvärdera vilka effekter ventilationsåtgärderna verkligheten ger. 

 

Nedan listas de åtgärder som ska utföras: 

• Nya badrum 

• Nya toaletter 

• Nya kök inkl. inredning och utrustning 

• Nya vitvator 

• Ny lägenhetsdörr 
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• Nya garderober 

• Byte av elsystemet inkl. ny elcentral 

• Postboxar i entré kompletterat med tidningsklämmor vid lägenhetsdörrarna 

 

Ombyggnaden utförs som ett partneringprojekt tillsammans med entreprenörerna Ångström och 

Mellgren, Åhman Bygg samt NVS.  

 

 

Figur 12. Etapper Fredriksbergsprojektet. Källa: Mimer 2009 
 

Ombyggnadsprojektet innebär flera standardhöjande åtgärder som resulterar i höjda hyror för området. 

Hyreshöjningen för en lägenhet är ungefär 900 kr/mån, vilket ger en snitthöjning på ca 157 kr/m². De 

nya hyrorna är förhandlade tillsammans med Hyresgästföreningen. (Bostads AB Mimer, 2009)  
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4.3. Objektbeskrivning 
I detta avsnitt beskrivs fastigheterna som studeras samt vissa relevanta egenskaper som kan vara av 

intresse i arbetet. För fler fotografier över byggnaderna och ventilationsaggregatet se Bilaga 1.   

 

Fastigheterna är belägna på Cedergatan 5 respektive 11 i stadsdelen Skiljebo i östra Västerås (Figur 

13). Bostadsområdet på Cedergatan består av ett flertal hyreshus som ägs av Mimer (Figur 14). Husen 

är byggda i mitten av 90-talet och är tre våningar höga, utan källarplan. Ventilationsanläggningen är 

placerad högst upp i byggnaderna. Den ena fastigheten benämnd Tujan 1 inrymmer nio lägenheter 

samlat i en trappuppgång (Figur 15). Den andra fastigheten med namn Pinjen 1 är ett serviceboende 

som innefattar 36 lägenheter och en lokal, även det med en entré/trappuppgång (Figur 16).  

 

 
Figur 13. Översiktskarta. Källa: Eniro.se 2009 
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Figur 14. Utsiktsvy över fastigheterna. Källa: Hitta.se 2009 
 

 
Figur 15. Entré Tujan 1. Foto: Reine Jonsson 
 

Byggnaderna värms med fjärrvärme samt med hjälp av tillskottet från ventilationssystemets värme-

växlare. Uppvärmningssystemen är kopplade till datoriserade övervakningssystem (DUC). Styrning 

och reglering görs med hjälp av ett centralt reglersystem, ett decentraliserat reglersystem och ett 

individuellt reglersystem. 
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Figur 16. Entré Pinjen 1. Foto: Reine Jonsson 
 
Som synes på bilderna är byggnaderna formgivna på ett trevligt och inspirerande sätt jämfört med 

många andra byggnader i området. De är bra belägna med skogspartier runtom samt trivsamt 

utformade gårdar med riklig växtlighet. I Tabell 1 nedan redovisas några relevanta fakta om 

fastigheterna. 

 

Tabell 1. Fakta om fastigheterna. 

Fastighetsnamn Tujan 1 Pinjen 1 

Adress Cedergatan 5 Cedergatan 11 

Byggnadsår 1994 1994 

Verksamhet Bostäder Serviceboende 

BOA 652 1302 

LOA 0 503 

Atemp 750 2076 

Antal våningar 3 3 

Fasad Tegel Tegel 

Grund Betongplatta  Betongplatta  

Stomväggar Betong Betong 

Bjälklag Betong Betong 

Isolering ytterväggar 195 mm mineralull 195 mm mineralull 

Takkonstruktion Stolpat tak på betongbjälklag Stolpat tak på betongbjälklag 

Taktäckning Bandtäckning, plåt Bandtäckning, plåt 
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4.4. Serviceboendets inneklimat 
Då ett av huvudproblemen är inneklimatet sommartid i fastigheten Pinjen 1 har en del av studien till-

ägnats dessa aspekter. Även om detta arbete görs inom området fastighetsförvaltning kan en enkel 

analys av inneklimatet vara värdefull, eftersom hyresgästerna i hög grad påverkas av detta. I 

förlängningen ligger det självklart i en fastighetsförvaltares intresse att tillhandahålla sina hyresgäster 

ett lämpligt inneklimat och en god arbetsmiljö. 

 

En enkät har delats ut till personalen på serviceboendet Tujagården Attendo Care i fastigheten Pinjen 1 

(se kapitel 4.4.1). Denna hyresgäst är hårdast drabbad av det varma inneklimatet. Personalen på 

Tujagården arbetar ofta med skyddskläder i material som ej kan andas, vilket sannolikt gör att klimatet 

upplevs som ännu varmare än för ”normalt” klädda personer.  

 

Eftersom fastigheten inrymmer en arbetsplats ligger en viktig arbetsmiljöaspekt i denna fråga. 

Fastighetsägaren är ansvarig för arbetsmiljön genom att säkerställa byggnadens samt installationernas 

funktion. I klartext betyder det att fastighetsägaren skapar en god inomhusmiljö för hyresgästerna. 

4.4.1. Enkätundersökning 
För att få direkta uppgifter angående inneklimatet i serviceboendet Tujagården gjordes en enkät-

undersökning. Enkäten riktade sig till personalen på serviceboendet, eftersom det är deras 

arbetsmiljöfrågor som är mest väsentliga i detta fall. Dessutom kan det vara svårt att få några relevanta 

svar av de boende på serviceboendet. 

 

Enkäten består av några enkla frågor kring hur inneklimatet upplevs, se Bilaga 3 för fullständig enkät. 

30 st exemplar lämnades ut till personalens skyddsombud Gun Lindborg 2009-09-23, med 

överenskommelse om att hämtas 2009-10-01. Personalen hade då drygt en vecka på sig att fylla i 

enkäten, varpå Gun sedan samlade in alla exemplar för överlämnande. Förhoppningen var att så 

många som möjligt skulle hinna svara under dessa dagar. Eftersom Tujagårdens personal jobbar i skift 

behövs det sannolikt flera dagars löptid för att de flesta ska hinna delta. 

 

För att få tips på hur en enkätundersökning om inneklimat kan utformas studerades Örebromodellen 

(se kapitel 3.4.1). En riktig undersökning av denna typ kräver en omfattande inneklimatutredning, men 

några frågor från Örebromodellens enkäter har använts (Örebro Läns Landsting, 2009). Vid en 

utredning med Örebromodellen ska de erhållna värdena jämföras grafiskt med normalvärden i en s.k. 

miljöros, något som ej kommer göras i detta fall. Enkäten i denna studie syftar enbart till att ligga till 

grund för fortsatta diskussioner kring ventilationstekniska åtgärder. Förhoppningen är att 

svarsfrekvensen blir stor nog så att vissa entydiga slutsatser ska kunna dras. 
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4.5. Energideklaration 
Fastigheterna Tujan 1 och Pinjen 1 har energideklarerats under våren 2009. Uppgifter om energi-

förbrukning som erhållits i energideklarationen presenteras nedan (Tabell 2). 

 

Vid beräkning av energiförbrukning för energideklarationen har Boverkets nya begrepp Atemp 

använts. Atemp är ett begrepp som införts för att enhetligt definiera den area som en byggnads 

specifika energianvändning beräknas efter. Arean innanför byggnadens klimatskärm för uppvärmda 

våningsplan är enligt Boverket bäst lämpad att relatera energianvändningen till. Begreppet Atemp är 

en energirelaterad area som definieras enligt följande: 

 

Atemp = Summa invändig area för respektive våningsplan 

 

En faktor som definierar relationen mellan BOA+LOA och Atemp väljs utifrån byggnadens 

utformning. Faktorn skiljer sig för byggnader med källare respektive utan m.m. Denna faktor 

multipliceras med BOA+LOA ytorna vilket resulterar i uppvärmningsytan uttryckt i Atemp. 

(Boverket, 2009) 

 

Tabell 2. Energiförbrukning enligt energideklaration. 

Fastighetsnamn Tujan 1 Pinjen 1 

Inköpt fjärrvärme totalt 325 000 kWh 296 000 kWh 

Inköpt elenergi totalt 73 599 kWh 180 792 kWh 

Inköpt fjärrvärme / m² 119,1 kWh/m² BOA+LOA 164,1 kWh/m² BOA+LOA 

Inköpt elenergi / m² 27,0 kWh/m² BOA+LOA 100,2 kWh/m² BOA+LOA 
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4.6. Befintlig anläggning - beskrivning 
De befintliga anläggningarna består av ett luftbehandlingsaggregat av typen RAEE från PM-luft 

(numera Swegon). Aggregatet har en värmeväxlare av typen heatpipe med beteckningen RAVE. 

Värmeväxlaren innehåller köldmediet R22, vilket kräver särskilda åtgärder vid demontering och 

kassering. Nedan visas en principskiss över aggregatens uppbyggnad (Figur 17).  

 

 
Figur 17. Luftbehandlingsaggregat LB02 ritning. Källa: Mimer 2009. 
 
RAEE-aggregatet har ett värmebatteri som ger tillskottsvärme under en viss utetemperatur, där 

värmeväxlaren ej klarar värmebehovet ensam. Vid värmeväxlarens utloppssida finns spjäll som 

justerar hur luften ska passera förbi eller igenom återvinnaren, beroende på hur mycket 

värmeåtervinning som behövs.  

 

 

Figur 18. By-pass i mitten av värmeväxlaren. Fotot: Reine Jonsson 
 
Problemet med det varma inneklimatet i Pinjen 1 orsakas av att aggregatet är felaktigt monterat. 

Istället för att luften passerar förbi värmeväxlaren när återvinning ej behövs (enligt figur 17) passerar 
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den igenom värmeväxlarens mitt, vilket medför oavsiktlig värmeupptagning (Figur 18). Se bilaga 2 för 

fler fotografier av anläggningen. 

 

Fabriksuppgifter befintliga fläktar LB05, Pinjen 1 

Motor:    ABB typ MBT 

Märkeffekt frånluftsfläkt: 11 kW 

Märkeffekt tilluftsfläkt : 5 kW 

 

Fabriksuppgifter befintliga fläktar LB02, Tujan 1 

Motor:    ABB typ MBT 

Märkeffekt frånluftsfläkt: 1,1 kW 

Märkeffekt tilluftsfläkt : 0,75 kW 

 

 

 

Figur 19. LB05. Foto: Reine Jonsson 

4.7. Underlag befintlig anläggning 
Undersökningarna utförs i fastigheten Pinjen 1 med luftbehandlingsaggregat betecknat LB05 (Figur 

19), samt i fastigheten Tujan 1 med luftbehandlingsaggregat betecknat LB02. Underlag från 

aggregatens DUC sammanställs för att utgöra grunden till beräkningar av värmebehovet (se Bilaga 1). 

Fastigheternas DUC mäter luftens temperatur på fyra punkter via givare i luftbehandlingsaggregatet. 

Detta system anger verkningsgraden i form av frånluftstemperaturverkningsgrad. Ofta anges 

verkningsgrad som tilluftstemperaturverkningsgrad, men anläggningen är ej utrustat med givare som 
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kan mäta på ett sådant sätt. Skillnaderna mellan dessa två verkningsgrader är så pass liten att den ej 

påverkar resultaten nämnvärt. 

 

Tujan 1 

Lufttemperaturer mäts vid givarna som är benämnda GT10, GT60, GT70 samt GT80 (Figur 17). I 

LB05 har temperaturer registrerats under fyra olika dygn hösten 2008 samt vintern 2009. Syftet med 

de spridda mättillfällena är att välja ut de temperaturintervall som värmeväxlaren vanligtvis jobbar i 

under uppvärmningssäsongen. Mätvärden samt beräkning av verkningsgrader redogörs till fullo i 

Bilaga 1. Nedan presenteras anläggningens verkningsgrad som ligger till grund för beräkning av 

energibehovet (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Beräknad verkningsgrad vid olika utetemperaturer. 

Utetemp (°C) Verkningsgrad  [%] 

-9,2 42,2 

-1,0 42,0 

5 42,2 

10 43,1 

 
Pinjen 1 
I fastigheten med bostäder (aggregat LB02) har temperaturer och verkningsgrad erhållits vid ett besök 

på plats 2009-10-13. Det valda mättillfället gav mycket bra förutsättningar eftersom utetemperaturen 

var strax under 6°C, vilket är normalmedeltemperaturen för Västerås. Avlästa värden som ligger till 

grund för beräkningar redovisas i tabellen nedan (Tabell 4). Se bilaga 1 för fullständig beräkning av 

verkningsgraden. 

 
Tabell 4. Mätning av temperaturer i LB02. 

Temperatur Uppmätt värde [°C] 

Utetemp 5,8 °C 

Tilluftstemp 17,0 °C 

Frånluftstemp 19,3 °C 

Avluftstemp 16,3 

Avläst frånlufttemperaturverkningsgrad 22,5 % 

 
 

4.7.1. Mätningar på plats 
Mätningar av till- och frånluftsfläktarnas eleffekt utfördes i fastigheten Pinjen 1 2009-09-17. I Tujan 1 

mättes eleffekt samt temperaturverkningsgrad 2009-10-13. Spänning, strömstyrka och effekt mättes 

för fläktarnas motorer i ett försök att finna bakgrunden till den höga elförbrukningen i Pinjen 1. De 
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effekter som uppmättes vid mätningarna redovisas nedan (Tabell 5). 

 

Tabell 5. Uppmätta eleffekter för fläktarna. 

Eleffekt Pinjen 1 Tujan 1 

Tilluftsfläkt 5,5 kW 0,26 kW 

Frånluftsfläkt 12,1 kW 0,8 kW 

 

Med dessa värden beräknas fläktarnas energiförbrukning som sedan används i kalkylering av 

livscykelkostnaderna (se Bilaga 1). Observera att uppmätt eleffekt i Pinjen 1 tangerar märkeffekten för 

tilluftsfläkten, och ligger strax över märkeffekten för frånluftsfläkten.   

 

Mimers driftingenjör Jan Norrström gjorde ett besök i fastigheten Pinjen 1 2009-10-06 tillsammans 

med fläkttillverkaren för att utreda förutsättningarna för ett byte av fläktar. Vid besöket undersöktes 

även anledningen till den höga elförbrukningen. Det visade sig att utsläppet för avluft vid takhuven har 

gjorts mindre än ventilationskanalerna, vilket innebär en strypning i luftflödet som skapar en mycket 

hög tryckuppsättning. Detta misstänkt bero på att man velat ge avluften en hög hastighet ut ur 

takhuven för att säkerställa att den ej sugs in i det närliggande uteluftintaget. Ett korrekt utförande ska 

vanligtvis bestå av ett längre utblås för avluften som placeras på ett säkert avstånd från uteluftintaget. 

4.8. Ny anläggning - beskrivning 
Den nya värmeväxlare som förespråkats av Mimer är av typen roterande värmeväxlare från den 

svenska tillverkaren Enventus. De erbjuder skräddarsydda lösningar för utbytesvärmeväxlare som 

ersättning i det befintliga luftbehandlingsaggregatet (Figur 20).  

 

 

Figur 20. Utbytesvärmeväxlare. Källa: Enventus 2009 
 
Värmeväxlarens rotor består av en metallfolie som är växelvis slät respektive korrugerad, vilket skapar 

triangelformade kanaler som transporterar luften (Figur 21). Flera storlekar och variationer på dessa 

kanaler erbjuds för att anpassa värmeväxlaren till olika behov. Rotorns tjocklek är standardmässigt 

200mm. Alternativa tjocklekar kan erbjudas vid förfrågan. (Enventus, 2009) 
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Figur 21. Kanalerna i rotorn. Källa: Enventus 2009 
 
Rotorn är uppbyggd av flera ”tårtbitar” för att kunna monteras i befintliga anläggningar där arbets-

utrymmet är begränsat (Figur 22). Bitarna sätts då ihop till en komplett rotor på plats i anläggningen. 

 
 

 

Figur 22. Del av rotorn. Källa: Enventus 2009 
 
Fabriksuppgifter fläktar 

De nya fläktar som valts för studien kommer från den tyska tillverkaren Ziehl-Abegg. Elmotorerna till 

dessa fläktar är mycket mer energieffektiva än befintliga de fläktarnas.  

 

 

Figur 23. EC-motor från Ziehl-Abegg. Källa: Ziehl-Abegg 2009 
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4.9. Underlag ny anläggning 
Underlag för beräkningar kring den nya värmeväxlaren utgörs av uppgifter tillhandahållna av 

tillverkaren Eventus. Med givna förutsättningar för aktuell ventilationsanläggning tar de fram data 

som t.ex. temperaturverkningsgrad och tryckfall för deras värmeväxlare. Följande förutsättningar 

erhölls för beräkningar av energibehov: 

 

• Temperaturverkningsgrad  76,5%  

• Eleffekt rotor   0,18 kW 

 

Underlag för nya fläktar erhölls från tillverkaren Ziehl-Abegg efter besök i fastigheten, se 
kapitel 4.7.1. Följande uppgifter erhölls från fläkttillverkaren för LB05 i Pinjen 1: 
 

• Eleffekt tilluftsfläkt:  3,3 kW i driftpunkt 

• Eleffekt frånluftsfläkt:  4,5 kW i driftpunkt 

 

4.9.1. Beräkningar av energibehov 
Energibehov för den befintliga anläggningen respektive den förväntade nya anläggningen beräknas 

enligt gängse metoder för energibehovsberäkningar. Energibehovsberäkningar med ventilations-

värmeväxlare kan utföras på ett flertal sätt, varav en enklare grafisk beräkningsmetod används i detta 

fall (Arnryd, 2009). Metoden baseras på gradtimmar och varaktighet för normalmedeltemperaturen för 

orten. Vid kontrollberäkning och jämförelse med ytterligare en beräkningsmetod visar det sig att de 

stämmer förvånansvärt bra överens. Underlag för beräkningarna utgörs av mätdata och tillverkarnas 

uppgifter m.m. Se bilaga 1 för fullständiga beräkningar. 
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5. Resultat 
Resultaten av det genomförda arbetet redovisas i detta kapitel. Kapitlet är uppdelat med resultat av 

studien, resultat av kalkylerna samt enkätundersökningen. Förslag till olika åtgärder kring 

ventilationsanläggningen samt dess lönsamhet presenteras. Åtgärdernas övriga effekter diskuteras i 

kapitel 6.2.  

5.1. Studiens resultat 
Fallstudien med mätningar och beräkningar kring den aktuella ventilationsanläggningen har genererat 

värdefulla uppgifter om den befintliga situationen. Dessa kan sammanfattas i följande tre punkter: 

 

• Värmebehovet i båda fastigheter kan sänkas betydligt med nya värmeväxlare 

• Inomhusklimatet kan förbättras med ombyggnad av ventilationsanläggningen 

• Anledningen till den höga elförbrukningen i Pinjen 1 är överbelastade fläktar 

 

Dessa punkter utgör underlag till förslag på åtgärder och eventuella vidare analyser av situationen. 

Kalkyler med åtgärdsförslag presenteras i kapitel 5.3. 

5.2. Kalkylernas utförande 
Kalkylerna upprättas med en kalkylmodell för livscykekalkyl (LCC) från Belok, som är ett samarbete 

mellan Energimyndigheten och några av landets främsta fastighetsägare. Kalkylmodellen som tagits 

fram för generella investeringsbedömningar är relativt enkelt, men bedöms vara tillräcklig i denna 

studie.  

 

Resultatet av studien presenteras som fyra åtgärdsalternativ för fastigheten Pinjen 1 samt två 

åtgärdsalternativ för fastigheten Tujan 1. Endast två åtgärder har valts ut för Tujan 1 eftersom det vid 

mätningar framkommit att elförbrukningen redan nu är relativt låg. Besparingarna blir så pass små att 

en utredning av fläktbyte ej är aktuellt i dagsläget. 

 

Åtgärdsalternativ Pinjen 1 

1. Nollalternativet – inga åtgärder görs 

2. Byte av endast värmeväxlare – fjärrvärmeförbrukningen minskas 

3. Byte av endast fläktar – elförbrukningen minskas 

4. Byte av värmeväxlare och fläktar – fjärrvärmeförbrukning och elförbrukning minskas 

 

Åtgärdsalternativ Tujan 1 

1. Nollalternativet – inga åtgärder görs 

2. Byte av endast värmeväxlare – fjärrvärmeförbrukningen minskas 
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Beloks kalkyl innehåller endast en parameter för energipris och energiförbrukning, vilket innebär att 

den ej kan ta hänsyn till elkostnad och fjärrvärmekostnad i samma kalkyl (Figur 24). Av denna 

anledning görs fyra respektive två separata kalkyler som redovisar LCC för elkostnader respektive 

fjärrvärmekostnader för de olika alternativen.  

 

 

Figur 24. Belok LCC princip. Källa: Belok 2009 
 
Förutsättningar för kalkylerna redovisas nedan (Tabell 6). Kalkylränta, kalkylperiod, inflation samt 

energipriser är givna värden från Mimer som ska användas för kalkyler inom företaget. Restvärdet i 

kalkylerna har satts till noll i samtliga fall. Troligtvis blir det verkliga restvärdet negativt p.g.a. 

kostnader för demontering och kassering av anläggningen, men kalkylmodellen tillåter ej negativa 

restvärden. Uppgifter om kostnader för åtgärderna i Pinjen 1 har erhållits för hela ombyggnaden, d.v.s. 

byte av värmeväxlare och fläktar anläggningen, till en summa av 250 000 – 300 000 kr. För 

kalkylering har det högre värdet använts. Eftersom priset omfattar hela ombyggnaden och är svår att 

dela upp som kostnad för ny värmeväxlare respektive kostnad för nya fläktar, har denna summa valts 
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för kalkylering av alla alternativ. För fastigheten Tujan 1 har kostnad för utbyte av enbart 

värmeväxlare ej erhållits, varpå den uppskattas till 100 000 kr. 

 

I dessa kalkyler antas att de nya värmeväxlarna ej ger stora ökningar för drift- och underhållskostnader 

jämfört med det befintliga systemet. Tillsyn och skötsel kan uppskattas till två dagar per år för 

filterbyte och rengöring. Filterbyte i aggregatet innebär samma arbetstid som i nuläget. Köldmediet i 

den befintliga heatpipen ska enligt lag tas om hand av den ackrediterade entreprenör som utför 

installationsarbetet. Omhändertagandet innebär att köldmediet sugs ur varje rörbehållare i heatpipen, 

vilket uppskattningsvis tar en halv arbetsdag i anspråk. Detta moment förlänger därmed arbetstiden för 

ombyggnaden av ventilationsanläggningen och innebär en mariginellt högre kostnad för 

ombyggnaden. 

 
Tabell 6. Förutsättningar för LCC-kalkylerna. 
Parametrar Pinjen 1 Tujan 1 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 1 Alt 2 

Kalkylränta 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

Kalkylperiod 20 år 20 år 20 år 20 år 20 år 20 år 

Inflation 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Prisökning el 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 

Prisökning 

värme 

3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

DoU-kostnad 

[kr] 

10000 11000 10000 11000 10000 11000 

Fjärrvärmepris 

[kr/MWh] 

450 450 450 450 450 450 

Värmebehov 

[MWh/år] 

200 47,2 200 47,2 36,7 3,3 

Elpris 

[kr/MWh] 

1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Elförbrukning 

fläktar 

[MWh/år] 

154,2  154,2 68 68 9,2 9,2 

Kostnad 

ombyggnad 

- 300 000 300 000 300 000 - - 

Elförbrukning 

ny VVX 

[MWh/år] 

- 1,57 - 1,57 - 1,57 
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5.3. Resultat av LCC-kalkylerna 
Resultatet av kalkylerna för de olika alternativen presenteras nedan (Tabell 7). Hela kalkylerna från 

Belok redovisas i Bilaga 4. Resultaten kommenteras och diskuteras i kapitel 6.2. 

 
 
 
 
Tabell 7. Resultat av LCC-kalkyler för 20 år. 
Åtgärd Pinjen 1 Tujan 1 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 1 Alt 2 

LCC fjärrvärme-

kostnad [kr] 

1 950 000 888 450 1 950 000 888 450 479 000 293 300 

LCC elkostnad 

[kr] 

3 895 000 3 895 000 2 018 000 2 018 000 232 400 232 400 

Summa LCC-

kostnader [kr] 

5 845 000 4 585 000 3 968 000 2 708 000 711 400 525 700 

Besparing jfr  

nollalternativ [kr] 

- 1 260 000 1 877 000 3 137 000 - 185 700 

Besparing jfr  

nollalternativ [%] 

- 22 32 54 - 26 

 

5.3.1. Pay-off tid för investeringarna – Pinjen 1 
Som en komplettering till LCC-kalkylerna beräknas pay-off tiden för investeringarna. Följande 

beräkningar görs enligt pay-off metoden med hänsyn till en kalkylränta på 5% (nominell kalkylränta 

beräknas i Bilaga 6). För att underlätta kalkylering har ett medelvärde av prisökningen för el 

respektive fjärrvärme använts, vilket satts till 3,25 %. För fullständiga pay-off beräkningar se Bilaga 6. 

 

Alternativ 2, byte av värmeväxlare 

• Grundinvestering:     300 000 kr 

• Årlig fjärrvärmekostnad befintlig värmeväxlare:  90 000 kr 

• Årlig fjärrvärmekostnad ny värmeväxlare:   21 240 kr 

• Årlig besparing fjärrvärmekostnad:    68 760 kr 

• Pay-off tid:      5 år, 9 mån 

 

 

Alternativ 3, byte av fläktar 

• Grundinvestering:     300 000 kr 

• Årlig elkostnad befintliga fläktar:    185 000 kr 
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• Årlig elkostnad nya fläktar:     81 600 kr 

• Årlig besparing elkostnad:     103 400 kr 

• Pay-off tid:      3 år, 9 mån 

 

Alternativ 4, byte av värmeväxlare och fläktar 

• Grundinvestering:     300 000 kr 

• Årlig fjärrvärmekostnad befintlig värmeväxlare:  90 000 kr 

• Årlig elkostnad befintliga fläktar:    185 000 kr 

• Årlig fjärrvärmekostnad ny värmeväxlare:   21 240 kr 

• Årlig elkostnad nya fläktar:     81 600 kr 

• Årlig besparing sammanlagt:     172 000 kr 

• Pay-off tid:      1 år, 2 mån 

 

I detta fall har de årliga besparingarna adderats för de två olika åtgärderna. Med hänsyn till nominell 

kalkylränta blir pay-off tiden strax över ett år. 

 

5.3.2. Pay-off tid för investeringen – Tujan 1 
Pay-off tiden för investeringen i ny värmeväxlare har beräknats med hänsyn till nominell kalkylränta 

och energiprisets ökning. 

 

Alternativ 2, byte av värmeväxlare 

• Grundinvestering:     100 000 kr 

• Årlig fjärrvärmekostnad befintlig värmeväxlare:  16 515 kr 

• Årlig fjärrvärmekostnad ny värmeväxlare:   1 485 kr 

• Årlig besparing fjärrvärmekostnad:    15 030 kr 

• Pay-off tid:      9 år 

 

  



34 
 

5.4. Fastigheternas energiförbrukning 
 

Pinjen 1 total energiförbrukning 

Den sammanlagda energiförbrukningen för fastigheten uppgick år 2008 till 296 MWh fjärrvärme samt 

181 MWh elenergi. Värmebehovet för befintliga ventilationsanläggningen uppgår till 200 MWh, 

vilket motsvarar 67,5 % av köpt fjärrvärme. Ventilationsanläggningens elförbrukning på 154 MWh 

motsvarar 85 % av den totala mängden köpt elenergi. 

 

 

Tujan 1 total energiförbrukning 

Den sammanlagda energiförbrukningen för fastigheten uppgick år 2008 till 325 MWh fjärrvärme samt 

73,6 MWh elenergi. Värmebehovet för den befintliga ventilationsanläggningen uppgår till 36,7 MWh, 

vilket motsvarar 11 % av total mängd köpt fjärrvärme. Ventilationsanläggningens elförbrukning på 

9,2MWh motsvarar 12,5 % av den totala mängden köpt elenergi.  
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5.5. Resultat av enkätundersökning 
Svaren från enkätundersökningen sammanställs här (Tabell 8) för att ge en lättöverskådlig uppfattning 

om situationen. Svarfrekvensen var 60 % av de 30 exemplar som delats ut. Av utrymmerskäl redovisas 

ej samtliga besvarade enkäter. 

 

Tabell 8. Resultat av enkätundersökningen. 

Parameter  

Antal svarande 18 

Antal svarande män 1 

Antal svarande kvinnor 17 

Andel heltidsarbetande 39 % 

Andel deltidsarbetande 61 % 

Fråga 1. Vad anser du om 

temperaturförhållandena på 

arbetsplatsen? 

Svarsandel i % 

Mycket bra 5,5 

Bra 0 

Acceptabla 16,5 

Dåliga 27,5 

Mycket dåliga 50 

Alltför kallt under vintern 27,5 

Alltför kallt andra tider 0 

Alltför varmt under sommaren 89 

Alltför varmt andra tider 27,5 

Varierar över dygnet 27,5 

Varierar mellan olika lokaler 66,5 

Fråga 2. Vad anser du om 

luftkvaliteten på arbetsplatsen? 

 

Mycket bra 0 

Bra 0 

Acceptabel 11 

Dålig 39 

Mycket dålig 44,5 

Finns lokaler med dålig 

luftkvalitet? 

 

Ja 77,5 

Nej 16,5 
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Sämre på nätter/tidiga morgnar 5,5 

Sämre på eftermiddagar 39 

Olika i olika lokaler  72 

Värdingsmöjligheter saknas 16,5 

Lukt från tobaksrök  16,5 

Lukt från bilavgaser  0 

Lukt från avlopp/fekalier 39 

Lukt från kemikalier  0 

Lukt från parfymer o dyl 5,5 

Matos   16,5 

Mögellukt 5,5 

Annat, vad: -Torr luft.  

-Mycket torr luft tidvis. 

-Lukt från avlopp/vask. 

-Luften för torr, går ej att andas. Torr om läppar, 

händer och ögon, kan ej ha kontaktlinser. 

-Torr luft. 

-Torr luft. 

-Torr luft. 

-Stillastående luft. 

-Stillastående luft. 

-Väldigt torr luft. 

-Torr luft, svårt att andas in, torr om händer, mycket 

törstig, alldeles för varmt inne på sommaren. 

Fråga 3. Påverkar inneklimatet 

din fysiska arbetsprestation? 

 

Mycket 27,5 

Ganska mycket 39 

Lite 27,5 

Inte alls 0 

Fråga 4. Påverkar inneklimatet 

din mentala arbetsprestation? 

 

Mycket 27,5 

Ganska mycket 50 

Lite 11 

Inte alls 5,5 
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Övriga synpunkter: -Detta påverkar både personal och boende, både 

luften och värmen 

-Allting är mycket 
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6. Diskussion 
I denna del förs diskussioner om studien och resultatet i examensarbetet. Diskussioner presenteras 

även kring övriga relevanta aspekter samt förslag på alternativa åtgärder. I diskussionerna tas 

huvudsakligen ett förvaltningsmässigt perspektiv vilket innebär att flera olika aspekter analyseras och 

beaktas. 

6.1. Aktuell studie 
Förutsättningarna för studien av den befintliga situationen är till största del beroende på ingångsdata 

från DUC samt övrigt underlag tillhandahållet av Mimer och tillverkare. Då mätvärdena för 

temperaturverkningsgraden är inhämtade på detta sätt finns det anledning att vara en smula kritisk till 

uppgifterna. Egna mätningar över en längre tidsperiod hade varit att föredra som referens, men 

möjlighet till detta har dock ej funnits inom examensarbetets tidsram. Eftersom siffrorna från DUC 

redovisade en verkningsgrad som ej ökade med temperaturdifferensen kan man ifrågasätta om vissa 

mätfel förekommit. Förväntningen var att temperaturverkningsgraden skulle stiga något med ökad 

temperaturdifferens. 

 

Den höga elförbrukningen i Pinjen 1 beror som misstänkt på att fläktarna i ventilationsanläggningen är 

överbelastade. Anledningen är det felaktiga utförandet på utblåset i takhuven som beskrivs i kapitel 

4.7.1. Detta förmodas vara gjort när fastigheten byggdes, vilket innebär att en stor mängd el förbrukats 

i onödan p.g.a. ett byggfel. Att ett sådant fel ej upptäcks och åtgärdas vid slutbesiktning är 

anmärkningsvärt, och har tyvärr orsakat Mimer onödigt höga elkostnader under dessa år. 

6.2. Resultat 
Livscykelkalkylerna redovisar kostnaderna över en 20-årsperiod för åtgärdsalternativen. Redan vid 

byte av värmeväxlaren blir skillnaden i LCC-kostnad anmärkningsvärd, trots det ofta påtalat ”låga 

fjärrvärmepriset”. Den enskilt största besparingen för Pinjen 1 görs vid byte av fläktar, vilket stämmer 

överens med förväntningarna. Elpriset är så pass högt att en kraftig minskning i elförbrukning har stor 

inverkan på livscykelkostnaden. Byte av värmeväxlare ger också en stor besparing under kalkyl-

perioden, om än inte lika stor som fläktbytet. Relativt sett har fjärrvärmepriset i dessa kalkyler mindre 

inverkan än elpriset. Alternativ 4, att byta både värmeväxlare och fläktar, får en anmärkningsvärt kort 

pay-off tid med denna kalkylmetod. Tillvägagångssättet att addera de årliga besparingarna ger 

troligtvis ej helt korrekta siffror, men resultatet antyder ändå att detta åtgärdsalternativ är mycket 

lönsamt.  

 

I fastigheten Tujan 1 är fläktarnas eleffekt så pass låg att ett fläktbyte ej medför lika märkbara 

besparingar. Den mest lämpliga åtgärden i denna fastighet bör vara att ersätta enbart värmeväxlaren. I 

det fall flera fastigheter har liknande problem med låg verkningsgrad kan åtgärdsförslaget 

förhoppningsvis tillämpas i större omfattning. Vid jämförelsen hur stor andel av fastighetens totala 
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energiförbrukning som ventilationssystemet utgör är resultaten mycket olika för fastigheterna. 

Ventilationssystemet i Pinjen 1 står för en stor andel av den totala energiförbrukningen, vilket 

ytterligare pekar på att åtgärder bör vidtas. För Tujan 1 är ventilationssystemets energiförbrukning en 

betydligt mindre del av den totala energiförbrukningen. 

 

Besparingarna som kalkylerna redovisar måste dock granskas med ett kritiskt öga. Metoden som har 

använts med fyra separata kalkyler är troligtvis ej helt optimal. Lite felaktigt har dessutom kostnaden 

för hela ombyggnaden använts vid alla kalkylalternativ. Mer korrekt hade varit att använda priser för 

respektive ombyggnadsåtgärd, men tidsramen för examensarbetet gjorde att denna kompromiss fick 

användas. Kalkylerna ger en fingervisning om vilka besparingar som går att göra, men siffrorna bör ej 

tolkas bokstavligen som hela sanningen. Vid analys av olika alternativ bör besparingarna ej adderas på 

det sätt som här gjorts. Den relativa besparingen kan bli hög vid en enskild åtgärd för att därefter 

sannolikt sjunka när fler åtgärder görs. För att få så riktiga resultat som möjligt bör en mer avancerad 

kalkylmetod användasm, se kapitel 7. Tanken är dock att dessa siffror ska ge en grov uppskattning om 

utfallet av investeringsåtgärderna. 

 

Rent generellt bör resultatet av kalkyler över en lång tid alltid vara föremål för diskussion. Kalkyler 

som innehåller en handfull parametrar ger en grov uppskattning om utfallet. Ju fler verklighetstrogna 

variabler som används i en kalkyl desto mer väsentliga värden kan den presentera. Ingen kan sia om 

framtiden, vilket medför att rättvisande kalkyler för en lång tidsperiod är svåra att uppnå. Politiska, 

ekonomiska samt omvärldsanknutna parametrar är bara några av de delar i en LCC-kalkyl som är 

mycket svåra att förutspå. För att kunna ta investeringsbeslut med så bra underlag som möjligt bör ett 

flertal varianter av aktuella kalkyler upprättas, där alla tänkbara rörliga parametrar varieras. Man 

måste beakta att kalkyler för investeringar innebär en viss riskbedömning. Olika scenarion med risker i 

form av oväntade energipriser, räntor m.m. bör analyseras noga för att bedöma hur känsligt företaget 

är för de aktuella variationerna. 

 

Vid investering av nya värmeväxlare finns det ett flertal faktorer att beakta ur en fastighetsförvaltares 

synpunkt. Roterande värmeväxlare, som förespråkats av Mimer, har ofta en mycket hög temperatur-

verkningsgrad. Vid beräkning av värmebehovet enligt den metod som utförts (Bilaga 1) kan det, 

beroende på val av tilluftstemperatur, resultera i en årsmedelverkningsgrad som snabbt når upp till 

100%. Detta innebär att man i sådana fall kan välja en värmeväxlare med lägre temperatur-

verkningsgrad till ett lägre pris och fortfarande erhålla en hög årsmedelverkningsgrad. Situationen 

kräver djupare analyser för att säkerställa att investeringens värde optimeras. 

 

En nackdel som tidigare påtalats med roterande värmeväxlare är att det finns risk för överföring av 

lukt och luftburna föroreningar. Detta kan tyckas vara mindre lämpligt i flerbostadshus och framför 

allt i vårdverksamheter. Hyresgäster som drabbas av luktföroreningar burna av ventilationssystemet är 
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något man med största sannolikhet vill undvika. Med dessa aspekter i beaktande kan det tyckas 

lämpligt att överväga alternativet med plattvärmeväxlare.  

 

Vid byte till nya värmeväxlare är det rimligt att anta en viss ökning av marknadsvärdet på 

fastigheterna. Hur mycket det ökar är svårt att säga i siffror, men uppskattningar kan göras av personer 

med kvalificerad kompetens i branschen. Med tanke på att fastigheterna blir mer energieffektiva, 

miljövänliga och moderna bör marknadsvärdet kunna öka med ett fåtal procent. Nuvarande situation 

innebär att fastigheterna har en miljöbelastning i form av köldmediet i värmeväxlarna. Eftersom detta 

är något som har negativ inverkan på marknadsvärdet kan det ses som att bytet ger en dubbelt positiv 

ekonomisk effekt. 

 

Sett ur ett övergripande perspektiv kommer åtgärderna sannolikt att medföra flera positiva effekter för 

Mimer, som kanske inte alla är direkt mätbara i ekonomiska termer. Några av dessa är: 

 

• Minskad kostnad för fjärrvärme p.g.a. högre återvinningsgrad 

• Minskad kostnad för el efter byte till nya fläktar med EC-motorer 

• På sikt lägre abonnemangsavgift p.g.a. minskad fjärrvärmeeffekt 

• Mindre klimatpåverkan från fastigheterna 

• Bättre termiskt inneklimat för hyresgästerna 

• Högre marknadsvärde p.g.a. att köldmediet R22 tas bort från fastigheten 

• Högre marknadsvärde p.g.a. att fastigheten har energieffektivare installationer 

 

I det fall man analyserar alternativet att installera värmeväxlare i ett system som enbart har fläktstyrd 

frånluftsventilation behöver man väga fler för- och nackdelar mot varandra, i enlighet med vad som 

skrivs i kapitel 2.2. Eftersom fastigheterna i denna studie redan har ventilationssystem med 

värmeåtervinning finns ej samma påtagliga nackdelar att ta hänsyn till. Teoretiskt sett skulle man 

kunna påstå att de förespråkade åtgärderna ger mestadels positiva effekter. Uppföljning av åtgärderna 

krävs dock självklart för att kunna påvisa hur väl detta stämmer i verkligheten.  

6.3. Enkätundersökningen 
Enkätundersökningen genomfördes med relativt god svarsfrekvens, även om fler svar alltid kan 

önskas. 30 st exemplar delades ut, varav 18 besvarade enkäter returnerades en vecka senare. Svaren på 

frågorna varierar, men en viss röd tråd syns igenom alla exemplar. Det mest anmärkningsvärda är att 

89 % har svarat att temperaturen inomhus är alltför hög sommartid. Med ett kritiskt förhållningssätt 

kan man påpeka att de flesta människor någon gång tycker att det är för varmt inomhus under 

sommaren. Enbart detta svar är ej tillräckligt skäl till att misstänka “fel” på ventilationssystemet, men 

tillsammans med andra svar kan en uppfattning bildas om situationen. Svar som antyder att 

luftkvaliteten är dålig och att inneklimatet påverkar arbetsprestationen skulle kunna anses ligga utanför 
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ramarna för vad som är normalt. Det ska noga understrykas att denna enkätundersökning ej kan ses 

som en fullvärdig inneklimatutredning som kan leda till definitiva slutsatser. Syftet är enbart att ge en 

fingervisning om läget och ifall vidare utredning bör göras. För att kunna dra några relevanta slutsatser 

krävs större kompetens om installationer och inneklimat, vilket överlämnas till personer som besitter 

denna. 

 

Något som bör framhävas i anslutning till denna undersökning är det faktum att personalen på 

Tujagården redan påtalat missnöje med inneklimatet för Mimer. Man kan då misstänka att utfallet av 

enkäten nu skiljer sig något mot vad det kunde varit om undersökningen gjorts utan förutsättningar, 

d.v.s. utan att situationen diskuterats tidigare. Utan att insinuera något kan man för att vara kritisk ana 

att vissa svarande vill påverka enkäten till att visa ett negativt resultat om de redan anser sig drabbade 

av “dåligt inneklimat”. Troligtvis kommer inneklimatet att ändras vid eventuellt byte av värme-

växlare. Väljer man däremot att genomföra någon annan åtgärd och lämna värmeväxlaren anser jag att 

det bör tillsättas en riktig inneklimatutredning för hyresgästens skull.   

6.4. Upphandling av bytet 
Formen för upphandling av de nya värmeväxlarna är av stort intresse för en fastighetsförvaltare. Som 

förvaltare bör man noga tänka igenom vilken omfattning bytet har, d.v.s. vilka fastigheter och vilken 

tidsrymd som åtgärderna innefattar. Olika strategier finns vedertagna för denna typ av investeringar. 

Man kan välja att utföra byten ett och ett allt eftersom de befintliga värmeväxlarna slutar att fungera. 

En nackdel med detta tillvägagångssätt är att enstaka inköp av produkterna troligtvis ger ett högre 

styckpris. I motsats till detta kan man välja att planera ett utbyte i ett större bestånd samtidigt. En 

upphandling för ett större ombyggnadsprojekt kan sannolikt pressa ner kostnaderna för varje enhet så 

att den totala lönsamheten ökar. Med detta i åtanke är det värt att överväga att genomföra dessa 

utbyten som ett större ombyggnadsprojekt, även fast det kräver mer tid för planering, framtagande av 

underlag osv.  

 

Vid upphandling av en ombyggnad bör en fastighetsförvaltare ta ställning till vilken entreprenadform 

som lämpar sig bäst i varje enskilt fall. Totalentreprenad är ofta den form som är lättast för beställaren 

att genomföra. Den kräver mindre omfattande förfrågningsunderlag och lämnar generellt många 

ställningstaganden på detaljnivå till entreprenören. Vid totalentreprenad tar entreprenören ett 

funktionsansvar för systemlösningen, men en nackdel kan vara att beställaren får mindre insikt i 

väsentliga detaljfrågor. Det är viktigt att man som förvaltare ser att all injustering och igångkörning av 

systemen utförs korrekt, och att man sedan får alla relevanta skötselinstruktioner.  

 

Något som bör beaktas vid inköp av dessa åtgärder är hur den valda produkten samspelar med resten 

av systemet. Enligt en intervju med tillverkare av ventilationssystem (BeBo, 2009) säljs de flesta 

komponenter för sig och projektörer eller installatörer utformar systemlösningen. Upphandling med 

driftavtal och funktionsansvar under en viss tid är ett alternativ som bör vara lämpligt att övervägas. 
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Ett driftansvar av en seriös installatör/entreprenör säkerställer förhoppningsvis att drift och underhåll 

utförs korrekt. Eftersom värmeväxlarnas temperaturverkningsgrad är starkt beroende av ordentlig 

skötsel och rengöring behövs driftpersonal som är väl insatta i systemens funktion. Verkningsgraden 

minskar påtagligt om ytorna i värmeväxlaren blir belagda med smuts och fett. En kostsam 

upphandling av effektiva värmeväxlare kan med tiden bli en sämre affär om drift och underhåll utförs 

felaktigt. Härav är det ytterst viktigt att inte fokusera enbart på investeringskostnaden för att sedan 

kompromissa, ”snåla in”, på driftens kvalitet. 

 

6.5. Alternativa åtgärder 
Denna studie utreder alternativen att byta ut heatpipevärmeväxlarna mot nya roterande värmeväxlare, 

samt att byta ut till mer energieffektiva fläktar. Värmeväxlarna erbjuds som skräddarsydda lösningar 

av företaget Enventus. Ur en totalekonomisk och förvaltningsmässig synpunkt kan situationen 

analyseras djupare. En roterande värmeväxlare innebär vissa nackdelar i ett flerbostadshus, vilka noga 

bör vägas mot fördelarna. De främsta fördelarna är rent energimässiga. Förutom att 

temperaturverkningsgraden är hög på en roterande värmeväxlare har de ej samma risk för påfrysning 

som en plattvärmeväxlare, vilket gör att effekten kan utnyttjas bättre. På papperet ger dessa fördelar 

trevliga siffror ur en fastighetsförvaltares synpunkt; att spara energi är en mycket konkret åtgärd. När 

man däremot tänker utanför de ekonomiska ramarna och tar en mer hyresgästmässig synpunkt är valet 

av värmeväxlartyp inte lika självklart. Det faktum att lukt och luftburna partiklar sannolikt kommer 

överföras mellan frånluft och tilluft kan skapa stora olägenheter för hyresgäster. Lukt från matlagning 

som sprider sig i huset kan upplevas som otrevligt och störande av hyresgästerna. Vad som dock är 

mer allvarligt är om eventuella föroreningar och bakterier sprids mellan bostäderna. Serviceboendet 

kan sannolikt ses som en vårdverksamhet i detta fall. Av denna anledning bör lösningarna studeras 

noggrannare i framför allt den byggnaden. 

 

I samband med att ventilationssystemet undersöks kan man ta upp diskussionen om att utföra mer 

omfattande åtgärder i syfte att uppnå fler förbättringar. En översyn av systemen i flera fastigheter med 

fokus på fläktarnas effektivitet, tryckfall över filter m.m. skulle kunna innebära en större långsiktig 

energibesparing. Valet att ej utreda byte av fläktar i fastigheten Tujan 1 p.g.a. dess relativt låga 

energiförbrukning motsäger dock dessa argument. Vid analys av ett enskilt fall i likhet med denna 

studie kan det vara enkelt att välja bort vissa åtgärder med anledning att besparingarna blir för små. 

Ser man fastigheterna ur ett större perspektiv kan det dock göra väsentlig skillnad i miljöpåverkan 

enligt devisen ”många droppar små…”. Detta merjobb är självklart förenat med högre 

investeringskostnader. I dessa tider (hösten 2009) med jämförelsevis låga räntor bör man dock kunna 

dra nytta av hävstångseffekten vid vissa investeringar. Den som vågar låna har alltså chansen att göra 

en bra affär med investeringar som skapar mervärde för hyresgästerna.  
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Med en fastighetsförvaltares ögon är det enkelt att påpeka att åtgärder bör göras som skapar så nöjda 

hyresgäster som möjligt. I en stor, och inte minst politiskt styrd, organisation kan det dock vara svårt 

att hitta optimala lösningar som tillfredställer alla led. Direktiv från styrelse och ledning kanske pekar 

på hårda fakta som att investera för att minska energianvändningen eller öka avkastningen. I skuggan 

av dessa är det sannolikt svårt att framhäva vissa förslag som kanske endast skapar mjuka mervärden 

utan mätbara siffror. Beroende på hur långsiktigt perspektiv organisationen har ger olika 

investeringsförslag olika genomslagskraft. Det kan tyckas vara självklart att förespråka stora 

investeringar som har positiv inverkan på miljön samt ger ett mervärde för kunder och företaget. 

Möjligtvis innebär sådana investeringar en märkbar negativ påverkan på årets resultat, vilket kanske ej 

tillåts i alla lägen. I de fall direktiv finns för hur stora investeringar som får belasta resultaten kan det 

tänkas vara svårt att genomföra vissa omfattande åtgärder med lång återbetalningstid.  

 

I dagsläget finns det kanske för få incitament för en fastighetsförvaltare som bidrar till att 

energieffektiviserande åtgärder görs. Den som har ett stort energislukande fastighetsbestånd med t.ex. 

endast frånluftsventilation har vårdslöst uttryckt ingen anledning att investera i mer energisnåla 

ventilationssystem. Detta eftersom fastighetsägaren kan debitera hyresgästerna för fastighetsel och 

uppvärmning. Ventilation utan värmeåtervinning är högst energikrävande, men så länge den kostnaden 

kan läggas på hyresavin kan hyresvärden bekvämt luta sig tillbaka. Hyreshöjningar till följd av ökade 

energipriser är inget som ifrågasätts. 

 

7. Förslag till fortsatt arbete 
 

Problemen som studeras i detta arbete kan med fördel fortsätta att utvecklas inom fastighets-

förvaltningens olika nischer. Förslagsvis kan den installationstekniska analysen av fastigheterna 

utvecklas och fördjupas av personer med denna kompetens. Mer ingående studier av inomhusklimatet 

samt hyresgästernas uppfattningar kan göras för att lägga större vikt på denna aspekt. En 

genomgående inneklimatutredning skulle kunna vara ett bra upplägg för exjobb med inne-

klimatinriktning. Ventilationstekniskt kan flera alternativa luftbehandlingsaggregat analyseras i syfte 

att hitta den tekniskt och ekonomiskt mest lämpliga lösningen för dessa fastigheter. Med tanke på att 

verksamheterna i fastigheterna skiljer något sig är det möjligt att de kan behöva studeras utifrån olika 

förutsättningar. 

 

Ekonomi är en stor del inom fastighetsförvaltningen som även den kräver mer ingående arbete för att 

kunna presentera så noggranna resultat som möjligt. Fastighetsekonomiskt kan investeringen i nya 

värmeväxlare analyseras djupare än vad som gjorts i detta arbete. En mer genomarbetad kalkylmodell 

som på bättre sätt tar hänsyn till alla givna parametrar skulle kunna vara önskvärt att få fram. Denna 

uppgift kräver ekonomisk kompetens samt erfarenhet om fastigheter och investeringskalkyler som 
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sträcker sig bortom denna utbildning. Kalkyler över en investerings livscykel kan variera från mycket 

enkla till högst avancerade med ett närmast oändligt antal variabler. 

 

Mer byggnadstekniskt kan Mimers investeringsåtgärder studeras i form av ett ombyggnadsprojekt. 

Förutom att ta fram kostnad och tidsåtgång för själva bytet finns ett flertal aspekter gällande 

exempelvis miljö- och arbetsmiljöeffekter vid genomförandet. Viss åverkan på fastigheterna och dess 

undercentraler behövs troligtvis för att utföra åtgärden. Arbetet med bytet kommer med all säkerhet 

påverka hyresgästerna i större eller mindre utsträckning. För att minimera olägenheter för hyres-

gästerna krävs noggrann planering av utförandet. Ventilationsanläggningen behöver med all säkerhet 

stängas av vid byte av värmeväxlarna. Under dagtid bör bostadshuset vara relativt tomt, men för 

serviceboendet är frågan känsligare eftersom dess boende till största del vistas inomhus. 

8. Slutsats 
Efter genomförandet kan problemformuleringen för examensarbetet svaras på ett relativt entydigt sätt. 

Med bakgrund av kalkylernas och enkätundersökningens resultat anser jag att man i fastigheten Pinjen 

1 bör välja alternativet att byta både värmeväxlare och fläktar. För fastigheten Tujan 1 föreslås ett byte 

av enbart värmeväxlare. Dessa åtgärder ger inte bara flertalet positiva effekter för Mimer (se kapitel 

6.2) utan gör sannolikt att inneklimatet i serviceboendet Tujagården blir bättre. Mimer uppfyller i och 

med denna åtgärd sina skyldigheter som fastighetsägare genom att tillhandahålla en god arbetsmiljö 

för hyresgästerna. Med denna viktiga aspekt i åtanke anser jag att byte av värmeväxlare är en åtgärd 

som ej bör väljas bort. Flera fastigheter i Mimers bestånd har ventilationsanläggningar i samma storlek 

och bör med fördel kunna åtgärdas på liknande sätt. Planeras åtgärderna på flera fastigheter finns 

dessutom anledning att se över ombyggnadsprocessen enligt kapitel 5.4. Dessa förslag anser jag vara 

de mest lämpliga utifrån givna förutsättningar, men fler möjligheter finns för Mimer. Se kapitel 5.5 för 

diskussion kring fler alternativa energieffektiviserande åtgärder. 
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Bilaga 1 beräkningar 

 
Värmeväxlarnas verkningsgrader 

Verkningsgrader för värmeväxlarna i de två fastigheterna redovisas och beräknas i följande avsnitt. 

 

Pinjen 1, LB05 befintlig värmeväxlare 

Temperaturer för beräkningar av verkningsgraden kommer i Pinjen 1 från flera mättillfällen som 

avlästs i DUC (Tabell 1). Frånluftstemperaturverkningsgraden beräknas för de fyra olika mättillfällena 

enligt följande formel: 

 

𝑛𝑛 =
𝑇𝑇𝑓𝑓 − 𝑇𝑇𝑎𝑎
𝑇𝑇𝑓𝑓 − 𝑇𝑇𝑢𝑢

∙ 100 [%] 

där 

𝑇𝑇𝑢𝑢  = Utetemperatur 

𝑇𝑇𝑎𝑎  = Avluftstemperatur 

𝑇𝑇𝑓𝑓  = Frånluftstemperatur 

Tabell 1. Temperaturverkningsgrad LB05 med uppgifter från DUC. 

Utetemp 
[°C] 

Frånluftstemp 
[°C] 

Avluftstemp 
[°C] 

Verkningsgrad 
[%] 

Diff. frånluft-
avluft [°C] 

-9,2 22,8 9,3 42,2 13,5 
-1 22,8 12,8 42,0 10 
5 23 15,4 42,2 7,6 

10 23 17,4 43,1 5,6 
 

Avläst frånluftstemperaturverkningsgrad: 42 % 

 

Tujan 1, LB02 befintlig värmeväxlare 

Temperaturer för beräkningar av verkningsgraden kommer i Tujan 1 från en mätning och avläsning på 

plats. Avlästa temperaturer redovisas i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Mätning av temperaturer i LB02. 

Temperatur Uppmätt värde [°C] 

Utetemp, 𝑻𝑻𝒖𝒖 5,8 °C 

Tilluftstemp, 𝑻𝑻𝒕𝒕 17,0 °C 

Frånluftstemp, 𝑻𝑻𝒇𝒇 19,3 °C 

Avluftstemp, 𝑻𝑻𝒂𝒂 16,3 



 
 

 

Avläst frånluftstemperaturverkningsgrad: 22,5 % 

 

Tilluftstemperaturverkningsgrad 

Som jämförelse till frånluftstemperaturverkningsgraden beräknas tillufttemperaturverkningsgraden för 

anläggningen LB02 i Tujan 1. Den erhålls genom att tilluftfläktens temperaturhöjning dras bort från 

tillufttemperaturen (vilken mäts efter tilluftsfläkten). På detta sätt försvinner den överskottsvärme som 

fläkten genererar ur ekvationen. Först beräknas tilluftfläktens temperaturhöjning enligt: 

 

𝑃𝑃 =  ∙𝑚𝑚
∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ ∆𝑇𝑇 [𝑘𝑘𝑘𝑘] 

där 

 𝑚𝑚
∙ = massflöde (Kg/s) 

𝑐𝑐𝑝𝑝  = värmekapacitet (kJ/kg, K) 

∆𝑇𝑇 = temperaturdifferens (K) 

 

Det som söks är temperaturdifferensen, vilket betyder att ∆𝑇𝑇 löses ut. 

→ 

𝑃𝑃 =  ∙𝑚𝑚
∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ ∆𝑇𝑇 

→ 

0,26 = (0,4 ∙ 1,2) ∙ 1,005 ∙ ∆𝑇𝑇 

→ 

∆𝑇𝑇 =
0,26

(0,4 ∙ 1,2 ∙ 1,005)
≈ 0,5 °𝐶𝐶 

 

Temperaturhöjningen efter tilluftsfläkten är alltså ca 0,5 °C. Detta dras bort från tilluftstemperaturen i 

formeln för verkningsgrad: 

 

𝑇𝑇𝑡𝑡 = 17,0 − 0,5 = 16,5 °𝐶𝐶 

 

Tilluftstemperaturverkningsgraden beräknas enligt formeln nedan: 

 

𝑛𝑛 =
𝑇𝑇𝑓𝑓 − 𝑇𝑇𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑓𝑓 − 𝑇𝑇𝑢𝑢

∙ 100 [%] 

→ 

𝑛𝑛 =
19,3 − 16,5
19,3 − 5,8

∙ 100 = 20,7 % 

 



 
 

Skillnaden mellan de olika temperaturverkningsgraderna är som synes ej anmärkningsvärt stor (22,5% 

respektive 20,7%). 

Pinjen 1, LB05 ny värmeväxlare 

För beräkning av värmebehovet används avläst frånluftstemperaturverkningsgrad 

22,5 %. 

Förutsättningar för de nya värmeväxlarna är erhållna av tillverkaren Enventus. 

 

Temperaturverkningsgrad: 76,5 % 

 

Beräkning av värmebehovet 

 

Förutsättningar för beräkning av värmebehovet presenteras i Tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Förutsättningar för beräkningar av värmebehov. 

Parameter Pinjen 1 Tujan 1 

Tilluftsflöde (m³/s) 2,4 0,4 

Frånluftsflöde (m³/s) 2,54 0,4 

Önskad tilluftstemperatur (°C) 21 17,5 

Förväntat frånluftstemperatur 24 22 

Västerås normalmedeltemperatur (°C) 6 (c:a) 6 (c:a) 

Drifttidsfaktor 1 (drift dygnet runt) 1 (drift dygnet runt) 

Specifikt värmebehov (°C,h) 

enligt tabell över gradtimmar 

Beräknas i diagram 

nedan. 

Beräknas i diagram 

nedan. 

 

Gradtimmar 

Framtagandet av gradtimmar görs grafiskt med hjälp av ett varaktighetsdiagram (Figur 1) för 

normalmedeltemperaturen i Västerås, ca 6 °C (VVS handboken 1974). Beräkningen av aktuellt antal 

gradtimmar utförs genom att önskad tilluftstemperatur respektive förväntad frånluftstemperatur 

markeras i diagrammet. Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad om t.ex. 80% innebär att 

varaktighetskurvan för temperaturen efter värmeåtervinningen ritas in på 80% av avståndet mellan 

kurvan för utetemperatur och kruvan för frånluftstemperatur. Kvarvarande yta mellan värmeväxlarens 

kurva och tilluftstemperaturens kurva representerar värmebehovet i gradtimmar med värmeväxlare. 

Denna yta kan approximativt ses som en triangel varpå antal gradtimmar beräknas genom att timmarna 

på x-axeln multiplicerat med graderna på y-axeln. En viss felmariginal uppstår om man ej räknar med 

den lilla avrundade ytan i varaktighetskurvans slut, men den är så pass liten att den är försumbar i 

denna typ av beräkning. Ytan kan även räknas i antal rutor, där en ruta motsvarar 400 gradtimmar.  

 

 



 
 

 

Värmebehov Pinjen 1 – befintlig värmeväxlare 

Nedan beräknas antalet gradtimmar för värmebehovet med värmeväxlaren enligt ovan beskriven 

metod (Figur 1). Varaktighetskurvan för temperaturen efter värmeväxlaren läggs här på ett avstånd av 

42% mellan kurvan för utetemperatur och kurvan för frånluftstemperatur. 

 

 

Figur 1. Beräkning av gradtimmar med varaktighetsdiagram, bef. värmeväxlare i Pinjen 1. 
 

Förklaring: 

Röd linje = Frånluft 24°C 

Blå linje = Tilluft 21°C 

Grön linje = Varaktighetskurva efter värmeväxlaren med 42% verkningsgrad 

Svart linje = Varakrighetskurva för Västerås normalmedeltemperatur 6°C 

 
Följande formel används för att grafiskt beräkna antal gradtimmar som en triangulär figur: 

 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔 =  
ℎ ∙ °𝐶𝐶

2
 [°𝐶𝐶, ℎ] 

 

Avläst antal timmar:  8200h 



 
 

Avläst antal grader: 16 °C 

 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔 =  
8200 ∙ 16

2
 

→ 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔 =  65600 °𝐶𝐶, ℎ 

 

Det beräknade antalet gradtimmar används för att ta fram det aktuella värmebehovet. Värmebehovet 

för den befintliga respektive nya värmeväxlaren beräknas enligt följande formel: 

 

𝑄𝑄 = 𝑇𝑇 ∙ 𝑞𝑞 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ 𝑆𝑆 ∙ 10−3 [MWh/år] 

Där 

T = drifttidsfaktor 

𝑞𝑞 = luftflöde (m³/s) 

𝜌𝜌 = luftens densitet (kg/m³) 

𝑐𝑐𝑝𝑝  = värmekapacitet (kJ/kg, °C) 

S = specifikt värmebehov i gradtimmar (°C,h) 

 

𝑄𝑄 = 𝑇𝑇 ∙ 𝑞𝑞 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ 𝑆𝑆 ∙ 10−3  

→ 

𝑄𝑄 = 1 ∙ 2,54 ∙ 1,2 ∙ 1,005 ∙ 65600 ∙ 10−3  

→ 

𝑄𝑄 = ≈ 200 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ/å𝑔𝑔 

 

Värmebehovet med den befintliga värmeväxlaren är alltså ca 200 MWh/år fjärrvärme. 

 

Fläktarnas energiförbrukning 

Eleffekt för fläktarna i den befintliga anläggningen baseras på mätningar på plats. Dessa effekter 

används för att beräkna fläktarnas årliga förbrukning av el. Nedan redovisas de uppmätta värden som 

erhölls (Tabell 5).  

 

Tabell 5. Uppmätt eleffekt fläktar LB05, Pinjen 1. 

Fas Tilluftsfläkt Frånluftsfläkt 

 Spänning 

[V] 

Strömstyrka 

[A] 

Effekt 

[kW] 

Spänning 

[V] 

Strömstyrka 

[A] 

Effekt 

[kW] 

L1 228 9,9 1,85 228 9,9 4,17 

L2 226 9,8 1,85 226 9,9 3,93 

L3 226 9,8 1,82 226 9,8 4,0 



 
 

Summa 3-fas, 

𝑷𝑷𝒆𝒆𝒆𝒆 

  5,5   12,1 

 

Beräknad energiförbrukning: 

 

𝑄𝑄 = 𝑃𝑃𝑒𝑒𝐴𝐴 ∙ 𝑡𝑡 ∙ 10−3 [MWh/år] 

 

Tilluftsfläkt: 

𝑄𝑄 = 5,5 ∙ 8760 ∙ 10−3 ≈ 48,2 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ/å𝑔𝑔  

Frånluftsfläkt: 

𝑄𝑄 = 12,1 ∙ 8760 ∙ 10−3 ≈ 106 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ/å𝑔𝑔  

 

Total energiförbrukning: 48,2 + 106 = 154,2 MWh/år förbrukning av el. 

 

Tryckfall över befintlig värmeväxlare 

Tryckfall över värmeväxlaren för frånluftssidan:  200 Pa 

Tryckfall över värmeväxlaren för tillluftssidan:   250 Pa 

Energibehovet för detta tryckfall finns redan med i mätningen av eleffekten, men det kan jämföras 

med nya värmeväxlaren för att se om det är lägre eller högre efter utbyte. 

 

Årskostnader Pinjen 1 befintlig värmeväxlare 

Den summerade årskostnaden för det befintliga ventilationssystemet blir: 

Fjärrvärmekostnad:  200 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ ∙ 450𝑘𝑘𝑔𝑔 = 90000 𝑘𝑘𝑔𝑔 

Elkostnad: 154,2 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ ∙ 1200 𝑘𝑘𝑔𝑔 =  185000 𝑘𝑘𝑔𝑔 

Summa: 90000 + 185000 = 275000 kr 

  



 
 

Värmebehov Tujan 1 – befintlig värmeväxlare  

Nedan beräknas antalet gradtimmar för värmebehovet (Figur 2). Varaktighetskurvan för temperaturen 

efter värmeväxlaren läggs här på ett avstånd av 22,5% mellan kurvan för utetemperatur och kurvan för 

frånluftstemperatur. 

 

 

Figur 2. Beräkning av gradtimmar med varaktighetsdiagram, bef. värmeväxlare i Pinjen 1. 
 

Förklaring: 

Röd linje = Frånluft 22°C 

Blå linje = Tilluft 17,5°C 

Grön linje = Varaktighetskurva efter värmeväxlaren med 22,5% verkningsgrad 

Svart linje = Varakrighetskurva för Västerås normalmedeltemperatur 6°C 

 

Avläst antal timmar:  7400h 

Avläst antal grader: 20 °C 

 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔 =  
7400 ∙ 20

2
 



 
 

→ 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔 =  74000 °𝐶𝐶, ℎ 

 

Beräkna värmebehovet: 

𝑄𝑄 = 𝑇𝑇 ∙ 𝑞𝑞 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ 𝑆𝑆 ∙ 10−3  

→ 

𝑄𝑄 = 1 ∙ 0,4 ∙ 1,2 ∙ 1,005 ∙ 74000 ∙ 10−3  

→ 

𝑄𝑄 = ≈ 35,7 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ/å𝑔𝑔 

 

Värmebehovet med den befintliga värmeväxlaren är alltså ca 35,7 MWh/år fjärrvärme. 

 

Fläktarnas energiförbrukning 

Eleffekt för fläktarna i den befintliga anläggningen baseras på mätningar på plats. Dessa effekter 

används för att beräkna fläktarnas årliga förbrukning av el. Nedan redovisas de värden som erhållits 

(Tabell 6). 

 

Tabell 6. Uppmätt eleffekt fläktar LB02, Tujan 1. 

Fas Tilluftsfläkt Frånluftsfläkt 

 Spänning 

[V] 

Strömstyrka 

[A] 

Effekt 

[kW] 

Spänning 

[V] 

Strömstyrka 

[A] 

Effekt 

[kW] 

L1 231 1,8 78 231 1,8 1,8 

L2 233 1,8 82 233 1,8 300 

L3 234 1,8 97 234 1,8 490* 

Summa 3-fas, 

𝑷𝑷𝒆𝒆𝒆𝒆 

  0,26   0,8 

 

* Den ena fasen i frånluftsfläkten pendlade kraftigt i effekt, varpå det avlästa värdet 490 ej är pålitligt. 

Märkeffekten för motorn är 1,1 kW och den verkliga effekten antas för beräkningarna vara 0,8 kW. 

 

Beräknad energiförbrukning 

𝑄𝑄 = 𝑃𝑃𝑒𝑒𝐴𝐴𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑔𝑔 ∙ 𝑡𝑡 ∙ 10−3 [MWh/år] 

 

Tilluftsfläkt: 

𝑄𝑄 = 0,26 ∙ 8760 ∙ 10−3 ≈ 2,2 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ/å𝑔𝑔  

 

Frånluftsfläkt: 

𝑄𝑄 = 0,80 ∙ 8760 ∙ 10−3 ≈ 7,0 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ/å𝑔𝑔  



 
 

 

Total förbrukning: 2,2 + 7,0 = 9,2 MWh/år förbrukning av elenergi. 

 

Årskostnader Tujan 1 befintlig värmeväxlare 

Den summerade årskostnaden för det befintliga ventilationssystemet blir: 

Fjärrvärmekostnad:  35,7 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ ∙ 450𝑘𝑘𝑔𝑔 ≈ 16000 𝑘𝑘𝑔𝑔 

Elkostnad: 9,2 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ ∙ 1200 𝑘𝑘𝑔𝑔 ≈  11000 𝑘𝑘𝑔𝑔 

Summa: 16000 + 11000 = 27000 kr 

 

Värmebehov Pinjen 1 – ny värmeväxlare 

Nedan beräknas antalet gradtimmar för värmebehovet med värmeväxlaren enligt tidigare beskriven 

metod (Figur 3). Varaktighetskurvan för temperaturen efter värmeväxlaren läggs här på ett avstånd av 

76,5% mellan kurvan för utetemperatur och kurvan för frånluftstemperatur. 

 

 

Figur 3. Beräkning av gradtimmar med varaktighetsdiagram, nya värmeväxlaren Pinjen 1. 
 
Förklaring: 

Röd linje = Frånluft 24°C 

Blå linje = Tilluft 21°C 



 
 

Grön linje = Varaktighetskurva efter värmeväxlaren med 76,5% verkningsgrad 

Svart linje = Varaktighetskurva för Västerås normalmedeltemperatur 6°C 

 

Följande formel används för att beräkna antal gradtimmar som en triangulär figur: 

 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔 =  
ℎ ∙ °𝐶𝐶

2
 [°𝐶𝐶, ℎ] 

 

• Avläst antal timmar:  6200h 

• Avläst antal grader: 5 °C 

 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔 =  
6200 ∙ 5

2
 

→ 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔 =  15500 °𝐶𝐶, ℎ 

 

Det beräknade antalet gradtimmar används för att ta fram det aktuella värmebehovet nedan: 

 

𝑄𝑄 = 𝑇𝑇 ∙ 𝑞𝑞 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ 𝑆𝑆 ∙ 10−3 [MWh/år] 

Där 

T = drifttidsfaktor 

𝑞𝑞 = luftflöde (m³/s) 

𝜌𝜌 = luftens densitet (kg/m³) 

𝑐𝑐𝑝𝑝  = värmekapacitet (kJ/kg, °C) 

S = specifikt värmebehov i gradtimmar (°C,h) 

 

𝑄𝑄 = 𝑇𝑇 ∙ 𝑞𝑞 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ 𝑆𝑆 ∙ 10−3  

→ 

𝑄𝑄 = 1 ∙ 2,54 ∙ 1,2 ∙ 1,005 ∙ 15500 ∙ 10−3  

→ 

𝑄𝑄 ≈  47,2 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ/å𝑔𝑔  

 

Värmebehovet med den nya värmeväxlaren är alltså ca 47,2 MWh/år fjärrvärme. 

 

Fläktarnas energiförbrukning 

Uppgifter om nya fläktar har erhållits från tillverkaren Ziehl-Abegg: 

 

• Eleffekt tilluftsfläkt:  3,3 kW 

• Eleffekt frånluftsfläkt:  4,5 kW 



 
 

 

Energibehovet för de nya fläktarna beräknas nedan: 

 

𝑄𝑄 = 𝑃𝑃𝑒𝑒𝐴𝐴 ∙ 𝑡𝑡 ∙ 10−3 [MWh/år] 

 

Tilluftsfläkt: 

𝑄𝑄 = 3,3 ∙ 8760 ∙ 10−3 ≈ 28,9 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ/å𝑔𝑔  

Frånluftsfläkt: 

𝑄𝑄 = 4,5 ∙ 8760 ∙ 10−3 ≈ 39,4 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ/å𝑔𝑔  

 

Total förbrukning: 28,9 + 39,4 ≈ 68 MWh/år förbrukning av elenergi. 

 

Energibehov m.h.t. tryckfall 

Tryckfallet är 88 Pa lägre över den nya roterande värmeväxlare jämfört med befintliga heatpipen. 

 

Årskostnader Pinjen 1 ny värmeväxlare 

Den summerade årskostnaden för ventilationssystemet blir: 

Fjärrvärmekostnad: 47,2 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ ∙ 450𝑘𝑘𝑔𝑔 = 21240 𝑘𝑘𝑔𝑔 

Elkostnad: 68 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ ∙ 1200 𝑘𝑘𝑔𝑔 =  81600 𝑘𝑘𝑔𝑔 

Summa: 21240 + 81600 = 102840 kr 

  



 
 

Värmebehov Tujan 1 – ny värmeväxlare 

Nedan beräknas antalet gradtimmar för värmebehovet med värmeväxlaren enligt tidigare beskriven 

metod (Figur 4). Varaktighetskurvan för temperaturen efter värmeväxlaren läggs här på ett avstånd av 

75,6 % mellan kurvan för utetemperatur och kurvan för frånluftstemperatur. 

 

 

Figur 4. Beräkning av gradtimmar med varaktighetsdiagram, nya värmeväxlaren Tujan 1. 
 
Förklaring: 

Röd linje = Frånluft 22 °C 

Blå linje = Tilluft 17,5 °C 

Grön linje = Varaktighetskurva efter värmeväxlaren med 75,6 % verkningsgrad 

Svart linje = Varaktighetskurva för Västerås normalmedeltemperatur 6°C 

 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔 =  
ℎ ∙ °𝐶𝐶

2
 [°𝐶𝐶, ℎ] 

 

• Avläst antal timmar:  3400h 

• Avläst antal grader: 4 °C 

 



 
 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔 =  
3400 ∙ 4

2
 

→ 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔 =  6800 °𝐶𝐶, ℎ 

 

Det beräknade antalet gradtimmar används för att ta fram det aktuella värmebehovet nedan: 

 

𝑄𝑄 = 𝑇𝑇 ∙ 𝑞𝑞 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ 𝑆𝑆 ∙ 10−3 [MWh/år] 

Där 

T = drifttidsfaktor 

𝑞𝑞 = luftflöde (m³/s) 

𝜌𝜌 = luftens densitet (kg/m³) 

𝑐𝑐𝑝𝑝  = värmekapacitet (kJ/kg, °C) 

S = specifikt värmebehov i gradtimmar (°C,h) 

 

𝑄𝑄 = 𝑇𝑇 ∙ 𝑞𝑞 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ 𝑆𝑆 ∙ 10−3  

→ 

𝑄𝑄 = 1 ∙ 0,4 ∙ 1,2 ∙ 1,005 ∙ 6800 ∙ 10−3  

→ 

𝑄𝑄 ≈  3,3 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ/å𝑔𝑔  

 

Värmebehovet med den nya värmeväxlaren är alltså ca 3,3 MWh/år fjärrvärme. 

 

I fastigheten Tujan 1 analyseras endast ett byte av värmeväxlare med bakgrund av den låga verknings-

graden. Byte av fläktar kommer ej tas med i denna studie. 

 

Årskostnader Tujan 1 ny värmeväxlare 

Den summerade årskostnaden för ventilationssystemet blir: 

Fjärrvärmekostnad:   3,3 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ ∙ 450𝑘𝑘𝑔𝑔 = 1485 𝑘𝑘𝑔𝑔 

Elkostnad: 9,2 𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ ∙ 1200 𝑘𝑘𝑔𝑔 =  11040 𝑘𝑘𝑔𝑔 

Summa: 1485 + 12900 = 12525 kr 

 

  



 
 

Bilaga 2 - fotografier 

Bilagan innehåller fotografier av fastigheternas yttre och fläktrum. 

 

Fotografier av fastigheterna Pinjen 1 och Tujan 1. 

 
Figur 4. Framsida Pinjen 1. Foto: Reine Jonsson 
 

 
Figur 2. Baksida Pinjen 1. Foto: Reine Jonsson 
 



 
 

 
Figur 3. Framsida Tujan 1. Foto: Reine Jonsson 
 
 
Fläktrum LB05 i fastigheten Pinjen 1. 

 

 
Figur 4. LB05 i Pinjen 1. Foto: Reine Jonsson 



 
 

 
Figur 5. LB05 i Pinjen 1. Foto: Reine Jonsson 
 

 
Figur 65. LB05 aggregatbeteckning. Foto: Reine Jonsson 
 



 
 

 
Figur 6. Uppmätt frånluftsflöde. Foto: Reine Jonsson 
 

 
Figur 7. Shunt för värmebatteri. Foto: Reine Jonsson 



 
 

 
Figur 8. Frånluftsfläkt. Foto: Reine Jonsson 



 
 

 
Figur 9. Tilluftsfläkt. Foto: Reine Jonsson 
  



 
 

Fläktrum LB02 i fastigheten Tujan 1. 

 
Figur 10. LB02. Foto: Reine Jonsson 
 

 

Figur 11. LB02. Foto: Reine Jonsson 

  



 
 

 

 

Figur 11. LB02 by-pass i mitten av värmeväxlaren. Foto: Reine Jonsson 

 

 

Figur 11. LB02 heatpipevärmeväxlare. Foto: Reine Jonsson 

  



 
 

 

Bilaga 3 - enkät inneklimat Tujagården Attendo Care 

 

Enkät angående inneklimatet i Tujagården 
 
Enkäten görs som en del i ett examensarbete i 

samarbete med Mimer. I examensarbetet undersöks 

ventilationssystemet i er fastighet, varpå eventuella 

åtgärdsförslag presenteras och analyseras.  

 

Jag är mycket tacksam om ni svarar på denna enkät. 

Era svar är en viktig del i examensarbetet som 

grund för diskussion kring inneklimatet.  

 

Har ni några frågor tveka inte att hör av er till mig! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Reine Jonsson 

rjn06002@student.mdh.se 

073-7412470 

  

mailto:rjn06002@student.mdh.se�


 
 

Intervju ang. inneklimatet med personal på Tujagården Attendo Care 

 
Födelseår:       …………………….. 

 

Kön:    Man     ………… 

  Kvinna ………… 

 

Arbetstid Heltid  …………. 

  Deltid ………….. 

 

Vad anser du om temperaturförhållandena på arbetsplatsen? 

 

Mycket bra  Bra Acceptabla        Dåliga          Mycket dåliga 

     ……  ……     …….         .……                         ……..  

 

Om problem med temperaturen, ange en eller flera av följande: 

Alltför kallt under vintern  ……. 

Alltför andra tider   ……. 

Alltför varmt under sommaren  ……. 

Alltför varmt andra tider  ……. 

Varierar över dygnet   ……. 

Varierar mellan olika lokaler  ……. 

 

Vad anser du om luftkvaliteten på arbetsplatsen? 

 

Mycket bra  Bra Acceptabel        Dålig          Mycket dålig 

     ……  ……     …….         .……                         ……..  

 

Finns lokaler med dålig luftkvalitet?   

Ja ……. 

Nej …….   

 

 

         Vänd 

  



 
 

Om problem med luftkvaliteten, ange en eller flera av följande: 

 

Sämre på nätter/tidiga morgnar ……. 

Sämre på eftermiddagar  ……. 

Olika i olika lokaler  ……. 

Värdingsmöjligheter saknas ……. 

Lukt från tobaksrök  ……. 

Lukt från bilavgaser  ……. 

Lukt från avlopp/fekalier ……. 

Lukt från kemikalier  ……. 

Lukt från parfymer o dyl ……. 

Matos    ……. 

Mögellukt   ……. 

Annat, vad   ……………………………………………………….. 

 

Påverkar inneklimatet din fysiska arbetsprestation? 

 

Mycket   Ganska mycket  Lite        Inte alls         

     ……          ……      …….         .……                        

 

Påverkar inneklimatet din mentala arbetsprestation? 

 

Mycket   Ganska mycket  Lite        Inte alls         

     ……          ……      …….         .……                        

 

Övriga synpunkter 

 

 

 

 

Tack så mycket för hjälpen! 

  



 
 

Bilaga 4 - LCC-kalkyler från Belok 

I denna bilaga redovisas LCC-kalkylerna som utförts med Beloks kalkylmodell. 

Pinjen 1 - fjärrvärmekostnad 

Figuren nedan (Figur 1) visar LCC-kalkyl för värmeväxlarens fjärrvärmekostnader i Tujan 1. Alt 1 är 

före och Alt 2 är efter byte av värmeväxlare. 

 

Figur 1. LCC-kalkyl fjärrvärmekostnad Pinjen 1. Källa: Belok.se 2009. 



 
 

Pinjen 1 - elkostnad 

Figuren nedan (Figur 2) visar LCC-kalkyl för fläktarnas elkostnader i Pinjen 1. Alt 1 är före och Alt 2 

är efter byte av fläktar. 

 

Figur 6. LCC-kalkyl elkostnad Pinjen 1. Källa: Belok.se 2009. 
 
 



 
 

Tujan 1 – fjärrvärmekostnad 

Figuren nedan (Figur 3) visar LCC-kalkyl för värmeväxlarens fjärrvärmekostnader i Tujan 1. Alt 1 är 

före och Alt 2 är efter byte av värmeväxlare. 

 

Figur 3. LCC-kalyl fjärrvärmekostnad Tujan 1. Källa: Belok.se 2009. 



Bilaga 5 Pay-off beräkning för investeringarna
Kalkylränta 5 %
Inflation 2 %
Nominell kalkylränta: (1+0,5)*(1,02) = 1,071 7,1 %
Pay-off med hänsyn till kalkylränta, nominell 7,1%

Fastigheten Pinjen 1
Fjärrvärmekostnad befintlig värmeväxlare [kr/år] 90000
Fjärrvärmekostnad ny värmeväxlare [kr/år] 21240
Besparing fjärrvärmekostnad [kr/år] 68760
Årlig prisökning fjärrvärme 3 %

Elkostnad befintliga fläktar [kr/år] 185000
Elkostnad nya fläktar [kr/år] 81600
Besparing elkostnad [kr/år] 103400
Årlig prisökning el 3,5 %

Sammanlagd besparing el + värme 172160

Alt 2
Grundinvestering, G 300000

Årlig besparing
År 1 64202
År 2 61894
År 3 57791
År 4 53960
År 5 50382
År 6 47042

Summa 335270
Besparingen uppgår till G efter: 5 år och 9 mån

Alt 3
Grundinvestering, G 300000

Årlig besparing
År 1 96545
År 2 93075
År 3 86904
År 4 81143

Summa 357668
Besparingen uppgår till G efter: 3 år och 9 mån

Alt 4
Grundinvestering, G 300000



Årlig besparing
År 1 160747
År 2 154968

Summa 315715
Besparingen uppgår till G efter: 1 år och 2 mån

Fastigheten Tujan 1
Fjärrvärmekostnad befintlig värmeväxlare [kr/år] 16515
Fjärrvärmekostnad ny värmeväxlare [kr/år] 1485
Besparing fjärrvärmekostnad [kr/år] 15030
Årlig prisökning fjärrvärme 3

Alt 2
Grundinvestering, G 100000

Årlig besparing
År 1 14034
År 2 13496
År 3 12602
År 4 11766
År 5 10986
År 6 10258
År 7 9578
År 8 8943
År 9 8350

Summa 100013
Besparingen uppgår till G efter: 9 år
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