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ABSTRACT 

Tången 2 is a building situated in Stockholm, Sweden. It´s built in the 1930s and contains 

both residences and businesses. The property owner, Diligentia AB, wants to lower the 

energy use in Tången 2. This report consists of an energy audit which clarifies the specific 

circumstances linked to Tången 2. Collected knowledge is then used, together with the results 

from the literature study, to decide energy measures to proceed with. Result from the energy 

audit suggests a high potential to lower the energy use. To calculate the potential energy 

saving of chosen measures, a model of the building was constructed in IDA ICE. Collected 

data from the energy audit was used as input in the model. Simulation results suggest that 

there are several possible measures to implement, both constructional and technical. Results 

from the economical calculations suggest that there´s a connection between energy saving 

and investment cost. Even though the energy saving potential of a single measure is 

significant, it´s not cost effective if it consists of a high investment cost. Results from the 

study are presented as a program of measures that will lower the energy use and save the 

owner money in the long run. This study shows that even for a building with big energy 

saving potential, it´s hard to lower the energy use significantly and maintain a profit. The 

program of measures suggested in this report has an energy saving potential of 11 % and an 

IRR of 7, 7 %. 
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SAMMANFATTNING 

Energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn utgör en betydande andel av den totala 

energianvändningen. Energibesparingspotentialen för befintlig bebyggelse är hög till följd av 

den material-, teknik- och kunskapsutveckling som hela tiden sker. För att motivera 

fastighetsägare att genomföra energibesparande åtgärder på sina fastigheter måste 

åtgärderna utformas så att ett genomförande är ekonomiskt lönsamt. För att avgöra vilka 

åtgärder som utgör störst besparingspotential måste fastigheternas specifika förutsättningar 

kartläggas. Diligentia AB har för avsikt av energieffektivisera fastigheten Tången 2. För att 

avgöra vilka åtgärder som ska genomföras behöver de ett underlag som presenterar åtgärder, 

investeringskostnader och besparingspotential. 

Tången 2 är en fastighet som innefattar bostäder, en restaurang, en frisörsalong, en fotobutik 

och en större träningsanläggning. Fastigheten byggdes i början av 1930-talet och en större 

renovering genomfördes 1994. Tången 2 är belägen på Södermalm i Stockholm. 

Byggnadstekniken som användes då Tången 2 uppfördes tyder på stora 

energibesparingsmöjligheter då energiprestanda inte prioriterades under denna tid. Den 

installationstekniska utformningen medför också möjligheter att sänka energianvändningen. 

Tidigare genomförda energieffektiviseringsprojekt och forskning på området bekräftar att 

möjligheten att sänka energianvändningen är stor. För att genomföra en energieffektivisering 

krävs djupare kunskap om hur en byggnads energibalans är uppbyggd, vilka poster som ingår 

och hur de påverkar energiprestandan. Då ett genomförande av åtgärder kan medföra att 

fastighetens kravbild ändras är det av stor vikt att kartlägga vilka lagar och regler som gäller. 

För att avgöra vilka åtgärder som bäst är anpassade till den aktuella fastigheten innefattade 

studien en energikartläggning där fastighetens specifika förutsättningar undersöktes. 

Energikartläggningens resultat sammanställdes med resultatet från litteraturstudien och 

utgjorde underlag för beslut om vilka åtgärder som arbetades vidare med. För att avgöra 

energibesparingspotentialen för de valda åtgärderna genomfördes simuleringar i IDA ICE. 

IDA ICE är ett energisimuleringsprogram och en modell av fastigheten med indata hämtat 

från tillgängliga handlingar, litteraturstudien och energikartläggningen. Modellen 

validerades genom att jämföra simuleringsresultatet från grundmodellen med 

normalårskorrigerad förbrukningsstatistik och handberäkningar. 

Energikartläggningen resulterade i två byggnadstekniska och fyra installationstekniska 

åtgärder som utgjorde grunden för simuleringarna. De byggnadstekniska åtgärderna utgörs 

av fönsterbyte och tilläggsisolering av yttertaket. Bristfällig tätning runt fönstren, fönstrens 

bedömda energiprestanda, fönstrens andel av transmissionsförlusterna samt fönstrens skick 



utgjorde anledningen till att åtgärden valdes. Fönsterbytet medför en potentiell sänkning av 

uppvärmningsbehovet med 8,5 %. En tilläggsisolering av yttertaket valdes då rådande 

förutsättning inte innebär stora ombyggnader vid ett genomförande samt att yttertaket 

utgjorde relativt stor andel av transmissionsförlusterna. Tilläggsisoleringen av yttertaket 

medför en potentiell sänkning av uppvärmningsbehovet med 3,1 %. De installationstekniska 

åtgärderna utgörs av ett byte av ventilationsaggregaten TA01/FA01 och TA02/FA02, 

renovering av ventilationsaggregatet TA04/FA04 och injustering av uppvärmningssystemet. 

Byte av ventilationsaggregaten TA01/FA01 och TA02/FA02 valdes då nuvarande aggregat 

saknar värmeväxling; rådande systemutformning och kanaldragning inte innebär stora 

ombyggnadsbehov samt systemens andel av ventilationsförlusterna. Åtgärderna medför en 

besparingspotential på 3,1 % respektive 1,6 %. Renovering av ventilationsaggregatet 

TA04/FA04 valdes då mätningar tyder på bristfällig värmeväxling i aggregatet samt 

åtgärdens låga investeringskostnad. Besparingspotentialen för åtgärden uppgår till 0,3 %. 

Injustering av uppvärmningssystemet valdes då framledningstemperaturen var högt inställd 

jämfört med referenskurvan som används av Diligentia AB samt att frånluftstemperaturerna 

från bostäderna bedömdes som hög. Besparingspotentialen räknades med nyckeltal och 

uppgår till 3,3 %. 

Resultatet från de ekonomiska analyserna av åtgärdsförslagen medför att fönsterbytet inte 

kan föreslås enbart i energieffektiviseringssyfte. Anledningen till att fönsterbytet inte föreslås 

är bristande ekonomisk lönsamhet. Övriga åtgärder utgör föreslaget åtgärdspaket. 

Slutsatserna från arbetet är att det är möjligt att utforma åtgärdspaket som sänker 

energianvändningen samtidigt som de ökar avkastningen. Åtgärderna måste anpassas till 

fastighetens specifika förutsättningar. Det kan vara svårt att genomföra en betydande 

sänkning av energianvändningen trots en hög förbrukning och en hög potential till följd av 

fastighetsägarens krav på ekonomisk lönsamhet. För Tången 2 medför föreslaget 

åtgärdspaket en besparingspotential som sänker uppvärmningsbehovet med 11 %. 

Internräntan för föreslaget åtgärdspaket uppgår till 7,7 %. 
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Gradtimmar Gt °Ch 

U-värde U W/m2°C 

Area A m2 
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Specifik värmekapacitet cp J/kg°C 

Densitet ρ kg/m3 

Temperaturverkningsgrad η - 
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Inomhustemperatur Tinne °C 
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Gränstemperatur Tgräns °C 
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DEFINITIONSFÖRTECKING 

Aoms 

Sammanlagd area (m2) för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd 

inneluft. Med omslutande byggnadsdel avses sådan byggnadsdel som 

begränsar uppvärmda delar av bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark 

eller mot delvis uppvärmt eller icke uppvärmt utrymme. 

Atemp 

Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för 

temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som 

begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, 

öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom 

byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte. 

Byggnadens energianvändning 

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

till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, 

tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Om golvvärme, 

handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även 

dess energianvändning 

Byggnadens fastighetsenergi 

Den del av fastighetselen som är relaterad till byggnadens behov där den 

elanvändande apparaten finns inom, under eller anbringad på utsidan av 

byggnaden. I denna ingår fast belysning i allmänna utrymmen och 

driftsutrymmen. Dessutom ingår energi som används i värmekablar, pumpar, 

fläktar, motorer, styr- och övervakningsutrustning och dylikt. Även externt 

lokalt placerad apparat som försörjer byggnaden, exempelvis pumpar och 

fläktar för frikyla, inräknas. Apparater avsedda för annan användning än för 

byggnaden, exempelvis motor- och kupévärmare för fordon, batteriladdare för 

extern användare, belysning i trädgård och på gångstråk, inräknas inte.  

Byggnadens specifika energianvändning 

Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år. 

Hushållsenergi inräknas inte. Inte heller verksamhetsenergi som används 

utöver byggnadens grundläggande verksamhetsanpassade krav på värme, 

varmvatten och ventilation.  

 

 



1 

1 INLEDNING  

Det här examensarbetet utgörs av en energikartläggning samt en utredning av 

energieffektiviseringsåtgärder för Tången 2, en fastighet från Diligentia AB:s 

fastighetsbestånd. 

1.1 Bakgrund 

Energianvändningen i världen bidrar till en rad miljöproblem. Ett av de mest signifikativa 

miljöproblemen som kan förknippas med energianvändning är utsläppen av växthusgaser 

som uppstår vid främst förbränning av fossila bränslen (Nationalencyklopedin 2012). För att 

åtgärda den miljöpåverkan som energianvändningen medför måste energianvändningen i 

världen reduceras.  

Europeiska unionen har satt som mål att sänka unionens totala energianvändning med 20 % 

till 2020. Eftersom bygg- och fastighetssektorn står för ca 40 % av den totala 

energianvändningen inom unionen har det utarbetats direktiv för att minska denna sektors 

användande av energi. Genomförandet innefattar exempelvis nya krav på 

energianvändningen då en fastighet genomgått en omfattande renovering 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU, EUT L 153/13, 18.6.2010, ss. 1-23). 

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av energianvändningen även i Sverige, 

enligt Toller, Wadeskog, Finnveden, Malmqvist & Carlsson (2009) uppgår den till totalt 28 % 

där 18 % utgörs av energi för uppvärmning. Möjligheten att effektivisera energianvändningen 

i befintliga fastigheter är stor. En energieffektivisering av en fastighet har potentialen att 

bidra till att reducera miljöpåverkan samtidigt som det ökar fastighetens lönsamhet till följd 

av lägre driftkostnader. Noggranna utredningar av energieffektiviseringsåtgärder kan påvisa 

möjliga åtgärder som ger ett mervärde både för miljön och fastighetsägarens ekonomi. 

Fastighetsbolaget Diligentia har med sin miljöpolicy och sitt hållbarhetsarbete för avsikt att 

bland annat sänka energianvändningen i sina fastigheter för att aktivt förebygga företagets 

miljöpåverkan (Diligentia 2014). 
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1.2 Problemformulering 

För att reducera företagets miljöpåverkan och öka avkastningen har Diligentia AB för avsikt 

att energieffektivisera sitt fastighetsbestånd. Problemet är att avgöra vilka åtgärder som ska 

genomföras. Det är därför viktigt att utgå från ett genomarbetat beslutsunderlag där 

besparingspotentialen, kostnaderna, återbetalningstiden, förutsättningarna och den 

praktiska genomförbarheten utreds och anpassas till den aktuella fastigheten. 

1.3 Syfte 

Syftet med utredningen är att utreda möjliga åtgärder att sänka Tången 2:s 

energianvändning genom att kartlägga rådande förutsättningar och energianvändning. 

Utredningen ska resultera i ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska innefatta åtgärder 

som möjliggör en effektivare energianvändning och medför lägre driftkostnader och på så 

sätt en högre avkastning på sikt. Resultatet från denna utredning ska fungera som underlag 

vid beslut av åtgärder som ska genomföras för fastigheten. 

1.4 Frågeställningar 

 Vad har Tången 2 för energibesparingsförutsättningar? 

 Kan ett åtgärdspaket utformas så att avkastningskravet på 7 % uppnås? 

 Hur stor är energibesparingspotentialen på praktiskt genomförbara energi-

effektiviseringsåtgärder för Tången 2? 

1.5 Avgränsning 

Studien omfattar endast fastigheten Tången 2, som är en fastighet från 1931, som 

renoverades 1994, och som ligger på Södermalm i Stockholm. Tången 2 har en uppvärmd yta 

(ATEMP) på totalt 6866 m2 och innefattar bostäder och lokaler. Endast åtgärder för att sänka 

fastighetsenergin, uppvärmningsbehovet, kylbehovet och energibehovet för tappvarmvatten 

kommer att studeras. Boendevanor och brukarvanor kommer inte kartläggas i detalj utan 

uppskattas från nyckeltal. Köldbryggor och luftläckning kommer inte att mätas mer än 

översiktligt med värmekamera och kommer att uppskattas utifrån mätresultat och 

erfarenhetsvärden med utgångspunkt i fastighetens ålder, byggnadsteknik och storlek. 

Rådande fuktförhållanden och fuktförhållanden efter energieffektiviseringsåtgärderna 

kommer inte att kartläggas eller studeras i detalj utan praktisk kunskap från liknande studier 

kommer att tillämpas. Studien omfattar en bedömning av den ekonomiska lönsamheten för 

åtgärderna. Prisuppgifter och kostnader för valda energieffektiviseringsåtgärder kommer inte 
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att kartläggas i detalj utan baseras på nyckeltal och erfarenhetsvärden som arbetas fram i 

samspråk med sakkunnig.  
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1.6 Disposition 

I detta avsnitt presenteras uppbyggnaden av innehållet i examensarbetet. Avsnittens innehåll 

sammanfattas och presenteras i den ordningen de presenteras i arbetet.  

Kapitel 2 Metodbeskrivning 

Metodbeskrivningen syftar till att klargöra hur arbetet genomförts och vilka 

moment som studien innefattat.  

Kapitel 3 Litteraturstudie 

Litteraturstudien kartlägger förutsättningar för energieffektivisering av 

fastigheten baserat på tidigare genomförda projekt med liknande 

förutsättningar. Litteraturstudien behandlar även grundläggande kunskap om 

vad som påverkar byggnadens energianvändning samt vart forskningsfronten 

för energieffektivisering är i dagsläget. 

Kapitel 4 Objektsbeskrivning 

Objektsbeskrivning innefattar en kartläggning av Tången 2 där 

Objektsspecifika förutsättningar i form av tekniska system och byggnadsdelar 

presenteras. 

Kapitel 5 Resultat 

I resultatavsnittet presenteras resultatet från handberäkningar, modellering 

simuleringar och ekonomiska kalkyler. 

Kapitel 6 Diskussion 

I diskussionen diskuteras och kommenteras resultatet från energi-

kartläggningen, handberäkningarna, simuleringarna och den ekonomiska 

kalkylen. 

Kapitel 7 Slutsatser  

I slutsatserna presenteras en konkretiserad resultatsammanställning och de i 

inledningen nämnda frågeställningar besvaras. 

Kapitel 8 Förslag till fortsatt arbete 

Det slutliga avsnittet ger förslag på hur rapportens resultat kan användas och 

utvecklas i vidare studier. En kort förklaring och några frågeställningar 

presenteras för varje enskilt förslag.  
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2 METODBESKRIVNING 

Följande kapitel förklarar metoden som används i denna studie. Metodbeskrivningen är 

uppdelad på moment som studien infattar. 

2.1 Litteratursökning och litteraturstudie 

Litteratursökningen genomfördes i två steg: det första steget bestod av att hitta litteratur som 

beskriver grunderna för energianvändningen i en byggnad samt förutsättningar i form av 

byggnadstekniken som användes på 1930-talet. I första steget användes främst tryckt 

litteratur. Källorna i detta steg valdes för att de gav en grundläggande information till vad 

som påverkar energianvändningen i en byggnad. Det andra steget bestod av en kartläggning 

av vart forskningsfronten ligger inom ämnet energieffektivisering samt erfarenheter från 

liknade projekt. Litteratursökningen genomfördes med tre utgångspunkter; byggnads- 

tekniska, installationstekniska och beteendemässiga energieffektiviseringsåtgärder. 

Gemensamt för utgångspunkterna är att litteratursökningen genomfördes på databasen 

Discovery. Litteratursökningen resulterade i rapporter, avhandlingar och vetenskapliga 

artiklar. Referenserna bedöms tillhöra forskningsfronten för ämnesområdet. Exempel på 

sökord som användes är energy + retrofitting, individuell mätning, vacuum + insulation och 

sunshade + energy. Litteraturstudien genomfördes som resultatet av litteratursökningen där 

utredningar och forskning på området studerades samt att grundläggande faktorer 

behandlas. Litteraturstudien utgick från fastighetens förutsättningar vilket medför att 

resultatet är anpassat till den aktuella fastigheten. 

2.2 Den aktuella studien 

Studien genomfördes som en kartläggning av energianvändningen i Tången 2 och som en 

utredning av energibesparande åtgärder.  

Energikartläggningen är baserad på valda delar ur metodiken för att energibesiktiga 

flerbostadshus och lokaler. Följande moment ingick i arbetet som förelåg energi-

kartläggningen och syftade till att erhålla grundläggande kunskap om fastigheten. De 

underlag som studerades var planritningar, fasadritningar, OVK-protokoll, flödesscheman, 

ventilationsritningar, VS-ritningar, energistatistik och verksamhetstider. 

Vid energikartläggningen användes checklistan som utgör bilaga a. De mätinstrument som 

användes var millimeterstock, digital termometer, digitalkamera och värmekamera. 

Millimeterstocken användes för att mäta ytterväggens tjocklek. Den digitala termometern 

användes för att mäta lufttemperaturerna i ventilationssystemen. Uppmätta lufttemperaturer 

utgörs av uteluft, tilluft, avluft och frånluft samt lufttemperaturen utomhus. Digitalkameran 
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användes för att fotografera och dokumentera specifika förutsättningar för Tången 2. 

Värmekameran användes för att mäta temperaturskillnader på klimatskalet. Främst i 

anslutningar mellan yttervägg – fönster samt yttervägg – entrédörrar. 

Energikartläggningen utfördes för att komplettera de handlingar som erhållits från 

fastighetsägaren. Energikartläggningen medförde en förståelse för rådande förutsättningar 

som inte kunnat erhållas från underlaget. 

Eftersom ventilationsaggregaten inte möjliggjorde en mätning av temperaturen efter 

värmeväxlaren och innan värmebatteriet så räknades temperaturverkningsgraden utifrån 

avkylningen av frånluften. 

Utredningen av energibesparande åtgärder utgick ifrån energikartläggningen och 

litteraturstudien. Utifrån dessa valdes de energieffektiviseringsåtgärder som simulerades. De 

åtgärder som valdes var de som teoretiskt och praktiskt var mest lämpliga utifrån den 

aktuella fastighetens förutsättningar och de med störst uppskattad besparingspotential. Vid 

bedömning av besparingspotentialen togs förhållandet mellan transmissions- och 

ventilationsförluster i åtanke.  

För att möjliggöra simuleringar av energibesparingspotentialen skapades en modell av 

fastigheten i energisimuleringsprogrammet IDA ICE 4.5.1. Underlaget till modellen 

hämtades från ritningar, OVK-protokoll och energikartläggningen. Fastigheten delades in i 

zoner som baserades på verksamhet och ventilationstillhörighet.  Närvarotid, 

personbelastning, värmetillskott och liknande baserades på nyckeltal och uppskattningar. 

Grundmodellen simulerades med olika värden på infiltrationen då infiltrationen utgjorde 

den indata som var mest osäker. Baserat på resultatet från infiltrationssimuleringen valdes 

värdet på infiltrationen. 

 Simuleringen av grundfallet jämfördes med handberäkningarna och fastighetens 

normalårskorrigerade energianvändning. Jämförelsen genomfördes för att validera modellen 

innan simuleringen av valda energieffektiviseringsåtgärder. 

Energieffektiviseringsåtgärderna simulerades enskilt för att möjliggöra en rangordning 

baserat på energibesparingspotentialen och för att utgöra grunden för de ekonomiska 

beräkningarna. Slutligen simulerades samtliga energieffektiviseringsåtgärder för att bedöma 

den totala energibesparingspotentialen. 

Handberäkningar genomfördes för att kontrollera och validera resultatet utifrån 

grundfallssimuleringen. Handberäkningen genomfördes genom att räkna ut byggnadens 

årsenergibehov för uppvärmning. Indata hämtades från energikartläggningen samt från 

ritningar och OVK-protokoll. Årsenergibehovet för uppvärmning beräknades med två 

metoder. Ena metoden innebar att årsenergibehovet räknades fram utifrån månadsbasis där 

värmetillskottet från solen beräknades utifrån klara, halvklara och mulna dagar. Den andra 



7 

metoden innebar att årsenergibehovet handberäknades övergripande baserat på gradtimmar 

samt byggnadens gränstemperatur. Vid beräkning av transmissionsförlusterna baserades 

köldbryggorna på nyckeltal.  

För att möjliggöra en jämförelse mellan statistiken från åren 2012 och 2013 samt resultatet 

från IDA ICE och handberäkningarna genomfördes en normalårskorrigering. Vid 

normalårskorrigeringen räknades den energi som bedömdes användas för uppvärmningen av 

tappvarmvattnet bort. Detaljerad statistik för energianvändningen för uppvärmningen av 

tappvarmvatten saknas, vilket medför att energianvändningen uppskattas utifrån nyckeltal. 

Normalårets graddagar saknas vilket har medfört att graddagarna räknats utifrån 

normalårets månadsmedeltemperatur och månadernas antal dagar, vilket sedan jämfördes 

med månadsmedeltemperaturen för 2012 och 2013.  

2.3 Resultat 

Resultaten från simuleringarna utvärderades i två steg för att undersöka om de var 

kostnadseffektiva. Först analyserades investeringarna med pay-off-metoden utan 

internränta. Pay-off-metoden påvisade övergripande vilka åtgärder som var lönsamma. 

För att utvärdera lönsamheten med kravet på 7 % internränta användes BELOKs 

totalverktyg. BELOKs totalverktyg räknar de införda åtgärderna som ett åtgärdspaket som 

utgör underlaget för den totala internräntan.  

Resultatet från den ekonomiska kalkylen sammanställdes till ett åtgärdsprogram där de 

föreslagna energieffektiviseringsåtgärderna presenterades med uppskattad investering, 

besparingspotential och teknisk livslängd. 

För att underlätta fastighetsägarens användning av resultatet har en energiplan för Tången 2 

upprättats och bifogats arbetet, energiplanen utgör bilaga b. 

2.4 Osäkerheter med metoden 

Osäkerheter med denna studie är av betydande karaktär och har tagits med i 

resultatutvärderingen.  

Då indata för köldbryggor och luftläckning är uppskattade utifrån erfarenhetsvärden och inte 

kartlagda i detalj samt att underlaget vid bedömning av byggnadsdelarnas uppbyggnad ej är 

kompletta så bidrar detta till en viss osäkerhet för resultatet. Eftersom resultatet från 

grundsimuleringen kan överensstämma med den verkliga förbrukningen samt 
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handberäkningen trots att de individuella delarna är felaktigt uppskattade, vilket kan 

innebära att potentialen för energieffektiviseringsåtgärderna över- eller underskattats.  

Mätinstrumenten samt mättekniken kan medföra osäkerheter för mätresultatet och 

mätperioden kan påverka resultatet då den inte nödvändigtvis återspeglar fastighetens 

normala förutsättningar. Indata hämtat från handlingar som exempelvis OVK-protokoll kan 

beroende på utförandet medföra osäkerheter till resultatet. Brukarvanor och boendevanor 

har antagits utifrån nyckeltal kan resultatet från de förslagna åtgärderna skilja vid ett 

praktiskt genomförande beroende på verksamheten som bedrivs i fastigheten. 

Fuktförhållandena som råder i väggen kan medföra en försämring av väggens U-värde i 

ursprungsfallet samtidigt som tilläggsisolering medför en ökad energisparpotential, detta är 

inget som kommer att behandlas i detta arbete då utgångsläget är att byggnadsdelarna är 

torra. Vid energikartläggningen undersöktes inte aggregatet TA06/FA06 då detta inte var 

tillgängligt, temperaturverkningsgraden bedömdes till 50 % vilket medför en osäkerhet för 

resultatet. Gällande OVK-protokoll saknar luftflödesmätningar för TA05/FA05 vilket 

medfört att projekterade värden används för grundmodellen. Med utgångspunkt från 

skillnaden mellan projekterade och uppmätta flöden från övriga ventilationssystem görs 

antagandet att de verkliga flödena förmodligen skiljer sig från de projekterade. Erhållen 

energistatistik täcker enbart förbrukningen för 2012 och 2013 vilket medför att det är svårt 

att bedöma bakomliggande orsaker till eventuella skillnader; detta gäller även för 

jämförelsen av de normalårskorrigerade värdena. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien avser att sammanställa grundläggande fakta gällande byggnaders 

energiprestanda, den forskning som behandlar energieffektivisering samt förutsättningar och 

begränsningar vid energieffektivisering.  

3.1 Regler vid ändring av byggnad 

Enligt de senaste ändringarna (SFS 2010:900) definieras ändring av en byggnad som en eller 

flera åtgärder där antingen utseendet, funktionen, konstruktionen, användningssättet eller 

det kulturhistoriska värdet ändras. Kravbilden som ställs på en byggnad är i grunden 

densamma som ställs vid nybyggnation med tillägget att kraven ska vara anpassade till 

ändringens storlek. Detta medför att reglerna för nybyggnad aldrig är direkt tillämpbara vid 

en ändring av en byggnad. Eftersom reglerna för ändring inte är definierade likt reglerna för 

nybyggnation uppstår det utrymme för tolkning av vad som gäller vid den specifika 

ändringen. Ändringens påverkan på byggnadens kravbild får bedömas utifrån ändringens 

storlek och omfattning. Vid ett genomförande av omfattande åtgärder kan den nya 

kravbilden medföra att byggnaden i princip ska ha samma energiprestanda som nya 

byggnader. Detta kan få som konsekvens att åtgärder som sparar energi men inte medför att 

byggnaden klarar nybyggnadskraven inte genomförs vilket i praktiken medför att mer energi 

förbrukas jämfört med om åtgärden genomförts. Nybyggnadskraven för klimatzonen och 

uppvärmningssättet som stämmer överens med Tången 2 uppgår till 90 kWh/m2 Atemp (BFS 

2011:26). För Tången 2, där energianvändningen 2013 uppgick till 202 kWh/m2 Atemp och den 

normalårskorrigerade energianvändningen 2013 uppgick till 220 kWh/ m2 Atemp, skulle 

nybyggnadskraven medföra en sänkning med 112 – 130 kWh/m2 Atemp vid genomförande av 

åtgärder som innebär en sänkning till nybyggnadskraven.  

3.2 Begränsningar med kWh/m2 Atemp 

Att använda kWh/m2 för att presentera och ställa krav på en byggnads energianvändning kan 

medföra orättvisa förutsättningar mellan byggnader. Anledningen till detta är att de boende 

påverkar energianvändningen i större utsträckning än själva byggnaden (Öman, Spets & 

Roots 2009). Användningen av boenderelaterad energi kan skilja stort mellan olika hushåll. 

Det är främst användningen av hushållsel, tappvarmvatten och uppvärmningsenergi (som 

påverkas av inomhustemperatur, vädringsvanor och så vidare) som påverkas av de boende. 

Persontätheten har också stor inverkan på energianvändningen då fler personer på mindre 

yta tenderar att använda mer energi (Öman, Spets & Roots 2009). Detta faktum kan få stora 

konsekvenser för resultatet i denna studie då det använda brukarindata enbart baserats på 
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nyckeltal och uppskattningar. Exempelvis skiljer hushållselanvändningen mellan ca 240 

kWh/månad i genomsnitt för en lägenhet med två personer och ca 340 kWh/månad för en 

lägenhet med fyra personer (Energirådgivaren 2011). 

Samtidigt ger utformningen av gällande regler om energianvändningen där högst tillåten 

energianvändning baseras på geografiskt läge upphov till orättvisa förutsättningar. Gällande 

regler medför orättvisa förutsättningarna då Sverige enbart delats in i tre klimatzoner och i 

exempelvis klimatzon III kan årsmedeltemperaturen skilja 2 °C. Reglerna bör kunna 

utformas så att reglerna utgår från ortens normalårstemperatur. (Öman, Spets & Roots 

2009) 

Förhållandet mellan Atemp och Aoms påverkar energianvändningen. Exempelvis kan två 

byggnader ha samma Atemp men det har olika volymer till följd av att den ena byggnaden har 

etage eller högre rumshöjd. Detta medför att byggnaden med större volym har mer 

omslutande area och då större transmissions- och infiltrationsförluster vilket ger upphov till 

större uppvärmningsbehov (förutsatt att byggnaderna är byggnadstekniskt jämförbara). 

3.3 Byggnadsteknik 1930-talet 

Tången 2 är beläget i de centrala delarna av Stockholm där bostadshusen under 1930-talet 

ofta utformades som slutna kvarter. Bostadsbebyggelsen från 1930-talet uppfördes med 

slagorden ljus och luft. Byggnadstekniken som användes under denna tid var av gammal 

tradition, vilket innebar att byggandet skedde på ett hantverkarmässigt sätt. Trots detta 

pågick det under denna tid en stark byggteknisk utveckling vilket medförde att nya material 

och metoder implementerades och influerade byggandet (Engdahl & Dragner Isfält 1988). 

För större flerfamiljshus likt Tången 2 var grundplattan under denna tidsperiod vanligen 

gjuten i betong och stommen murades upp. Delen av stommen som utgjorde källarväggar 

slammades ofta med murbruk och material som asfalt användes på utsidan för att skydda 

mot markfukt (Stockholms läns museum 2010). Stommen ovan mark utgjordes av murat 

tegel, vanlig tjocklek var 1 – 1 1/2-sten, vilket motsvarar 250 – 375 mm och ytterväggen 

putades ofta både in- och utvändigt. Isoleringen av ytterväggen var under den aktuella 

tidsperioden inte något som prioriterades och om isolering genomfördes var det ofta en 

invändig träullsplatta eller kork som användes. Yttertaket hade under 1930-talet ingen 

entydlig utformning utan många olika utformningar tillämpades. Taktäckningsmaterialen 

som dominerade denna tid var tegel och plåt. Takterrasser var populärt på påkostade hus 

under denna tid (Engdahl & Dragner Isfält 1988). 

Hälften av innegårdarna i Stockholm byggdes som överbyggd innergård. Gårdsbjälklag eller 

gårdsterrasser var ofta konstruerade i oarmerad betong (Wallin 2007).   
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Fönstren under denna tid var nästintill uteslutande kopplade tvåglasbågar och placerades i 

nära anslutning till fasaden. Entréer och portar var ofta väsentliga i byggnadens 

arkitektoniska profil. De var ofta indragna i fasaden och gjordes relativt stora. Materialen 

som användes till portarna var oftast glas och metall eller trä (Engdahl & Dragner Isfält 

1988). 

3.4 Byggnaden som system 

För att en byggnad ska fungera på ett tillfredsställande sätt krävs ett helhetstänk vid 

utformning av tekniska system och att systemen fungerar i symbios med varandra. En 

förståelse för hur de tekniska systemen fungerar och hur de samspelar med varandra är 

avgörande vid bedömning om lämpliga energieffektiviseringsåtgärder. De tekniska systemen 

utgörs övergripande av uppvärmningssystem, ventilationssystem och kylsystem (Abel & 

Elmroth 2008). 

3.4.1 Ventilationssystem 

Ventilationssystemet avser att förse ett utrymme med ”ren” luft vilket i betyder att 

föroreningar som alstras i rummet förs bort. Det är även det som är ventilationssystemets 

huvudsyfte. Ventilationssystemet kan även användas till att föra bort eller tillföra värme i ett 

rum. (Abel & Elmroth 2008) 

Ventilationen behandlar luft och luften benämns beroende på vart i systemet den befinner 

sig. För ett till- och frånluftssystem med värmeväxling benämns den obehandlade luften som 

ska tillföras rummet uteluft. Efter att uteluften passerat aggregatet benämns den tilluft. 

Luften som tas från rummet benämns frånluft och efter att frånluften passerat aggregatet 

benämns den som avluft. (Warfvinge 2007) 

Det finns olika typer av ventilationssystem och möjligheten att energieffektivisera systemen 

skiljer sig mellan olika principlösningar. Energibesparingspotentialen är också beroende av 

den rådande utformningen. Systemen kan delas in i system där tilluften antingen är 

utomhustempererad eller uppvärmd. Ventilationssystem kan också delas in på konstant eller 

variabelt luftflöde samt efter den tekniska lösningen. Vid indelning med avseende på teknisk 

lösning är det främst självdragssystem, frånluftssystem, från- och tilluftsystem samt från- 

och tilluftssystem med värmeåtervinning som nämns. I Tången 2 används tre 

ventilationsprinciper. Verksamheterna försörjs av till- och frånluftssystem med 

värmeväxling. Bostäderna mot innergården försörjs med frånluft medan lägenheter mot 

gatan försörjs med från- och tilluft. All frånluft från bostäderna leds igenom ett aggregat med 

både från och tilluft vilket innebär stora differenser mellan tilluft och frånluft i aggregaten. 
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Frånluftssystem delas in i system där tilluften har utomhustemperatur. Principen för 

frånluftsventilation kan ses i figur 1, principen kan kortfattat förklaras så att en frånluftsfläkt 

skapar undertryck i byggnad vilket medför att utomhusluft tillförs genom ventiler och 

otätheter. Att frånluftssystemet innefattar mekanisk fläkt eller fläktar medför att det är 

möjligt att styra frånluftsflödet och därigenom även tilluftsflödet. Luftflödet i 

frånluftssystemet kan regleras så att det är samma över alla årstider. (Abel & Elmroth 2008) 

 

Figur 1 - Principen för frånluftsventilation. (Svensk ventilation 2011 a) 

Att systemet innefattar en eller flera mekaniska fläktar innebär att systemet konsumerar el 

samt att systemet kräver underhåll. Hur mycket el som fläktarna använder avgörs av 

fläktarnas SFP-tal. Ett lågt SFP-tal medför en energieffektivare fläkt. Systemet kräver 

utrymme för kanaler, don och liknande. Utrymmesbehovet beror på systemutformningen och 

luftflödet avgör oftast kanalstorlek. En omdragning av kanaler kan utgöra stora kostnader 

beroende på utformningen (Abel & Elmroth 2008).  

Ur energisynpunkt finns det möjligheter att återvinna värmen ur frånluften i ett 

frånluftssystem. Energin som finns i frånluften kan utvinnas genom att frånluften leds 

genom en frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpen konsumerar el för att utvinna 

energin från frånluften, dock bidrar frånluftsvärmepumpen till att reducera byggnadens 

uppvärmningsbehov. (Warfvinge 2007) 

Ventilationssystem där både från- och tilluften är fläktstyrd kallas från- och tilluftssystem. 

Från- och tilluftssystem delas in i system där tilluften är uppvärmd. Systemet kan delas upp i 

system med värmeväxling och system utan värmeväxling, principen för ett från- och 

tilluftssystem med värmeväxling kan ses i figur 2. Principen för från- och tilluftssystem kan 

kortfattat förklaras med att en tilluftsfläkt skapar undertryck så att luft utifrån leds genom 

aggregatet, där den behandlas, sedan tillsätts luften till rummet. På liknande sätt driver 

frånluftsfläkten förorenad rumsluft genom aggregatet för att sedan avge luften från 

byggnaden. Används värmeväxling sker en värmeöverföring då luften behandlas. (Abel & 

Elmroth 2008; Warfvinge 2007) 
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Figur 2 - Principen för från- och tilluftsventilation. (Svensk ventilation 2011 b) 

Värmeväxling innebär att värmeenergi utvinns ur frånluften och tillförs till tilluften. 

Värmeväxlingen medför att uppvärmningsbehovet reduceras genom att mindre värmeenergi 

behöver tillföras. Det finns olika typer av värmeväxlare som är tillämpbara i olika system. 

Valet av värmeväxlare kan bero av systemuppbyggnaden, eftersom flera typer av 

värmeväxlare kräver att till- och frånluftsystemen ansluter varandra. Valet kan också bero på 

risken att överföra oönskad lukt och partiklar i värmeväxlaren, exempelvis vid restaurangs-, 

träningsverksamhet eller från bostäder. Temperaturverkningsgraden skiljer sig mellan olika 

värmeväxlare och en högre temperaturverkningsgrad innebär ett lägre uppvärmningsbehov.  

Några av de vanligaste värmeväxlarna är roterande, platt-/korsströms- och batteri-

värmeväxlare. Roterande värmeväxlare har hög temperaturverkningsgrad, ca 80 – 85 %. 

Användningen av roterande värmeväxlare kan dock hindras av risken att oönskade partiklar 

och lukt tillförs tilluften samt att från- och tilluftsaggregaten måste ansluta varandra. 

Plattvärmeväxlare eller korsströmsvärmeväxlare har en temperaturverkningsgrad på ca 50 – 

60 % och medför en liten risk att lukt tillförs tilluften dock kräver denna, likt den roterande 

värmeväxlaren, att aggregaten ansluter varandra. Plattvärmeväxlaren kan behöva frostas av 

när det är kallt. Batterivärmeväxlaren har likt plattvärmeväxlaren en temperatur-

verkningsgrad på 50 – 60 %. Batterivärmeväxlaren konsumerar el då systemet innefattar 

pumpar. Batterivärmeväxlaren kräver dock inte att aggregaten ansluter varandra. (Warfvinge 

2007) 

En äldre värmeväxlare som inte underhålls kan medföra en sänkt temperaturverkningsgrad. 

Uppmäts låg temperaturverkningsgrad kan det vara aktuellt att gå igenom och renovera 

värmeväxlaren. För en roterande värmeväxlare kan låg temperaturverkningsgrad uppstå om 

remmen som driver rotorn slirar (IBC automatic 2011). För en batterivärmeväxlare kan det 

vara cirkulationspumpen som är orsaken till att värmeväxlingen inte fungerar som den ska. 
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Ett mekaniskt ventilationssystem kan styras och regleras på olika sätt och en generell 

uppdelning kan göras på system med konstant luftflöde och variabelt luftflöde. Konstant 

luftflöde innebär att ventilationsflödet alltid är samma, detta system är vanligt i bostäder där 

flödena är relativt små och en installation av komplexa tekniska system inte är ekonomiskt 

försvarbart. 

Variabelt ventilationsflöde innebär att ventilationsflödet kan variera under drifttiden. Flödet 

kan regleras efter koldioxidhalt, temperatur, personnärvaro eller tidsstyrning. System med 

VAV är komplexa system eftersom givare måste kommunicera med ventilationsaggregatet så 

flödet ökar eller minskar (Abel & Elmroth 2008).  

3.4.2 Uppvärmningssystem 

Uppvärmningssystemet i en byggnad avser tillföra värmeenergi till rummen då 

utomhustemperaturen medför en risk att rumstemperaturen sänks till oacceptabla nivåer. 

Uppvärmesystemet utgör den aktiva uppvärmningen och kan delas in i tre huvuddelar: 

värmeproduktionssystemet, distributionssystemet och rumssystemet. För att uppvärmnings-

systemet ska fungera krävs även ett styr- och reglersystem. 

I Tången 2 utgörs värmeproduktionssystemet eller värmeförsörjningssystemet av ett system 

med fjärrvärme som energibärare. Denna lösning innebär att värmen produceras i en central 

fjärrvärmeanläggning och tillförs fastigheten i form av uppvärmt vatten. Fjärrvärmevattnet 

värmer sedan vattnet i byggnadens uppvärmningssystem genom värmeväxling i fastighetens 

fjärrvärmecentral. 

Distributionssystemet är det system som distribuerar värmeenergin i byggnaden, 

värmeenergin distribueras med vatten i två system där ett system försörjer fastighetens 

radiatorer och ett försörjer ventilationssystemens värmebatterier.  

Uppvärmningssystemets utformning påverkar hur väl systemet nyttjar det inkommande 

varmvattnet. Ett väl fungerande system medför en högre nyttjandegrad av energin vilket 

bidrar till en högre avkylning av fjärrvärmevattnet. Den höga avkylningen av 

fjärrvärmevattnet ger mervärde för fjärrvärmeleverantören genom att 

fjärrvärmeleverantören kan producera värmen med högre effektivitet. En mer effektiv 

värmeproduktion leder till att mindre resurser används och miljöpåverkan minskar. För att 

gynna fastigheter med hög avkylning av fjärrvärmevattnet har fjärrvärmeleverantörer ofta ett 

bonussystem där de system som har hög avkylning belönas med en bonus samtidigt som 

system med låg avkylning beläggs med en avgift (Fortum 2013). 
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3.4.3 Kylsystem 

Kylsystemets funktion är att föra bort överskottsvärme för att motverka oacceptabelt hög 

rumstemperatur. Värmeöverskottet kan föras bort direkt eller indirekt. Direkt bortförsel av 

överskottsvärmen innebär att system med vattenburen kyla används. (Abel & Elmroth 2008) 

Då krav på inomhusklimatet är hårdare för lokaler som utgör arbetsplatser i och med 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det främst dessa som har behov av komfortkyla (AFS 

2009:2). I Tången 2 anses det vara fotobutiken, restaurangen, frisörsalongen och 

träningsverksamheten som har ett kylbehov. 

Bortförsel av värmeenergin kan ske genom luft- eller vattenburna system. Tillämpas 

luftburen kyla kan det medföra att luftflödena dimensioneras efter kyleffekten på så sätt ökas 

ventilationsförlusterna och kanaldimensionerna. Kylan kan alstras på olika sätt. Vanligast är 

det att kylan alstras från konventionella kompressordrivna kylaggregat (Abel & Elmroth 

2008). För Tången 2 alstras kylan med kompressordrivna kylaggregat. Kylan distribueras till 

rummen med ett vattenburet system och rummen förses med kyla via kylbafflar eller 

fläktluftkylare. Det går åt 0,3 – 0,4 kWh el för att alstra 1 kWh kyla (Abel & Elmroth 2008).  

3.4.4 Klimatskal 

En byggnads klimatskal innefattas av de byggnadsdelar som utgör gränsen mellan 

inomhustemperatur och utomhustemperatur. Utformningen på klimatskalets delar har stor 

påverkan på hur mycket energi som en byggnad förbrukar. Främst är det materialens 

värmekonduktivitet som avgör konstruktionsdelens U-värdet, som i sin tur avgör hur mycket 

energi som leds genom byggnadsdelen. Ett lägre U-värde innebär att mindre energi leds 

genom byggnadsdelen. Även klimatskalets lufttäthet påverkar en byggnads 

energiförbrukning. (Abel & Elmroth 2008) 

 Köldbryggor 

Köldbryggor är delar av klimatskalet som utgörs av material med en högre 

värmekonduktivitet jämfört med övriga delar. Generellt utgörs ofta köldbryggorna av 

anslutningar mellan exempelvis yttervägg och bjälklag(Abel & Elmroth 2008). Kölbryggorna 

kan påverka energitransporten genom klimatskalet från ett par till 50 procent (Sandin 2010). 

3.5 Byggnadens energibalans 

Byggnadens energibalans bestäms av flera faktorer, där summan av tillförd och bortförd 

energi avgör storleken på energibehovet. Förenklat utgörs energibalansen av byggnadens 

specifika värmeeffektförlust samt värmetillskott. (Abel & Elmroth 2008) 
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3.5.1 Värmetillskott 

Värmetillskotten är den värme som tillförs eller som avges till ett rum. Förenklat är det den 

aktiva uppvärmning som tillförs rummet samt den passiva värmen som avges från personer, 

belysning och apparater och värme från solinstrålning. Den passiva värmen kan ses som 

positiv under uppvärmningssäsongen då den bidrar till att minska behovet för aktiv 

uppvärmning, detsamma gäller för solinstrålning. Vid höga utomhustemperaturer medför 

passivvärmen ett värmeöverskott och kan då ses som negativ om aktiv kyla tillämpas. Det 

kan finnas risk att lokaler med hög passivvärme och solinstrålning får ett kylbehov även 

under uppvärmningssäsongen (Warfvinge 2007).  

Passivvärmen i bostäder utgörs främst av värme från personer, hushållselanvändningen och 

tappvarmvatten. Generellt är passivvärmen från lokaler relativt stor under arbetstiden. 

Utanför arbetstid är värmetillskottet ofta lågt (Abel & Elmroth 2008). Storleken på 

värmetillskottet avgörs av vilken verksamhet som bedrivs samt rådande förutsättningar. 

3.5.2 Byggnadens specifika värmeeffektförlust 

Byggnadens specifika värmeeffektförlust är avgörande för energibehovet för en byggnad och 

den utgörs av transmissionsförluster, ventilationsförluster och infiltrationsförluster. 

Transmissionsförluster innebär den värmeenergi som förloras till följd av att energi 

transporteras genom klimatskalet. I kalla klimat sker denna transport inifrån och ut och 

bidrar på så sätt till att byggnaden måste tillföras energi. Storleken på 

transmissionsförlusterna avgörs av storleken och U-värdet hos klimatskärmens olika 

konstruktionsdelar. (Abel & Elmroth 2008) 

Ventilationsförlusterna kan presenteras som förluster från den kontrollerade ventilationen 

enbart, eller som en kombination av den kontrollerade och den okontrollerade ventilationen, 

det vill säga infiltrationen. Typ av ventilationsprincip har stor inverkan på 

ventilationsförlusternas storlek och tillämpas värmeväxling så reduceras förlusterna med 

temperaturverkningsgradens storlek. (Warfvinge 2007) 

Den okontrollerade ventilationen eller infiltrationen innebär att luft läcker in i en byggnad 

genom otätheter i klimatskalet. Infiltrationen är svår att uppskatta. Genom att genomföra en 

tryckprovning kan indikationer om byggnadens täthet erhållas, dock kan aldrig resultatet 

från en tryckprovning översättas till byggnadens praktiska infiltration. Vid energiberäkningar 

för äldre byggnader används ofta 0,8 l/s, Aoms då det utgjorde tidigare BBR krav (SVEBY 

2012). För solida väggtyper är infiltrationen ofta lägre till följd av att ingen luft läcker in 

genom väggen, utan att all infiltration sker genom anslutningar. Detta medför att 

infiltrationen troligen överskattas om beräkningarna baseras tidigare BBR krav. Rimligt 

värde på infiltrationen kan så vara någonstans runt 0,3 l/s, A oms (H+H 2012). 
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3.6  Energieffektiviseringsåtgärder 

Det finns mängder av förändringar som kan göras på en fastighet för att den ska göra av med 

mindre energi. Vilka åtgärder som är bäst anpassade till Tången 2 avgörs utifrån de aktuella 

förutsättningarna. Förutsättningarna utgörs av byggnadens storlek, tekniska system, 

klimatskärm, verksamheter, rådande planbestämmelser och så vidare. 

Byggnadens storlek inverkar på besparingspotentialen av energieffektiviseringsåtgärder, 

stora byggnaders energianvändning påverkas ofta mer av ventilationsförluster än 

transmissionsförluster, medan mindre byggnader påverkas mer av transmissionsförluster än 

ventilationsförluster. Detta fenomen avgörs av förhållandet mellan klimatskärmens area och 

byggnadens volym. Potentialen att genomföra en effektiviseringsåtgärd som medför en 

sänkning av ventilationsförlusterna är högre för en byggnad där ventilationsförlusterna utgör 

en hög andel av förlusterna.  

Enligt Adalberth och Wahlström (2008) finns energieffektiviseringsåtgärder som generellt är 

kostnadseffektiva att genomföra. För lokaler är det dessa åtgärder som bedöms normalt vara 

kostnadseffektiva: 

 Vidareutbilda driftpersonalen 

 Se över drifttider 

 Installera eller byta termostater 

 Behovsstyrd och/eller årstidsanpassad ventilation 

 Injustera värme- och ventilationssystem 

 Återvinna värme ur frånluften 

 Konvertera till mer miljövänligt energislag om panna behöver bytas 

 Montera solavskärmning om komfortkyla finns 

 Installera behovsstyrd belysning 

 För byggnader med byggår före 1978: 

o Tilläggsisolera tak/vind 

o Sätta i en tilläggsruta i fönsterbågen 

 

 

Liknande lista för bostäder innefattar: 

 Vidareutbilda driftpersonalen 

 Installera eller byta termostater 

 Återvinna värme med frånluftsvärmepump 

 Återvinna värme med värmeväxlare  

 Injustera värme- och ventilationssystem 

 Byta vattenarmatur 

 Konvertera till mer miljövänligt energislag om panna behöver bytas 
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 Montera solavskärmning om komfortkyla finns 

 Installera behovsstyrd belysning 

 För byggnader med byggår före 1978: 

o Tilläggsisolera tak/vind 

o Sätta i en tilläggsruta i fönsterbågen 

3.6.1 Byggnadstekniska energieffektiviseringsåtgärder 

Tommerup, Rose och Svendsen (2007) framhäver att tilläggsisolering av yttervägg, tak och 

grund tillsammans med fönsterbyte, det vill säga byggnadstekniska energieffektiviserings-

åtgärder är de viktigaste energieffektiviseringsåtgärderna på grund av dess långa livslängd.  

 Tilläggsisolering 

Tilläggsisolering av en fastighet bidrar till att sänka transmissionsförlusterna för byggnaden 

vilket bidrar till att sänka det aktiva uppvärmningsbehovet. Det finns olika tillvägagångssätt 

vid tilläggsisolering, vilket innebär att det krävs olika stora ingrepp samt att resultatet från 

åtgärden varierar. Tilläggsisolering kan tillämpas på tak, vindsbjälklag, insida yttervägg, 

utsida yttervägg, källarvägg och grund (Energimyndigheten 2009 a). 

 Tilläggsisolera ett vindsbjälklag eller takkonstruktionen är ofta en kostnadseffektiv åtgärd 

för äldre byggnader (Adalberth & Wahlström 2008; Energimyndigheten 2009 a). 

Kostnadseffektiviteten av att tilläggsisolera vindsbjälklaget beror på flera faktorer. Den 

primära faktorn är vilken isoleringstjocklek som råder på vindsbjälklaget eller i 

takkonstruktionen i utgångsläget. I övrigt är det hur stor mängd isoleringsmaterial som ryms 

i vindsutrymmet eller takkonstruktionen, konstruktionen, fuktförhållanden och praktisk 

genomförbarhet som avgör om åtgärden är lämplig.  

Tilläggsisolering av yttervägg är en viktig faktor för att påverka en byggnads energi-

användning (Papadopoulos 2005). Tilläggsisolering av ytterväggen på en fastighet kan ske på 

två principer. Den ena är att tilläggsisoleringen genomförs på byggnadens utsida. Den andra 

är att tilläggsisoleringen genomförs på byggnadens insida. I en studie utförd av Kolaitis, 

Malliotakis, Kontogeorgos, Mandilaras, Katsourinis & Founti (2013) jämnfördes 

energibesparingen mellan invändig och utvändig tilläggsisolering och resultatet påvisade en 

betydande skillnad i uppvärmningsbehovet medan skillnaden i kylbehov var marginell. 

Anledningen till att energibesparingen för uppvärmning blir större för utvändig isolering är 

främst att denna princip motverkar effekten av befintliga köldbryggor (Energimyndigheten 

2009 a; Kolatis et al. 2009).  

Generellt är utvändig tilläggsisolering att föredra framför invändig då fuktförhållandena i 

väggen blir bättre samt att energibesparingen blir större. Det kan även ses som nackdel att 

invändig tilläggsisolering medför en minskad uthyrningsbar yta för fastighetsägaren 

(Energimyndigheten 2009 a; Kolatis et al. 2009). Anledningen till att tillämpa principen för 
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invändig isolering kan vara att fastigheten regleras av en detaljplan som inte tillåter 

utvändiga förändringar (Energimyndigheten 2009 a). Kulturminnesmärkta fastigheter 

medför ett förbud mot förvanskning vilket innebär att utvändig tilläggsisolering inte är 

tillämpningsbart. Estetiken förändras vid utvändig tilläggsisolering; fönstren hamnar längre 

in i fasaden, takfoten blir kortare samt att fasaden hänger längre ut från sockeln 

(Energimyndigheten 2009 a).  

Ur ekonomisk synpunkt är det svårt att motivera en investering för att tilläggsisolera enbart 

med avsikt att spara energi, eftersom att tilläggsisolering innebär ett kostsamt ingrepp. Detta 

medför att tilläggsisolering av yttervägg som energieffektiviseringsåtgärd enbart är lönsam 

om fasaden av andra skäl ska underhållas eller åtgärdas. (Energimyndigheten 2009 a) 

Fukt i väggen är problematiskt av flera anledningar. Det kan det leda till mikrobiologisk 

tillväxt. Det kan även medföra att material i väggen får ett lägre U-värde. Enligt Molnár et al. 

(2013) ger skillnaden mellan en torr vägg och en vägg som befinner sig i jämnvikt med 80 % 

RF i omgivande miljö, en skillnad i U-värdet mellan 8 – 13 %. Uppgifterna gäller oorganiska 

ytterväggar. Vidare menar Molnár et al. (2009) att oorganiska ytterväggar som tilläggs-

isoleras medför flera positiva effekter genom att den relativa fuktigheten minskar på väggens 

insida, samt att komforten för brukaren ökar då yttemperaturen på väggens insida ökar. En 

ökad yttemperatur på insidan tillsammans med minskat luftläckage och minskad inverkan av 

köldbryggor bidrar till att den operativa temperaturen blir jämnare. Jämnare operativ 

temperatur kan medföra en möjlighet att sänka inomhustemperaturen utan att riskera att 

komforten påverkas. 

Tilläggsisoleringen kan medföra en sänkning av luftläckaget i en fastighets klimatskärm. Ett 

minskat luftläckage medför ett lägre energibehov för aktiv uppvärmning men ställer högre 

krav på byggnadens ventilationssystem. Beroende på fastighetens ventilationssystem kan 

tilläggsisolering medföra risk att luftutbytet minskar med sämre luftkvalitet som resultat.  

Egenskaperna kan skilja mellan olika isoleringsmaterial vilket medför att resultatet från en 

tilläggsisolering påverkas. Skillnaden i värmeledningstal för några vanligt förekommande 

isoleringsmaterial presenteras i figur 3. Värmekonduktiviteten påverkar hur bra materialet 

isolerar och ett material med lägre värmekonduktivitet kan uppnå samma U-värde som ett 

material med högre värmeledning med mindre tjocklek. Enligt Papadopoulos (2004) kan 

isolermaterialets egenskaper delas in tre huvudgrupper: fysiska egenskaper (som innefattas 

av materialets täthet, mekanisk hållfasthet, värmeledningstal, brandegenskaper och 

fuktegenskaper), miljömässiga egenskaper (som innefattas av materialets inbyggda energi, 

växthusgaser vid produktion av materialet, tillsatser i materialet, möjligheter till att 

återanvända eller återvinna materialet, materialets avfallsegenskaper samt materialets 

miljöpåverkan under livscykeln) samt folkhälsoeffekter (som innefattas av damm och 

fiberutsläpp, biopersistentitet och toxiskitet vid brand).  
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Figur 3 - Värmeledningstal eller värmekonduktivitet för olika isoleringsmaterial. (Energimyndigheten 

2009 a) 

Det är isolermaterialets fysiska egenskaper som påverkar byggnadens energianvändning. De 

övriga egenskaperna regleras till stor del av lagar. Att välja ett material med goda 

miljömässiga egenskaper ger ett mervärde i form av att det bidrar till företagets profil. Andra 

viktiga egenskaper är priset som tillsammans med värmeledningstalet avgör åtgärdens 

kostnadseffektivitet. Det som avgör om åtgärden är genomförbar i praktiken är gällande 

områdesbestämmelser samt den ursprungliga konstruktionslösningen och rådande 

fuktförhållanden.  

Vid tilläggsisolering av äldre byggnader, främst i större städer, kan det vara problematiskt 

med utvändig tilläggsisolering. Det kan vara begränsningar som medför att önskade 

isoleringstjocklekar inte går att uppnå. I dessa fall är det möjligt att genomföra en 

tilläggsisolering med vakuumisoleringspaneler. För att sänka en byggnads energianvändning 

med ca 24 % krävs det en tjocklek på 20 mm. Denna åtgärd kan även bidra till att förbättra 

fuktförhållandena i väggen. Lägre energibehov samt oförändrade fuktförhållande kan uppstå 

vid invändig tilläggsisolering med vakuumisoleringspaneler. (Johansson 2014)  

En åtgärd som är kan anses som relativt billig är att genomföra en teknisk isolering vilket 

innebär att isolera tekniska rörsystem och kanaler. Det är en åtgärd som beroende på 

förutsättningarna kan medföra en stor besparingspotential, främst för installationer med ett 

medium med högre temperatur än omgivningen. Exempel på detta kan vara ett 

distributionsrör för uppvärmningssystemet som leds via en kallvind. (Energimyndigheten 

2010)  
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Fönsterbyte 

Vid byte av fönster är det främst tre parametrar som avgör fönstrets energitekniska 

egenskap. U-värdet anger energitransporten genom fönsterkonstruktionen och ett lägre U-

värde innebär att transmissionsförlusterna för klimatskalet minskar, vilket medför en 

sänkning av fastighetens uppvärmningsbehov. Total transmitterad solenergi eller g-värde 

anger hur stor del av solens energi som går igenom fönstret. Ett högt g-värde innebär att en 

stor andel av solens energi kommer in i rummet och värmer upp inomhusluften. Ett högt g-

värde medför att uppvärmningsbehovet minskar vintertid, dock ökar risken för 

övertemperatur sommartid vilket kan medföra ett ökat kylbehov. LT-värdet, Tvisible eller 

ljustransmissionen anger hur stor del av det synliga ljuset som släpps in genom fönstret. LT-

värdet har ingen direkt påverkan på fönstrets energiprestanda, dock kan kvoten mellan LT 

och g maximalt vara två vilket innebär att låga g-värden medför mindre ljusinsläpp. 

(Pilkington 2012) 

Fönstrets egenskaper avgörs av olika parametrar där U-värdet, g-värdet och LT-värdet är de 

som har störst påverkan. Dessa parametrar kan kombineras på en mängd olika sätt för att 

skapa fönster med olika egenskaper. Energisparglas och solskyddsglas är två typer av 

fönsterglas där förhållandet mellan U-värdet, g-värdet och LT-värdet kombineras för att ge 

fönstret specifika egenskaper. (Pilkington 2012) 

Egenskaperna för ett solskyddsglas är att genom lågt U-värde och lågt g-värde minska 

värmestrålningen genom fönstret. En minskad värmestrålning genom fönstret medför en 

minskad risk för att inomhusluften övertempereras sommartid. Solskyddsglas medför 

således ett minskat kylbehov sommartid. Vintertid kan tillskottsvärmen från solen medföra 

ett minskat uppvärmningsbehov vilket kan ses som positivt. 

Energiglas är benämning för fönster som har lågt U-värde och ett högt g-värde. 

Energiglasfönster är konstruerade för att minska fastighetens uppvärmningsbehov främst 

genom att minska transmissionsförlusterna. Uppvärmningsbehovet sänks även genom att det 

höga g-värdet släpper igenom solenergi till rummet.  

Vid fönsterbyte är det främst transmissionsförlusterna som sänks genom att det nya fönstrets 

U-värde är lägre än U-värdet för det ursprungliga fönstret. Ett fönsterbyte kan även bidra till 

att sänka byggnadens ventilationsförluster då fönsterbytet medför en sänkning av 

byggnadens luftläckning. Minskningen av luftläckningen beror av att tätningslösningen 

mellan fönstret och ytterväggen byts ut i samband med fönsterbytet. (Energimyndigheten 

2007) 

Ett alternativ till fönsterbyte som innebär lägre investeringskostnader är att sätta in en 

tilläggsruta på det befintliga fönstret. För att isättningen av en tilläggsruta ska vara aktuellt 

krävs ett bra skick på de befintliga fönstren.   
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Solavskärmning 

Solavskärmning är främst en energieffektiviseringsåtgärd som bidrar till att minska 

kylbehovet på sommaren. Solavskärmningen kan placeras på insida eller utsida fönster och 

placeringen är avgörande för effekten från solavskärmningen. Placeras solavskärmningen 

innanför fönstret värmer solenergin rumsluften och bidrar till ett högre kylbehov och därmed 

till en högre energianvändning. Energibesparingspotentialen vid solavskärmning gäller 

butiker och övriga lokaler där aktiv kyla används. Det föreligger inget krav på aktiv kyla i 

bostäder och en ökad temperatur sommartid åtgärdas generellt med vädring (Johansson & 

Olsson 2012). I butiker används ofta stora glaspartier för skyltmöjligheter vilket bidrar till att 

energieffektivisering genom solavskärmningen kan medföra en minskad skyltmöjlighet och 

därmed ligga i konflikt med butiksägarens behov. I lokaler med verksamheter som inte 

kräver skyltningsmöjlighet kan solavskärmning medföra ett mervärde då det minskar 

bländningsrisken samt temperaturskiktningar i rummet.  

Det finns många olika tekniska lösningar för att automatiskt eller manuellt motverka risken 

för övertemperatur sommartid. Några av lösningarna är utvändig motoriserad persienn, 

fasadpersienner, markiser, motoriserade markiser och aluminiumskärmar (Stomfy 2014). De 

motoriserade lösningarna är dyrare i inköpspris och denna lösning kräver också en detaljerad 

kartläggning av underhållskostnaderna vid bedömning av kostnadseffektivitet (Johansson & 

Olsson 2012).  

3.6.2 Installationstekniska energieffektiviseringsåtgärder 

Installationstekniska energieffektiviseringsåtgärder infattar åtgärder som påverkar 

byggnadens installationer som ventilations-, uppvärmnings- och kyl- och belysningssystem. 

Åtgärderna kan innefatta åtgärder för hela systemen eller för systemkomponenter som 

pumpar, fläktar och värmeväxlare. 

Ventilationssystem 

För ventilationssystem kan energianvändningen för aktiv uppvärmning och drift av fläktar 

reduceras vid en sänkning av ventilationsflödet. I ett befintligt bostadshus bedöms 

installationen av behovsstyrd ventilation, som sänker ventilationsflödet, medföra en generell 

energibesparingspotential på 15 kWh/m2, år.  Sänkningen är resultatet av sänkta 

ventilationsförluster (Blomsterberg 2009). 15 kWh/m2, år kan ses som hög då 

besparingspotentialen utifrån verkliga förhållanden i ett flerfamiljshus beräknats till 10 

kWh/m2, år samtidigt som fläktarnas elkonsumtion sänks med 25 % om fläktarna regleras 

med frekvensomvandlare (Blomsterberg 2009). Ett högre ventilationsflöde medför en större 

besparingspotential vilket innebär att lokaler med stora flöden har en större besparings-

potential jämfört med lokaler med små flöden.  
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Ett behovsstyrt ventilationssystem innefattar ett komplext styr- och reglersystem där 

investeringskostnaderna är höga. För lokaler där ventilationen är tidstyrd kan det vara mer 

kostnadseffektivt att gå igenom drifttiderna (Adalberth & Wahlström 2009).  

Att återvinna värme ur frånluften har stor besparingspotential om ventilationssystemet 

möjliggör det samtidigt som det inte används. Det finns olika metoder för att återvinna 

värmen ur frånluften. För en befintlig fastighet finns det flera möjliga tillvägagångssätt vid en 

installation av från- och tilluftssystem med värmeåtervinning.  En lösning är där 

värmeåtervinningen är per lägenhet och en annan där värmeåtervinningen är för stora delar 

av byggnaden. Ett alternativ till en installation av värmeåtervinning är en installation av 

frånluftsvärmepump (Wahlström, Blomsterberg & Olsson 2009). En frånluftvärmepump är 

begränsad till fastigheter med mekanisk frånluftsventilation alternativt system med 

mekanisk till- och frånluft samt ett vattenburet uppvärmningssystem (Energimyndigheten 

2012 a). 

De olika systemen skiljer sig i investeringskostnad och i energibesparingspotential. I ett 

projekt där båda systemen tillämpades i liknande fastigheter framkom det att 

investeringskostnaden var högre för installation av till- och frånluftssystem med 

värmeväxling. Det framkom även att den totala energianvändningen var högre för fastigheten 

med till- och frånluftsystem med värmeväxling, dock så konsumerade fasigheten med 

frånluftsvärmepump mer el. System med frånluftsvärmepumpar kräver en hög kompetens 

hos driftorganisationen för att nå den förväntade energibesparingen. Det är viktigt att ett 

system med frånluftsvärmepump installeras i dialog med fjärrvärmebolaget; vid felaktig 

inkoppling finns risk att fjärrvärmereturen blir för hög. (Åslund 2013)  

Något som kan anses som negativt med en installation av frånluftsvärmepump är om 

systemet installeras i en fastighet med fjärrvärme. Eftersom energin från fjärrvärmen ersätts 

av elektricitet (Wahlström, Blomsterberg & Olsson 2009). 

Belysningssystem 

Likt ventilationssystemet kan belysningssystemet medföra möjliga energibesparingar. 

Beroende på rådande utformning och styrning av belysningen som betjänar byggnaden och 

på så sätt inräknas i byggnadens fastighetsenergi kan det finnas kostnadseffektiva 

energieffektiviseringsåtgärder. Möjliga åtgärder kan utgöras av en installation av styrd 

belysning. Belysningen kan styras genom närvaroreglering, dagsljus-närvaroreglering eller 

med timer. (Adalberth & Wahlström 2009) 

Vilken typ av belysningsarmatur som används kan medföra en besparingspotential. Främst 

då rådande ljusarmaturer är av glödljustyp kan en installation av lågenergilampor medföra 

en sänkning av fastighetenergin. (Adalberth & Wahlström 2009) 
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Uppvärmningssystem 

Enligt Energimarknadsinspektionen (2012) är det sällan praktiskt möjligt att byta ett 

befintligt fjärrvärmesystem. Detta är speciellt påtagligt för fastigheter i de centrala delarna av 

storstadsregionerna. Anledningen kan vara att en installation av värmepump eller 

pelletspanna begränsas av miljöskäl. Det gäller dock främst system för den aktiva 

uppvärmningen, möjligheten att installera en frånluftsvärmepump påverkas inte. Det kan 

också vara ekonomiska hinder som medför att ett byte inte är försvarbart. Eftersom 

fjärrvärmesystem har en hög investeringskostnad och en lång livslängd så bör ett eventuellt 

byte ske då systemet är uttjänat eftersom ett byte av ett icke uttjänt system medför höga 

kostnader. 

Möjliga energieffektiviseringsåtgärder att genomföra på ett befintligt uppvärmningssystem är 

att injustera värmesystemet och att byta till modern styr och reglerutrustning. 

Besparingspotentialen för ett byta till en modern styr- och reglerutrustning uppgår till 5 – 15 

% av energibehovet för uppvärmning.  (Adalberth & Wahlström 2009) 

En injustering av värmesystemet kan krävas då rådande förutsättningar ändras exempelvis 

vid en minskning av transmissionsförlusterna genom en byggnadsteknisk 

energieffektiviseringsåtgärd. Vid injustering av värmesystemet uppgår besparingspotentialen 

till 5 – 15 % av energibehovet för uppvärmning. Injustering av värmesystemet är i de flesta 

fall en kostnadseffektiv effektiviseringsåtgärd. (Adalberth & Wahlström 2009) 

Pumpar ingår i flera tekniska system i en byggnad. Beroende på pumparnas effektivitet, ålder 

och dimension kan det vara en kostnadseffektiv åtgärd att byta ut pumpar. 

Besparingspotentialen för pumpbyte uppgår till ca 30 % av elkonsumtionen 

(Energihandboken 2007). Förutom byte av pumpar kan energibehovet minskas genom: 

 Stänga av onödiga pumpar 

 Justera pumparnas kapacitet till aktuella förhållanden 

 Installera en energieffektiv reglering av flödet 

 Installera en energieffektiv elmotor 

 Byta ut överdimensionerade pumpar eller modifiera pumpen till det verkliga behovet 

 Trimma eller byt ut impellrar så att de är anpassade till systemets behov 

 Om möjligt undvika strypning för att uppnå rätt flöden 

(Energihandboken 2007) 
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3.6.3 Beteendemässiga energieffektiviseringsåtgärder 

De som bor i fastigheten eller den verksamhet som bedrivs har stor inverkan på byggnadens 

energianvändning. Det kan vara mängden hushålls- eller verksamhetsel som används. 

Elanvändningen påverkar fastighetens energianvändning genom att elenergin omvandlas till 

värmeenergi som bidrar till att värma byggnaden (Abel & Elmroth 2008). 

Varmvattenanvändningen och passivvärmen är beroende av verksamheten eller de boende 

och påverkar mängden energi som används i fastigheten. Möjlighet för de boende att 

individuellt injustera radiatorer eller liknande medför att energianvändningen beror på de 

boendes livsstil, eftersom val av inomhustemperatur medför en potentiell skillnad mellan 

individer. 

 Sänkning av inomhustemperaturen 

Att sänka inomhustemperaturen med en grad medför en ungefärlig besparing på 5 % av 

energibehovet för aktiv uppvärmning (Energimyndigheten 2012 b). Erfarenhetsmässigt är 

det svårt att sänka inomhustemperaturen utan att de boende uppfattar sänkningen som 

negativ och att antalet klagomål ökar (Keller 2013). Möjligheten att genomföra en sänkning 

av inomhustemperaturen utan att de boende upplever det som negativ kan åstadkommas då 

andra åtgärder som tilläggsisolering, tätning eller fönsterbyte genomförs. Sänkningen kan då 

ske eftersom dessa åtgärder medför en höjning av yttemperaturerna samt att ett tätare 

klimatskal minskar risken för drag (Molnár et al. 2013).  

 Energieffektiv munstycken och kranar 

I bostäder är det genomsnittliga energibehovet för tappvarmvatten 30 kWh/m2, år, dock 

beror energibehovet av byggnadens ålder, boendevanor och installerad tapputrustning 

(Aronsson 1996). En åtgärd för att sänka varmvattenanvändningen är att installera 

snålsprutande munstycken. Installationen av snålsprutande munstycken har en teoretisk 

besparingspotential på 40 % av energibehovet för tappvarmvatten (Energimyndigheten, 

2011). De rådande förutsättningarna är avgörande för besparingspotentialen av 

varmvattenanvändningen. 

Individuell mätning och debitering  

En annan åtgärd för att sänka varmvattenanvändningen är individuell mätning och 

debitering.  Individuell mätning och debitering av varmvatten, kallvatten eller värme innebär 

att de boende debiteras efter hur mycket av mediet de använder. Denna metod skiljer sig från 

det debiteringssystem som används i de flesta flerbostadshus, vilket innebär att 

hyresgästerna debiteras en fast avgift för varmvattnet, kallvatten och värme som ingår i 

hyressumman. (Boverket 2008) 

Ett byte av debiteringssystem för användningen av varmvatten har enligt Boverket (2008) 

medfört en ökad medvetenhet från de som bor i fastigheten, vilket innebär att denna åtgärd 
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har potential att sänka varmvattenanvändningen och därmed också energianvändningen. 

Energisparpotentialen för åtgärden uppgår till 20 – 30 % av varmvattenbehovet (Boverket 

2008).  

Individuell mätning och debitering för värme är inte lika rättvis som för varmvatten, detta 

eftersom att faktorer som påverkar uppvärmningen kan skilja mellan lägenheter. Det kan 

vara faktorer som luftläckage, köldbryggor eller anslutning till klimatskalet. En bostad 

belägen på gavel på högsta våningen har större transmissionsförluster jämfört med en bostad 

som ligger mitt i byggnaden. Detta innebär att de boende enbart kan påverka 

energianvändning för uppvärmning en begränsad del, samtidigt är mätmetoderna svagare för 

värme jämfört med varmvatten. Trots problematiken med denna metod utgör 

besparingspotentialen en sänkning med 10 – 20 % av energibehovet för uppvärmning 

(Boverket 2008). 

Att ändra debiteringssystem för varmvattnet är inte försvarbart ur ett fastighetsekonomiskt 

perspektiv utan mervärdet för fastighetsbolaget blir att installationen bidrar till att styrka 

bolagets profil. Fastighetsbolagets profil styrks då införandet av individuell mätning och 

debitering för varmvatten bidrar till att sänka energianvändningen och miljöpåverkan 

samtidigt som det ger upphov till en mer rättvis fördelning av varmvattenkostnaderna 

(Boverket 2008). 
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4 DEN AKTUELLA STUDIEN 

Fastigheten som behandlas i detta arbete är Tången 2 som kan ses i figur 4. Tången 2 ligger 

på Södermalm i Stockholm och adressen är Långholmsgatan 38 – 42.  Fastighetens byggår är 

1931 och en omfattande ombyggnad genomfördes 1994. Fastigheten innefattar bostäder, 

lokaler och butiker. En ungefärlig uppdelning av arean mellan bostäder och övrig verksamhet 

kan ses i tabell 1. Det finns 69 bostäder i fastigheten och dessa fördelade på våning 3 - 6. 

Lokalerna i fastigheten där verksamhet bedrivs utgörs av en fotobutik, en restaurang, en 

frisersalong och en större träningsanläggning. Byggnadens uppvärmda area eller Atemp utgörs 

enligt fastighetsägaren och genomförd energideklaration av 6866 m2. Enligt 

energideklarationen som genomfördes 2009 uppgår byggnadens specifika energianvändning 

till 131 kWh/m2Atemp varav 12 kWh/m2 Atemp utgör fastighetsenergin. 

Tabell 1 – Rådande förhållandet mellan LOA, BOA och Atemp i Tången 2. 

LOA 2450 m2 

BOA 3537 m2 

Atemp 6866 m2 

 

 

Figur 4 – Foto av fastigheten Tången 2, taget 2014-03-31. Fotot är taget från korsningen mellan 

Hornsgatan och Långholmsgatan. 

 



28 

4.1 Ombyggnad 

En ombyggnad av fastigheten genomfördes 1994. Detaljer kring ombyggnaden är inte 

klarlagda då underlag och ritningar är ofullständiga. Utifrån de underlag som erhållits är 

bedömningen att denna ombyggnad innefattade en tilläggsisolering av ytterväggen samt en 

installation av nuvarande ventilations- och uppvärmningssystem. Ombyggnaden bedöms 

även ha infattat mindre ändringar för att anpassa fastigheten till verksamheten som bedrevs 

vid ombyggnadstillfället.  

4.2 Byggnadens klimatskal 

Detaljerat underlag för uppbyggnaden av byggnadens klimatskal finns inte beskriven i 

tillhandahållna ritningar eller handlingar. De olika delarna har uppskattats utifrån 

okulärbesiktningen i samband med energikartläggningen samt från den dokumentation som 

erhållits. Bedömning av delar vars uppbyggnad inte beskrivs i underlagen och där en 

okulärbesiktning inte varit möjligt baseras den på den byggnadstekniken som var aktuell när 

byggnaden uppfördes. 

4.2.1 Yttervägg 

Detaljerad beskrivning av ytterväggens uppbyggnad saknas, dock finns det ritningar med 

fasaddetaljer från ombyggnaden 1994, urklipp från ritningen kan ses i figur 5. Ritningen 

tyder på att ytterväggen innehåller mineralull. 

  

Figur 5 - Urklipp från fasaddetaljsritning som påvisar att ytterväggen innefattar isolerings-

material.  

Tjockleken på ytterväggen är uppmätt till mellan 360 – 400 mm. Ytterväggens uppbyggnad 

är uppskattad och grundas på att det är puts som ytskikt, byggnaden uppfördes i början av 

1930-talet samt att fasaden är tilläggsisolerad. Sammanvägs parametrarna så resulterar det i 

en grunduppbyggnad enligt figur 6.  
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Figur 6 – Exempel på tidstypisk ytterväggskonstruktion för Tången 2. (Weber 2013) 

Nuvarande yttervägg bedöms vara tilläggsisolerad med ca 50 - 70 mm mineralull. Ytterligare 

fakta som tyder på en utvändig tilläggsisolering är fönstrens placering, figur 7. Detta 

antagande utgår från att fönster i byggnader uppförda under 1930-talet placerades i nära 

anslutning till fasaden och fönsterplaceringen i Tången 2 är indragna i ytterväggen, vilket 

skulle bli en effekt av en utvändig tilläggsisolering av ytterväggen. Om inte underlaget 

indikerat att ytterväggen innehåller mineralull skulle en möjlig uppbyggnad kunnat vara 10 

mm invändig puts, 375 mm tegelmur och 20 mm utvändig puts. Detta skulle radikalt 

förändra förutsättningarna och medföra ändrade besparingspotentialer.   

 

 

Figur 7 – Foto som visar fönsterplaceringen i ytterväggen. Fotot är taget från innegården. 

4.2.2 Fönster 

Fönstren som undersöktes vid platsbesöket bedömdes vara äldre tvåglasfönster, exempel på 

trapphusfönster kan ses i figur 8 och lägenhetsfönster i figur 7. Utgångspunkten baserat på 

skick och uppbyggnad medför en bedömning att fönstren är från tidsperioden mellan 1930- 

och 1970-talet, vilket anses som ett rimligt antagande då fönstren mellan dessa årtal främst 

utgjordes av tvåglasfönster (Adalberth & Wahlström 2009). 
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Utgångspunkten i studien är att samtliga fönster och glaspartier är av liknande typ då 

detaljerad information saknas.  

Resultatet från genomförd värmefotografering antyder på brister i tätningen runt fönstren 

alternativt att fönsterkarmen utgör en betydande köldbrygga. Det finns en begränsning med 

resultatet av en värmefotografering då det är svårt att utläsa om temperaturskillnaden beror 

av infiltration eller köldbryggor. Exempel på temperaturskillnader runt undersökta fönster 

kan ses i figur 9 och 10.  

Fönstrens skick, bedömd energiprestanda och brister i tätningen mellan fönstren och 

ytterväggar medför att ett byte av samtliga fönster i fastigheten utgör en potentiellt 

kostnadseffektiv energieffektiviseringsåtgärd. Eventuellt kan tätningslisterna mellan fönstren 

och väggen bytas ut om fönsterbyte ej är aktuellt. 

 

Figur 8 – Foto som visar trapphusfönster i Långholmsgatan 42:s trapphus. 

  

Figur 9 – Foto av anslutning mellan trapphus-    Figur 10 – Termofotografi av anslutning mellan 

fönster och yttervägg i Långholmsgatan 42:s           trapphusfönster och yttervägg i Långholmsgatan 

trapphus, fotot är taget från insidan.                               42:s trapphus, fotot är taget från insidan. 
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4.2.3 Entréer 

Trapphusentréerna är tidstypiska och innefattar stora glaspartier. Värmekamera-

fotograferingen av entrén till trapphuset nummer 38 tyder på stora läckage eller köldbryggor 

runt entrén. Figur 11 påvisar en temperatur på 2,9 °C vid anslutning mellan golv och port. 

Under besöket upplevdes temperaturen vid denna entré som betydligt kallare än i 

fastighetens övriga delar. 

 

Figur 11 – Foto av pågående värmefotografering av entréport i Långholmsgatan 38:s trapphus. 

4.2.4 Grund 

Underlag för bedömning av grundens uppbyggnad finns inte tillgängligt vilket medför att 

bedömningen utgår ifrån byggnadstekniken som användes då byggnaden uppfördes. 

Grundplattan bedöms enbart bestå av betong. (Stockholms läns museum 2010) 

4.2.5 Källarväggar 

Underlag för bedömning av källarväggarnas uppbyggnad saknas helt. Uppbyggnaden är 

uppskattad utifrån en byggnadsteknik som var vanlig vid den tid byggnaden uppfördes. 

Denna metod utgörs av att grunden gjöts i betong och stommen murades samt att utsidan av 

stommen som var under mark slammades med murbruk och ströks med asfalt för att skydda 

mot fukt. (Stockholms läns museum 2010) 
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4.2.6 Yttertak 

Yttertaket, kan ses i figur 12, är oisolerat och vindsutrymmet är inte uppvärmt. Yttertakets 

ytskikt är plåt och det invändiga skiktet är trä.  

Eftersom vindsutrymmet är ouppvärmt påverkar utformningen på bjälklaget mellan 

vindsutrymmet och bostäderna på våningen under energibehovet. Hur vindsbjälklaget är 

uppbyggt finns inte beskrivet och då lägenhetsbesök inte genomfördes är utgångspunkten att 

vindsbjälklaget består av betong och eventuellt isoleringsmaterial som kutterspån. 

 

 

Figur 12 – Foto av yttertaket sett från insidan, fotot är taget från vinden. 

4.2.7 Tak- och gårdsterrasser 

Hur tak- och gårdsterrasserna är utformade och utformningens påverkan på energibehovet 

är osäkert. Utgångspunkten är att bjälklagen utgörs av betong med ett ytskikt som för 

gårdsterrassen utgörs av stenplattor och för takterrassen utgörs av något putsliknade 

material. Vald utformning medför att U-värdena blir höga och terrasserna utgör en stor del 

av transmissionsförlusterna. 

4.2.8 Infiltration 

Detaljerad data gällande den praktiska infiltrationen har de uppskattade värdena baserats på 

erfarenhetsvärden från tryckprovningar. Vilket medför en stor osäkerhet till studien. Då 

Tången 2 byggnadstekniskt främst utgörs av solida material är utgångspunkten att 

infiltrationen är närmare 0,3 l/s, Aoms än 0,8 l/s, Aoms. Då genomförda mätningar indikerar 

en relativt hög infiltration vid genomgångna anslutningar sätts infiltrationen till mellan 0,3 – 

0,5 l/s, Aoms.  
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4.3 Byggnadens installationer 

I det här avsnittet beskrivs fastighetens installationer. Fastigheten innefattar flertalet 

teknikutrymmen och undercentraler. Teknikutrymmet där TA06/FA06 var placerat var inte 

tillgängligt under besöket. 

4.3.1 Ventilationssystem 

Principen för ventilationssystemen som används i Tången 2 är system med frånluftsystem, 

från- och tilluftssystem samt från- och tilluftssystem med värmeåtervinning. 

Ventilationssystemet i byggnaden är uppdelade på fem tilluftsaggregat och fem 

frånluftsaggregat. För bostäderna används två ventilationsprinciper där lägenheter som 

vetter mot gården är försedda med mekanisk frånluft och lägenheter som vetter mot gata är 

försedda med mekanisk till- och frånluft. Ventilationssystemen för bostäderna är uppdelade 

på två tilluftsaggregat och två frånluftsaggregat, TA01/FA01 och TA02/FA02 som är belägna 

på vinden. I båda fallen är till- och frånluftsaggregaten placerade i anslutning till varandra, 

exempel kan ses i figur 13 som visar aggregaten TA01/FA01. Dessa aggregat har ett konstant 

luftflöde och tillämpar inte principen för värmeåtervinning.  

  

Figur 13 – Foto av ventilationsaggregatet TA01/FA01 som betjänar lägenheterna på Långholmsgatan 

40 och 42. 

Eftersom aggregaten är placerade i anslutning till varandra bedöms en installation av 

värmeväxling praktiskt genomförbar. Värmeväxlare som bedöms möjliga att installera är 

roterande, platt-/korsströms- och batterivärmeväxlare.  

Det genomsnittliga luftflödet för de bostäder som är belägna i fastigheten har räknats 

schablonmässigt och uppgår till 0,45 l/s, m2 BOA. Det genomsnittliga luftflödet baseras på 

frånluftflödet som uppmättes vid OVK och överstiger kravet på 0,35 l/s, m2 (BFS 2011:26). 
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Detta medför en möjlig sänkning av ventilationsflödena för bostäderna som potentiell 

energieffektiviseringsåtgärd, dock medför en sänkning av ventilationsflödet att det blir 

svårare att motivera en installation av värmeväxlare på bostadsaggregaten eftersom 

besparings-potentialen sjunker.  

För övrig verksamhet används ventilationsprincipen med mekanisk till- och frånluft med 

värmeväxling. Ventilationssystemet är uppdelat på tre till- och frånluftsaggregat, TA04/FA04 

TA05/FA05 och TA06/FA06.  

TA04/FA04 försörjer delar av Friskis och Svettis, butiken, restaurangen och frisörsalongen. 

Värmeväxlaren i systemet är en roterande värmeväxlare och temperaturverkningsgraden 

uppmättes till 65 och 72 %. Aggregatet styrs av ett kopplingsur och fläktarna går mellan 

07:00 – 19:00 alla dagar.  

TA05/FA05 försörjer Stora salen, ett motionsutrymme som tillhör Friskis och Svettis 

verksamhet. Värmeväxlaren i systemet är en batterivärmeväxlare och 

temperaturverkningsgraden uppmättes till 43 och 42 %. Aggregatet styrs av ett kopplingsur 

och aggregatet går 100 % mellan 07:00 – 18:00 måndag till fredag samt 09:00 – 16:00 

lördag och söndag och 50 % mellan 18:00 – 20:00 måndag till fredag samt 16:00 – 18:00 

lördag och söndag.  

TA06/FA06 försörjer Lilla salen, solariet, personalutrymmen, styrketräningsrummet och 

samtliga omklädningsrum som tillhör Friskis och Svettis. Värmeväxlaren i systemet är en 

batterivärmeväxlaren och då inga mätningar genomfördes på aggregatet uppskattas 

temperaturverkningsgraden till 50 %.  Aggregatet styrs av ett kopplingsur och aggregatet går 

100 % mellan 07:00 – 18:00 måndag till fredag samt 09:00 – 16:00 lördag och söndag och 

50 % mellan 18:00 – 20:00 måndag till fredag samt 16:00 – 18:00 lördag och söndag.  

Resultatet från kartläggningen av fastighetens ventilationssystem presenteras i tabell 2, 

fullständiga uträkningar kan ses i bilaga c. Resultatet påvisar en potential att anpassa flödena 

till verksamhetstiderna, dock är det osäkert att en justering av drifttiderna i detta fall skulle 

medföra en sänkning av energibehovet. 
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Tabell 2 - Resultat från ventilationskartläggningen. Mätning 1 utfördes 2014-03-31 och mätning 2 

utfördes 2014-04-01. Temperaturverkningsgraden har beräknats enligt formeln i bilaga c. 

 

4.3.2 Uppvärmningssystem 

Uppvärmningssystemet i fastigheten är från 1994 och byggnaden värms med ett vattenburet 

system där primärenergin kommer från fjärrvärmenätet. Figur 14 visar fastighetens 

fjärrvärmecentral. Fjärrvärmecentralen distribuerar värme till byggnaden med två principer. 

Ett system distribuerar värme till ventilationsaggregatens värmebatterier och ett system 

distribuerar värme till fastighetens radiatorsystem. Även uppvärmning av tappvarmvattnet 

sker i fjärrvärmecentralen. 

  

Figur 14 – Foto av fjärrvärmecentralen i Tången 2. Fotot är taget i undercentralen i källaren. 

TA01/FA01 TA02/FA02 TA04/FA04 TA05/FA05 TA06/FA06

Betjänar Lägenheter 40 42 Lägenheter 38
F&S Kansli, Frisör och 

Restaurang
F&S Stora salen

F&S Lilla salen, solarie, 

kök, personal, 

styrketräning, omkl 

Drifttider 00:00-24:00 00:00-24:00 07:00-19:00

M-F 100 % 07:00-18:00        

M-F 50 % 18:00-20:00            

L-S 100 % 09:00-16:00             

L-S 50% 16:00-18:00

M-F 100 % 07:00-18:00        

M-F 50 % 18:00-20:00            

L-S 100 % 09:00-16:00             

L-S 50% 16:00-18:00

Verksamhetstider - -

Frisör:                                             

M-T,F 09:00-18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O-T     09:30-18:30                    

L          09:00-14:00       

Restaurang:                            

M-S    13:00-01:00                   

Friskis och svettis:                  

M-T    06:30-22:00                    

F          06:30-19:45                     

L          08:30-17:45                    

S          09:00-19:45                 

Butik:                                          

M-F     10:00-18:00                    

L           10:00-15:00

Friskis och svettis:                  

M-T    06:30-22:00                    

F          06:30-19:45                     

L          08:30-17:45                    

S          09:00-19:45

Friskis och svettis:                  

M-T    06:30-22:00                    

F          06:30-19:45                     

L          08:30-17:45                    

S          09:00-19:45

qv (l/s)
Projekterat: 900/900(1620) 

OVK: 578/998

Projekterat: 700/700(1360) 

OVK: 298/714

Projekterat: 1500/1500 

OVK: 1400/2000

Projekterat: 3430/3430 

OVK: ej uppmätt vid OVK

Projekterat: 2600/2300 

OVK: 3100/2600

Tfrån
Mätning 1: 23,8  °C                       

Mätning 2: 22,8  °C

Mätning 1: 22,0  °C                         

Mätning 2: 21,2  °C

Mätning 1: 22,2  °C                         

Mätning 2: 21,9  °C

Mätning 1: 20,0  °C                         

Mätning 2: 19,9  °C
-

Tav
Mätning 1: 23,8  °C                         

Mätning 2: 22,8  °C

Mätning 1: 22,0  °C                         

Mätning 2: 21,2  °C

Mätning 1: 11,4  °C                         

Mätning 2: 10,6  °C

Mätning 1: 14,3  °C                         

Mätning 2: 13,8  °C
-

Tute
Mätning 1: 9,0  °C                         

Mätning 2: 5,2  °C

Mätning 1: 8,1  °C                         

Mätning 2: 6,2  °C

Mätning 1: 5,6  °C                         

Mätning 2: 6,2  °C

Mätning 1: 6,6  °C                         

Mätning 2: 5,3  °C
-

η - -
Mätning 1: 65 %                        

Mätning 2: 72 %

Mätning 1: 43%                         

Mätning 2: 42% 
-

Ttill
Mätning 1: 20,3  °C                         

Mätning 2: 20,8  °C

Mätning 1: 20,3  °C                         

Mätning 2: 19,1  °C

Mätning 1: 17,8  °C                         

Mätning 2: 17,9  °C

Mätning 1: 23,8  °C                                                                                           

Mätning 2: 23,8  °C
-
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Framledningstemperaturerna till ventilationsaggregatens värmebatterier samt 

radiatorsystemet regleras manuellt med en skjutbar kurva med två riktvärden, se figur 15. 

Riktvärdena på reglaget är framledningstemperatur vid -5°C samt 15°C utomhustemperatur. 

Båda framledningstemperaturerna var högre inställda jämfört med Diligentias referenskurva 

som ska användas som standard för företagets fastigheter. En högre framledningstemperatur 

medför en möjlighet för de boende att uppnå oanständigt höga inomhustemperaturer. En 

ökad inomhustemperatur medför att fastighetens energianvändning ökar. En risk med 

övertempererade bostadsutrymmen är att temperaturen kan regleras med vädring istället för 

att reglera temperaturen med radiatorventilerna. Höga inomhustemperaturer tillsammans 

med avsaknaden av värmeåtervinning påvisar ett större problem jämfört med om 

värmeåtervinning tillämpas. 

Temperaturen från fjärrvärmetilloppet och fjärrvärmereturen uppmättes momentant vid 

besöket och uppgick till 69 °C för framledningen och 34 °C för returen. Mätningarna av 

fastighetens avkylning av fjärrvärmevattnet gav en indikation på att fjärrvärmecentralen 

nyttjar fjärrvärmeenergin effektivt, vilket även bekräftas i fastighetens debiterings- och 

förbrukningsstatistik (som kan ses i bilaga c). I förbrukningsstatistiken går det att utläsa att 

fastighetens fjärrvärmecentral har en relativ effektiv avkylning av fjärrvärmevattnet vilket 

innebär att fastighetsägaren erhåller en flödesbonus. Detta faktum bedöms motsäga ett byte 

av fjärrvärmecentral som energieffektiviseringsåtgärd då det bedöms bidra till en minskad 

lönsamhet.   

 

Figur 15 – Foto av styr- och reglercentralerna för radiator- och ventilationssystemen. Fotot visar 

inställningen på framledningstemperaturen för de båda systemen. 
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4.3.3 Belysning 

Belysningen i de allmänna källarutrymmena som undersöktes vid platsbesöket var påslagna 

under hela besöket och de lysknappar som bedömdes tillhöra denna belysning medförde ej 

en möjlighet att slå av nämnd belysning. Belysningen i besökta teknikutrymmen reglerades 

manuellt och samtliga var avstängda. Samtliga belysningsarmaturer var av traditionell typ 

och LED-lampor användes ej. 

Trappbelysningen styrdes med tidkanal och var påslagen mellan 06:00 – 09:00 samt 16:00 – 

22:00. Övrig tid reglerades belysning med lysknappar. Belysningen stängdes av automatiskt 

efter 4 minuter och 37 sekunder. 

Ytterbelysningen ska enligt schema för tidkanalen, figur 16, vara påslagen konstant. En 

styrning av utomhusbelysningen kan utgöra en möjligen kostnadseffektiv åtgärd för att sänka 

fastighetsenergianvändningen. 

 

Figur 16 – Foto av tidkanalsschema för trapphusbelysning, ytterbelysning och tvättstugor. Fotot visar 

inställda tider. 

4.3.4 Kylsystem 

I Tången 2 utgörs systemet som förser byggnaden med komfortkyla av ett vätskeburet system 

där kylan distribueras till rummen via kylbafflar eller fläktluftkylare. Systemet förser även 

ventilationsaggregatens kylbatterier med kyla. Kylan åstadkoms med två kompressordrivna 

kylaggregat, ett av dessa kan ses i figur 17. Kylaggregaten alstrar kyla från el och då det går åt 

0,3 – 0,4 kWh el för att alstra 1 kWh kyla bör det för ett väl fungerande kylsystem gå att 

utläsa en högre användning av byggnadens fastighetsenergi under de varma månaderna, 

förutsatt att kylsystemet inte till största del försörjer rum med ett kontinuerligt kylbehov. I 

Tången 2 är det fotobutiken, restaurangen, frisörsalongen och träningsverksamheten som 

betjänas av kylsystemet samt ventilationsaggregaten TA04/FA04, TA05/FA05 och 

TA06/FA06. 
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Kylbehoven för dessa verksamheter är inte kartlagd men utifrån rådande förutsättningar görs 

bedömningen att kylbehovet för fotobutiken, restaurangen och frisörsalongen främst utgörs 

sommartid då lufttemperaturen är hög och de stora glasade ytorna medför en hög 

solinstrålning. Träningslokalerna kan möjligen utgöra ett kylbehov även vid kallare 

utomhustemperatur till följd av den höga tillskottsvärmen som bedöms uppstå vid hög 

belastning. 

Pumparna som ingår i kylsystemet var under besöket igång och temperaturen i systemet var 

20 °C för både framledning och retur. Pumparnas drift kan medföra en 

energibesparingspotential, dock bedöms konsekvenserna vara för osäkra för att åtgärden ska 

beräknas och föreslås. 

 

Figur 17 – Foto av VKA2 (vätskekylaggregat 2) som alstrar kyla till kylsystemet i Tången 2. 

4.4 Energiförbrukning 

Energiförbrukningen som erhållits presenteras i figur 18. Statistiken är uppdelad på 

energislagen värme och el samt mängden vatten och täcker förbrukningen under åren 2012 

och 2013 samt januari 2014. Uppdelningen mellan de olika verksamheterna kan ses i tabell 3. 

Tabell 3 – Verksamheternas areaförhållande i Tången 2. Verksamheternas area presenteras som andel 

av Atemp. 

Verksamhet Andel 

Bostäder 52 % 

Fotobutik 2 % 

Restaurang 4 % 

Frisörsalong 4 % 

F&S träningsverksamhet 25 % 

Övrigt 13 % 
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Figur 18 - Energistatist från fastighetsägarens programvara DeDU, där förbrukningsstatistik och 

energifakturor sammanställs. 

4.4.1 El 

Statistiken för elanvändningen bedöms enbart innefatta fastighetsel då nyckeltal för 

användningen av fastighetsel uppskattas till 20 - 30 kWh/m2, Atemp (Göransson 2006) och 

energistatistiken för Tången 2 medför enligt tabell 4 en elanvändning på 34 kWh/m2 2012 

och 32 kWh/m2 2013. 

Tabell 4 - Årligt energibehov för fastighetsel för åren 2012 0ch 2013. Energibehovet utgår från 

energistatistik. 

  

Årligt behov av fastighetsel 

(MWh/år) (kWh/m² Atemp år) 

2012 234 34 

2013 219 32 

 

4.4.2 Värme 

Statistiken för värme bedöms innefatta energin för den aktiva uppvärmningen samt 

energibehovet för tappvarmvatten. För att möjliggöra en uppdelning mellan energibehovet 

för uppvärmning och tappvarmvatten har energibehovet för tappvarmvatten räknats från 

nyckeltal, eftersom att fördelningen mellan den aktiva uppvärmningen och energibehovet för 
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tappvarmvatten är okänt. Varmvattnet bedöms utgöras av 30 % av den totala 

vattenanvändningen och det bedöms gå åt 55 kWh/m3, vatten för uppvärmningen av 

varmvatten (Energimyndigheten 2009 b). Detta antagande är mycket osäkert, speciellt då 

fastigheten innefattas av exempelvis träningsverksamhet där vattenanvändningen troligen är 

hög.  

Det årliga energibehovet för uppvärmning presenteras i tabell 5. Det beräknade årliga 

energibehovet för tappvarmvatten presenteras i tabell 6. Det totala energibehovet för 

fjärrvärme presenteras i tabell 7. 

Tabell 5 - Årligt energibehov för uppvärmning för åren 2012 0ch 2013. Energibehovet utgår från 

energistatistik och energibehovet för tappvarmvatten har räknats bort. 

  

Årligt uppvärmningsbehov  

(MWh/år) (kWh/m² Atemp år) 

2012 932 136 

2013 963 140 

 

Tabell 6 - Årligt energibehov för tappvarmvatten för åren 2012 0ch 2013. Energibehovet utgår från 

energistatistik och nyckeltal. 

  

Årligt energibehov för tappvarmvatten  

(MWh/år) (kWh/m² Atemp år) 

2012 223 32 

2013 207 30 

 

Tabell 7 - Årligt fjärrvärmebehov för åren 2012 0ch 2013. Energibehovet utgår från energistatistik. 

Fjärrvärmebehovet innefattat energibehovet för uppvärmning och tappvarmvatten. 

  

Årligt fjärrvärmebehov 

(MWh/år) (kWh/m² Atemp år) 

2012 1 155 168 

2013 1 170 170 
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4.4.3 Normalårskorrigering 

Vid normalårskorrigeringen räknades energin som bedömdes nyttjas för uppvärmningen av 

tappvarmvattnet bort. 

Resultatet från norrmalårskorrigeringen av energistatistiken för 2012 och 2013 presenteras i 

tabell 8. Resultatet påvisar en skillnad på 4 % mellan åren. Normalårskorrigeringen medför 

en ökning med 8 % 2012 och en ökning med 11 % 2013 jämfört med den verkliga 

förbrukningen. 

Tabell 8 - Normalårskorrigering av fjärrvärmebehovet för åren 2012 0ch 2013. Normalårs-

korrigeringen tydliggör skillnader i energibehovet oberoende av temperaturskillnaden mellan åren. 

 

Årligt fjärrvärmebehov  

 

 

(MWh/år) (kWh/m² år) 

 2012 1 244 181 

 2013 1 291 188 

 Skillnad 48 7 

 

4.5 Planbestämmelser 

Fastigheten ligger i ett område som regleras av Stadsplan 2045 samt ändring av detaljplan 

7655. Fastigheten är inte kulturminnesmärkt och det föreligger inga förbud mot ändring av 

byggnad i den utsträckning som kan föreslås i samband med genomförande av valda 

energieffektiviseringsåtgärder. Utvändig tilläggsisolering kan dock medföra att reglerna för 

nybyggnad används då ombyggnad eller genomgripande ändring som anses jämförlig med 

ombyggnad hänförs reglerna för nybyggnad.  
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5 RESULTAT 

Detta avsnitt presenterar resultatet från studien. Resultatet är uppdelat på resultat från 

handberäkningar, val av åtgärder, simuleringar och ekonomiska kalkyler. 

5.1 Handberäkningar 

Resultatet av det handräknade uppvärmningsbehovet presenters i följande avsnitt. Även 

resultatet från beräkningar av transmissionsförluster, ventilationsförluster, 

infiltrationsförluster, byggnadens specifika värmeförlust och tillskottsvärme presenteras. 

5.1.1 Transmissionsförluster 

Transmissionsförlusterna presenteras i tabell 9. U-värdena är beräknade enligt bilaga e och 

arean är hämtad från IDA ICE modellen samt ritningar. Yttertakets U-värde är högt då 

beräkningarna utgår från avsaknad av isoleringsmaterial i vindsbjälklaget. 

Tabell 9 - Beräknade transmissionsförluster för klimatskalets byggnadsdelar. Köldbryggor har 

adderats med 9 %.  

Byggnadsdel Area (m2) U-värde (W/m2,°C) U*A (W/°C) Andel 

Yttervägg 1 716 0,39 676 10 % 

Källarvägg 593 0,30 176 2 % 

Yttertak 773 2,01 1 553 22 % 

Terrassbjälklag 312 2,80 874 12 % 

Gårdsbjälklag 229 2,36 539 8 % 

Grund 1 195 0,24 289 4 % 

Dörrar 86 1,20 103 1 % 

Fönster 780 2,80 2 184 31 % 

Köldbryggor (9 %)     639 9 % 

Totalt inklusive 

köldbryggor     7 033 100 % 
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5.1.2 Ventilationsförluster 

Ventilationsförlusterna för fastighetens ventilationssystem presenteras i tabell 10. 

Ventilationsförlusterna är beräknade enligt bilaga f.  

Tabell 10 - Beräknade ventilationsförluster. Ventilationsförlusterna är baserade på luftflöden från 

OVK-protokollet för alla ventilationssystem utom TA05/FA05 som baserats på projekterade värden. 

  Ventilationsförlust (W/° C) Andel 

TA01/FA01 1 210 24 % 

TA02/FA02 865 17 % 

TA04/FA04 1 024 20 % 

TA05/FA05 1 119 22 % 

TA06/FA06 872 17 % 

Totalt 5 090 100 % 

 

5.1.3 Infiltrationsförluster 

Infiltrationsförlusterna är beräknade från formlerna som presenteras i bilaga f. Infiltrationen 

grundar sig i erfarenhetsvärden från tryckprovningar och uppgår enligt beräkningar till 2,3 

m3/s vilket medför att infiltrationsförlusterna uppgår till 2 756 W/°C. 

Tabell 11 - Beräknade infiltrationsförluster. Infiltrationsförlusterna är beräknade från formlerna som 

presenteras i bilaga f. Infiltrationen grundar sig i erfarenhetsvärden från tryckprovningar. 

Infiltrationsförluster 

Infiltration (l/s, m2 Aoms) 0,4 

Aoms (m
2) 5 684 

qov (l/s) 2 274 

Infiltrationsförlust (W/°C) 2 756 
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5.1.4 Specifik värmeeffektsförlust (Qtot) 

Byggnadens specifika värmeenergiförlust presenteras i tabell 12. De delar som den specifika 

värmeeffektförlusten består av är transmissions-, ventilations- och infiltrationsförluster. 

Uppdelningen mellan förlusterna är angivna i storlek samt andel av den specifika 

värmeffektförlusten.   

Tabell 12 - Byggnadens specifika värmeffektförlust som innefattas av transmissions-, ventilations- och 

infiltrationsförluster. 

Specifik värmeeffektförlust (W/°C) Andel 

Transmissionsförluster 7 033 47 % 

Ventilationsförluster 5 090 34 % 

Infiltrationsförluster 2 756 19 % 

Qtot 14 878 100 % 

5.1.5 Tillskottsvärme 

Tillskottsvärmeeffekten som har beräknats enligt bilaga g och resultatet presenteras i tabell 

13. Tillskottsvärmen är baserad på energistatistik och uträkningar. Tillkottsvärmen från el, 

personvärme, varmvatten och solinstrålning presenteras. Värmetillskottet från 

användningen av hushållsel räknas utifrån nyckeltal. Eftersom boendeantalet uppskattades 

till två personer per lägenhet används 240 kWh/månad vilket motsvarar ca 3 000 kWh/år 

(Energirådgivaren 2011). 

Tabell 13 - Genomsnittlig tillskottsvärmeeffekt baserat på beräkningar och uppskattningar enligt 

bilaga g. 

Tillskottsvärmeeffekt 

El (W) 34 882 

Personvärme (W) 27 538 

Varmvatten (W) 4 903 

Solstrålning (W) 46 234 

Total tillskottsvärme (W) 113 557 

 

5.1.6 Årsenergibehovet för uppvärmning 

Resultatet från det handberäknade uppvärmningsbehovet presenteras i tabell 14. 

Fullständiga uträkningar för de månadsvisa beräkningarna kan ses i bilaga g och de årsvisa 

kan ses i  

bilaga f. Resultatet medför en skillnad mellan beräkningsmetoderna på 0,6 %. 
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Tabell 14 - Beräknat årligt fjärrvärmeenergibehov baserat på två beräkningsmetoder. Fjärrvärme-

behovet innefattar energibehovet för uppvärmning och tappvarmvatten. 

 

Årligt uppvärmningsbehov  

 

 

(MWh/år) (kWh/m² år) 

 Månadsvisa beräkningar 1 273 185,4 

 Årsbehov med gradtimmar 1 265 184,3 

 Skillnad mellan beräkningsmetoderna 8 0,6 

 

5.2 Val av energieffektiviseringsåtgärder 

I detta avsnitt sammanställs valet av energieffektiviseringsåtgärder som simulerades. 

Åtgärderna beskrivs enskilt; bakomliggande fakta hämtades från litteraturstudien och 

förutsättningar som kartlagts under energikartläggningen presenteras också i beskrivningen. 

5.2.1 Byte av ventilationsaggregat TA01/FA01 

Förslaget på att byta ut ventilationsaggregaten TA01/FA01, alternativt installera 

värmeväxlare på det befintliga systemet, utgår ifrån att ett genomförande bedöms ge relativt 

stora besparingar. Rådande förutsättningarna medför att förslaget inte bedöms innebära 

betydande ändring av den befintliga kanaldragning då aggregaten i dagsläget är placerade i 

anslutning till varandra. Detta medför att bytet bedöms kunna genomföras kostnadseffektivt. 

Typ av värmeväxlare valdes till batterivärmeväxlare alternativt plattvärmeväxlare. Dessa 

värmeväxlare har liknande temperaturverkningsgrad och besparingspotentialen kan 

tillgodoräknas oberoende av vilken av dessa som väljs. Valet av värmeväxlare baserades på 

risken att lukt från frånluften ska tillföras tilluften om en värmeväxlare med högre 

temperaturverkningsgrad, roterandevärmeväxlare, väljs. Temperaturverkningsgraden som 

användes vid bestämning av energisparpotentialen sattes till 50 % för att minimera risken att 

presentera överoptimistiska värden.  

Åtgärden bedöms sänka ventilationsförlusterna som för TA01/FA01, som enligt tabell 10, 

utgör 24 % av ventilationsförlusterna som exklusive infiltration, enligt tabell 12, utgör 34 % 

av byggnadens specifika värmeeffektförlust.  

Kostnaden för att byta ventilationsaggregatet uppgår till ca 245 000 kr och den tekniska 

livslängden är 30-40 år (Adalberth & Wahlström 2009). Det nuvarande aggregatet är 20 år 

vilket medför att aggregatet inte uppnått den tekniska livslängden, att aggregatet inte 

uppnått den tekniska livslängden kan motivera en installation av värmeväxlare på befintligt 

aggregat. Resultatet i denna rapport kommer att grundas på att aggregatet byts mot ett nytt, 

dock kan besparingspotentialen tillgodoräknas en installation av värmeväxlare på det 

befintliga aggregatet förutsatt att temperaturverkningsgraden är densamma. 
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5.2.2 Byte av ventilationsaggregat TA02/FA02 

Åtgärden baserades på samma grund som förslaget av ventilationsaggregatsbyte för 

TA01/FA01. Åtgärden bedöms som mindre kostnadseffektiv än för TA01/FA01 då 

ventilationsförlusterna är lägre samtidigt som investeringen är densamma.  

Åtgärden bedöms sänka ventilationsförlusterna som för TA02/FA02, som enligt tabell 10, 

utgör 17 % av ventilationsförlusterna som exklusive infiltration, enligt tabell 12, utgör 34 % av 

byggnadens specifika värmeeffektförlust.  

Kostnaden för att byta ventilationsaggregatet uppgår till ca 245 000 kr och den tekniska 

livslängden är 30-40 år (Adalberth & Wahlström 2009). 

5.2.3 Renovering av ventilationsaggregat TA04/FA04 

Värmeväxlingstemperaturverkningsgraden uppmättes till mellan 65 och 72 % för den 

roterande värmeväxlaren i TA04/FA04. En renovering av värmeväxlaren bedöms medföra en 

ökning av temperaturverkningsgraden till uppskattningsvis 80 %. Besparingspotentialen kan 

anses som liten dock bedöms den som möjligt kostnadseffektiv utifrån investeringens storlek. 

Åtgärden bedöms sänka ventilationsförlusterna för TA04/FA04 som enligt tabell 10 utgör 

20 % av ventilationsförlusterna som exklusive infiltration, enligt tabell 12, utgör 34 % av 

byggnadens specifika värmeeffektförlust. 

Kostnaden för renovering av ett ventilationsaggregat uppgår till 35 000 kr och den tekniska 

livslängden är 15 – 20 år (Adalberth & Wahlström 2009). 

5.2.4 Fönsterbyte 

Fönsterbytet föreslås då fönstren enligt transmissionsberäkningarna, tabell 9, utgör 31 % av 

transmissionsförlusterna, som enligt tabell 12, utgör 47 % av byggnadens specifika 

värmeeffektförlust. Under energikartläggningens okulärbesiktning av fastigheten bedömdes 

fönstren vara i relativt dåligt skick och ett byte kan vara aktuellt oberoende av 

energieffektiviseringen. Skicket medför även att en investering där en tilläggsruta monteras 

på befintligt fönster inte bedöms vara aktuellt. Värmekamerafotograferingen, exempel kan 

ses i figur 10, antyder på att tätningen runt fönstren är i dåligt skick alternativt att 

anslutningen mellan fönster och yttervägg utgör en betydande köldbrygga. Då det i 

kartläggningen varit svårt att bedöma kylsystemets funktion och energibehovet för 

komfortkylan har energibesparingen vid ett genomförande av fönsterbyte enbart bedömts 

påverka energibehovet för uppvärmning. Detta medför att de nya fönstrens U-värde och 

g-värde valts för fönster av energispartyp. En jämförelse av faktorer mellan de befintliga 

fönstren och de föreslagna fönstren presenteras i tabell 14. Den primära faktorn vid 
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fönsterbytet bedöms vara U-värdet då de befintliga fönstren utgör stor del av 

transmissionsförlusterna.  

Tabell 15 – Jämförelse av fönsterfaktorer för de befintliga fönstren och fönstren som föreslås i 

rapporten. Faktorer som jämförs är U-värde, g-värde och LT-värde. 

  U-värde (W/m2 C) g-värde LT-värde 

Befintliga fönster 2,9 0,76 0,81 

Föreslagna fönster 1,1 0,59 0,79 

 

Kostnaden för ett fönsterbyte kan variera stort beroende på marknadssituation, avtal och 

liknande. Kostnaden baseras på nyckeltal och kan variera mellan 3000 och 5400 kr/m2, 

fönster för de aktuella fönstertyperna (Adalberth & Wahlström 2009).  

5.2.5 Tilläggsisolera yttertaket 

Yttertaket är i dagsläget oisolerat och vindsutrymmet är utetempererat. Utformningen 

medför troligen att mycket energi leds igenom vindsbjälkaget. En tilläggsisolering ovan 

vindsbjälklaget skulle vara att föredra, dock innebär det att utrymmet inte kan användas till 

förrådsyta. Även tillgängligheten till de utrymmen där ventilationsaggregaten som förser 

bostäderna påverkas. En tilläggsisolering av yttertaket medför förändrade fuktförhållanden 

på vinden vilket bör undersökas ytterligare för att inte riskera kondens och fuktskador.  

En tilläggsisolering av yttertaket bedöms medföra en sänkning av temperaturskillnaden 

mellan det ouppvärmda vindsutrymmet och de anslutande bostäderna. Taket utgör, enligt 

tabell 9, 22 % av transmissionsförlusterna som, enligt tabell 12, utgör 47 % av byggnadens 

specifika värmeförlust. Med utgång från detta är bedömningen att en isolering av yttertaket 

är en praktiskt genomförbar energieffektiviseringsåtgärd. Tjockleken på mineralullen valdes 

till 200 mm då denna tjocklek inte bedöms medföra större ombyggnadsbehov. 

Vid energieffektiviseringsåtgärden tilläggsisolerades yttertaket med 200 mm mineralull som 

har en värmekonduktivitet på λ = 0,036. Tilläggsisoleringen medförde en sänkning av U-

värde från 2,01 W/m2 °C till 0,17 W/m2 °C. 

Kostnaden för ett genomförande av tilläggsisoleringen baseras på nyckeltal och uppgår till ca 

325 kr/m2, takyta (Adalberth & Wahlström 2009). 

5.2.6 Injustering av värmesystemet 

Höga frånluftstemperaturer på ventilationssystemen som betjänar bostäderna tillsammans 

med de högt inställda framledningstemperaturerna till radiatorsystemet och 

ventilationssystemens värmebatterier, bedöms medföra en möjlig sänkning av 
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inomhustemperaturen med uppskattningsvis en grad. Denna åtgärd föreslås vid 

genomförande av övriga åtgärder då genomförande av framförallt fönsterbytet bedöms 

minska risken att en sänkning av inomhustemperaturen påverkar den operativa 

temperaturen negativt.  

Kostnaden för åtgärden uppskattas till mellan 20 och 40 kr/m2, Atemp (Sparkraft 2000). I 

denna studie används i fortsättningen 20 kr/m2, Atemp. 

5.3 Möjliga åtgärder som ej simuleras 

I detta avsnitt sammanställs valet av energieffektiviseringsåtgärder som ej simulerades då de 

inte bedömdes utgöra tillräckligt stor besparingspotential eller vara kostnadseffektiva. Denna 

kategori innefattar även åtgärder där bristen på indata inte möjliggjort en simulering. 

Åtgärderna beskrivs enskilt och bakomliggande fakta hämtad från litteraturstudien, 

förutsättningar som kartlagts under energikartläggningen samt handberäknade 

förutsättningar presenteras i beskrivningen. 

Tilläggsisolering av ytterväggen bedöms inte som aktuell då transmissionsförlusterna, enligt 

tabell 8, uppgår 10 % av de beräknade transmissionsförlusterna som, enligt tabell 11, utgör 

47 % av byggnadens specifika värmeförlust. Detta bedöms medföra att besparingspotentialen 

för en tilläggsisolering av ytterväggen är marginell. Då det sällan är kostnadseffektivt att 

genomföra en tilläggsisolering enbart med avseende att energieffektivisera, till följd av de 

höga kostnader och stora ingrepp som tilläggsisolering av yttervägg innebär, bedöms 

åtgärden inte utgöra en kostnadseffektiv energieffektiviseringsåtgärd. 

Individuell mätning av och debitering av värmeanvändning bedöms inte heller vara praktiskt 

genomförbar då förutsättningarna skiljer sig mellan lägenheterna och då en injustering av 

värmesystemet bedöms medföra en sänkning av inomhustemperaturen med en grad är 

risken att en ytterligare reducering av inomhustemperaturen ej är möjlig. För 

varmvattenanvändningen är bedömningen att otillräcklig indata av lägenheternas rådande 

förutsättningar, munstycken, blandare och så vidare, samt att avsaknaden av detaljerad 

statistik för varmvattenanvändningen medför för stora osäkerheter kring 

besparingspotentialen. 

Behovsstyrd ventilation är en energieffektiviseringsåtgärd som bedöms medföra höga 

kostnader. För bostäderna är flödena förhållandevis små och då denna rapport behandlar 

byten av aggregaten som betjänar bostäderna, vilket bedöms halvera ventilationsförlusterna, 

är bedömningen att besparingspotentialen är för låg och investeringen för hög. För 

verksamheterna är det mer aktuellt att gå igenom drifttiderna och jämföra dessa med 

verksamhetstiderna och ventilationsbehovet. En installation av behovsstyrd ventilation skulle 

möjligen vara aktuell för TA05/FA05, då aggregatet försörjer ett begränsat utrymme som 
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troligen varierar i belastning under dagen. Åtgärden simuleras inte då indata som styrker 

besparingspotentialen inte erhållits, exempelvis är luftflödena osäkra då OVK-protokollet 

inte innefattade mätningar för aggregatet. 

Då kylsystemets funktion och förbrukning inte kartlagts bedöms energibesparingspotentialen 

vid installation av automatiserat solavskärmningssystem inte möjlig att uppskatta. 

Besparingspotentialen bedöms som liten då solavskärmning redan tillämpas på exempelvis 

restaurangen.  

För belysningen medför konstant belysning i källaren, lång timerinställning i trapphusen 

samt utomhusbelysning som var igång under dagtid tyder på att det finns energi att spara vid 

installation av närvaro- och dagsljussensorer. Då insamlad data inte medför att 

besparingspotentialen kan simuleras eller bedömas på ett tillfredsställande sätt kommer 

denna energieffektiviseringsåtgärd enbart utgöra en rekommendation till fastighetsägaren att 

gå igenom belysningen.  

5.4 IDA ICE 

En modell av fastigheten Tången 2 skapades i energisimuleringsprogramet IDA ICE för att 

möjliggöra simuleringar. Följande kapitel innefattar förutsättningar samt resultatet från 

energisimuleringarna. 

 

Figur 19 – Modell av Tången 2 i IDA ICE. Modellen användes för attgenomföra energisimuleringar. 

5.4.1 Indata 

Modellen, som ses i figur 19, är uppdelad på 47 zoner. Zonindelningen är förenklad och för 

bostadsdelen är uppdelningen baserades på ventilationsprincip samt ventilations-

systemstillhörighet. Persontätheten, aktivitetsnivån och klädernas värmeisolerande förmåga 
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är uppskattad och utgår från verksamheten som bedrivs. De värden som användes 

presenteras i tabell 16 och är för verksamheterna för bostäderna gäller tabell 17. 

Ventilationsindata hämtades från energikartläggningen och presenteras i tabell 2. 

Installations- och byggnadsteknisk indata är hämtad från objektsbeskrivningen. Indata för 

belysning, elektronisk utrustning, effekt på rumsvärmare och så vidare är standardvärden 

som genereras av IDA ICE.  

Tabell 16 – Indata till IDA ICE modellen gällande perontäthet, aktivitetsnivå och klädsel för 

verksamheterna som innefattas i Tången 2. 

 

Tabell 17 - Indata till IDA ICE modellen gällande perontäthet, aktivitetsnivå och klädsel för bostäderna 

som innefattas i Tången 2. 

 

5.4.2 Infiltrationens påverkan på uppvärmningsbehovet 

I tabell 18 presenteras resultatet från simuleringar i IDA ICE där den enda skillnaden i indata 

är infiltrationen. Infiltrationen är kontinuerlig och påverkas därmed inte av tryckskillnader 

som vindförhållanden medför. Anledningen till denna förenkling är att för att byggnadens 

vindprofil bedöms påverkas av intilliggande bebyggelse och då dessa inte modelleratas utgår 

modellen från konstant infiltration.  

Resultatet påvisar en ökning av uppvärmningsbehovet med ca 6 % då infiltration ökar med 

0,1 l/s, m2 Aoms vilket motsvarar 568 l/s.  

Tabell 18 – Uppvärmningsbehovet baserat på olika värden på infiltrationen. Resultatet påvisar en 

ökning av uppvärmningsbehovet med ca 6 % då infiltration ökar med 0,1 l/s, m2 Aoms vilket motsvarar 

568 l/s. 

 Infiltration  

(l/s, m² Aoms) 0,3 0,4 0,5 

qov (l/s) 1 705 2 274 2 842 

Uppvärmningsbehov 

(MWh/år) 1 128 1 199 1 271 

 

Verksamhet Area     (m2)

Persontäthet 

(personer/m2)

Personer 

(st)

Aktivitetsnivå 

(met)

Klädsel 

(clo)
Varaktighetsschema

Butk 120 0,1 12 1,2 1 Öppetider butik

Restaurang 240 0,1 24 1,2 1 Öppetider restaurang

Frisörsalong 240 0,1 24 1,2 1 Öppetider frisörsalong

F&S träningsverksamhet 1142 0,1 114 6 0,5 Öppetider F&S

Verksamhet

Antal lägenheter 

(st)

Persontäthet 

(personer/lägenhet)

Personer 

(st)

Aktivitetsnivå 

(met)

Klädsel 

(clo)
Varaktighetsschema

Bostäder 69 2 138 1 1 Boende
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5.4.3 Resultat grundmodeller 

Tabell 19 presenterar resultatet från grundmodellssimuleringen samt resultatet från 

handberäkningarna och den normalårskorrigerade förbrukningen för åren 2012 och 2013. 

Grundmodellen är baserad på luftflöden från OVK-protokoll och infiltrationen är uppskattad 

till 0,4 l/s, m2 Aoms.  

Utifrån resultatet bedöms grundmodellen validerad då samtliga värden skiljer sig mindre än 

10 %. 10 % anses som en rimlig gräns för differensen. Vilket dock inte medför att förhållandet 

mellan olika värden överensstämmer, exempelvis kan infiltrationen överskattat medan 

köldbryggor underskattats. 

Tabell 19 – Jämförelse av fjärrvärmebehovet. Jämförelsen baseras på simuleringar, beräknings-

metoder och normalårkorrigerad förbrukning. 

Fjärrvärmebehov (MWh/år) 

IDA 

Normalårskorrigerad 
förbrukning Handberäkning 

2012 2013 Månadsvis Gradtimmar 

1 199 1 244 1 291 1 295 1 265 

 

5.4.4 Byte av ventilationsaggregat TA01/FA01 

Energieffektiviseringsåtgärden innefattar ett byte av ventilationsaggregatet TA01/FA01 till 

ett aggregat med värmeväxlare. Värmeväxlaren är en batterivärmeväxlare och 

temperaturverkningsgraden antas vara 50 %.  

Resultatet från byte av ventilationsaggregat TA01/FA01 presenteras i tabell 20. Resultatet 

medför en besparingspotential på ca 37 MWh/år för uppvärmning vilket motsvarar en 

sänkning av uppvärmningsbehovet med 5,4 kWh/m2 Atemp, år. 

Tabell 20 - Resultatet från simulerat byte av ventilationsaggregatet TA01/FA01. Nya aggregatet 

innefattar en värmeväxlare med 50 % temperaturverkningsgrad. 

Byte av ventilationsaggregat TA01/FA01 

Fjärrvärmebehov (MWh/år) 1 161 

Besparingspotential (MWh/år) 37 

Besparingspotential (%) 3,1 % 

Besparingspotential (kWh/m2 Atemp,år) 5,4 
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5.4.5 Byte av ventilationsaggregat TA02/FA02 

Energieffektiviseringsåtgärden innefattar ett byte av ventilationsaggregatet TA02/FA02 till 

ett aggregat med värmeväxlare. Värmeväxlaren är som installeras är en batterivärmeväxlare 

och temperaturverkningsgraden antas vara 50 %. 

Resultatet från byte av ventilationsaggregatet a TA02/FA02 presenteras i tabell 21. Resultatet 

medför en besparingspotential på ca 19 MWh/år för uppvärmning vilket motsvarar en 

sänkning av uppvärmningsbehovet med 2,8 kWh/m2 Atemp, år.  

Tabell 21 - Resultatet från simulerat byte av ventilationsaggregatet TA02/FA02. Nya aggregatet 

innefattar en värmeväxlare med 50 % temperaturverkningsgrad.  

Byte av ventilationsaggregat TA02/FA02 

Fjärrvärmebehov (MWh/år) 1 180 

Besparingspotential (MWh/år) 19 

Besparingspotential (%) 1,6 % 

Besparingspotential (kWh/m2 Atemp, år) 2,8 

 

5.4.6 Renovering av ventilationsaggregat TA04/FA04 

Energieffektiviseringsåtgärden innefattar en renovering av värmeväxlare till TA04/FA04 

vilket bedöms öka temperaturverkningsgraden från 65 % till 80 %. Resultatet från 

simuleringen av åtgärden kan ses i tabell 22. Åtgärden medför en besparingspotential på 4 

MWh/år vilket motsvarar en sänkning av uppvärmningsbehovet med 0,5 kWh/m2 Atemp, år. 

Tabell 22 - Resultatet från simulering av optimering av VVX på TA04/FA04. Optimeringen höjer 

temperaturverkningsgraden från 65 % till 80 %. 

Optimering av VVX på TA04/FA04 

Fjärrvärmebehov (MWh/år) 1 195 

Besparingspotential (MWh/år) 4 

Besparingspotential (%) 0,3 % 

Besparingspotential (kWh/m2 Atemp, år) 0,5 
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5.4.7 Tilläggsisolering av yttertak 

Vid energieffektiviseringsåtgärden tilläggsisolerades yttertaket med 200 mm mineralull med 

en värmekonduktivitet på λ = 0,036. Tilläggsisoleringen medförde en sänkning av U-värde 

från 2,01 W/m2 °C till 0,17 W/m2 °C. Resultatet från simuleringen av åtgärden kan ses i tabell 

23. Åtgärden medför en besparingspotential på 37 MWh/år vilket motsvarar en sänkning av 

uppvärmningsbehovet med 5,4 kWh/m2 Atemp, år. 

Tabell 23 - Resultat från simulering av tilläggsisolering av yttertak. Yttertaket tilläggsisoleras med 200 

mm mineralull med en värmekonduktivitet på λ = 0,036. 

Tilläggsisolering av yttertak 

Fjärrvärmebehov (MWh/år) 1 162 

Besparingspotential (MWh/år) 37 

Besparingspotential (%) 3,1 % 

Besparingspotential (kWh/m2 Atemp,år) 5,4 

5.4.8 Fönsterbyte 

Energieffektiviseringsåtgärden innefattar ett byte av fastighetens samtliga fönster. Resultatet 

från simuleringen av åtgärden kan ses i tabell 24. Åtgärden medför en besparingspotential på 

102 MWh/år vilket motsvarar en sänkning av uppvärmningsbehovet med 14,8 kWh/m2 Atemp, 

år. 

Tabell 24 - Resultat från simulering av fönsterbyte. De nya fönstren ar följande egenskaper; U-värde: 

1,1 W/°C, g-värde: 0,59 och LT-värde: 0,79. 

Fönsterbyte 

Fjärrvärmebehov (MWh/år) 1 097 

Besparingspotential (MWh/år) 102 

Besparingspotential (%) 8,5 % 

Besparingspotential (kWh/m2 Atemp,år) 14,8 

 

5.4.9 Injustering av värmesystemet 

En sänkning av inomhustemperaturen har räknats med nyckeltalet och denna sänkning 

bedöms inte påverka energibehovet för produktion av varmvatten vilket ingår i 

fjärrvärmebehovet.  

Resultatet från en sänkning av inomhustemperaturen presenteras i tabell 25 och potentialen 

är beräknad utifrån att samtliga simulerade åtgärder genomförts. Enligt genomförda 
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beräkningar uppgår besparingspotentialen till 39 MWh/år vilket motsvarar en sänkning av 

fjärrvärmebehovet med 5,7 kWh/m2 Atemp.  

Eftersom nyckeltalet är i procent av uppvärmningsbehovet så minskar potentialen vid 

genomförande av övriga åtgärder.    

Tabell 25 - Resultat från nyckeltalsberäkningen av injustering av uppvärmningssystemet.  

Injusteringen medför en sänkning av inomhustemperaturen med en grad. 

 

 

5.4.10 Resultatsammanställning energieffektiviseringsåtgärderna 

Resultatet från genomförda simuleringar presenteras i tabell 26. Resultatet innefattar 

enskilda simuleringar för de enskilda energieffektiviseringsåtgärderna samt en simulering 

där samtliga energieffektiviseringsåtgärder genomförts.  

Tabell 26 - Fjärrvärmebehovet efter energieffektiviseringsåtgärderna. Fjärrvärmebehovet innefattar 

energibehovet för uppvärmning och tappvarmvatten. 

 

Besparingspotential för de enskilda åtgärderna samt för samtliga inklusive och exklusive 

injustering av värmesystemet kan ses i tabell 27. Resultatet presenteras som procentuell 

sänkning av energibehovet.  

Injustering av värmesystemet 

Uppvärmningsbehov (MWh/år) 1 159 

Besparingspotential (MWh/år) 39 

Besparingspotential (%) 3,3 % 

Besparingspotential (kWh/m2 Atemp, år) 5,7 
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Tabell 27 - Energibesparingspotentialen för energieffektiviseringsåtgärderna. Energibesparings-

potentialen presenteras som potentiell sänkning av fjärrvärmebehovet. 

 

5.5 Ekonomisk kalkyl 

Ekonomiska kalkyler presenteras i två steg där pay-off-metoden jämför återbetalningstiden 

mot den tekniska livslängden för att översiktligt värdera investeringarna och ge underlag för 

utformningen av åtgärdspaketen. Lönsamhetskalkylen beräknar internräntan på åtgärds-

paketen. 

5.5.1 Pay-off-metoden 

Energipriset som användes vid de ekonomiska beräkningarna baseras på fjärrvärmefakturan 

som kan ses i bilaga c, energipriset utgör 644 000 kr och energianvändningen under 

perioden utgörs av 1 108 460 kWh. Detta ger ett energipris på 0,6 kr/kWh.  

Återbetalningstiden, som presenteras i tabell 28, är beräknad utan ränta för att ge en 

övergripande bild av återbetalningstider jämfört med den tekniska livslängden. Normalt 

anses en investering potentiellt lönsam om återbetalningstiden utgör halva tekniska livs-

längden.  
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Tabell 28 - Resultat från ekonomiska beräkningar baserat på pay-off-metoden. Återbetalningstiden är 

beräknad utan ränta för att ge en övergripande bild av återbetalningstider jämfört med den tekniska 

livslängden. Normalt anses en investering potentiellt lönsam om återbetalningstiden utgör halva 

tekniska livs-längden. 

  

Investeringskostnad 

(kr) 

Besparing 

(kr/år) 

Återbetalningstid 

(år) 

Teknisk livsländ 

(år) 

Fönsterbyte (5 400 kr/m2) 4 212 000 61 071 69 30-50 

Fönsterbyte (3 000 kr/m2) 2 340 000 61 071 38 30-50 

Tilläggsisolering av yttertak 240 215 22 172 11 30-50 

Installation av VVX på 

TA01/FA01 245 000 22 442 11 30-40 

Installation av VVX på 

TA02/FA02 245 000 11 403 21 30-40 

Optimering av VVX på 

TA04/FA04 35 000 2 089 17 15-20 

Injustering av värmesystemet 137 320 23 658 6 10-15 

5.5.2 Lönsamhetskalkyl 

Resultatet från lönsamhetskalkyl hämtad från BELOKs totalverktyg. Fönsterbytet anses inte 

medföra en lönsam investering baserat på resultat från pay-off-beräkningarna eftersom 

återbetalningstiden oavsett prissättning inte understiger halva den tekniska livslängden. 

Även åtgärden som innebär renovering av ventilationsaggregatet TA04/FA04 medför en 

bristande lönsamhet då återbetalningstiden inte understiger halva återbetalningstiden. 

 

Åtgärdspaket 1 

Resultatet från åtgärdspaket 1 som innehåller injustering av värmesystemet, tilläggsisolering 

av yttertaket, byte av aggregat TA01/FA01, renovering av VVX till TA04/FA04 och byte av 

aggregat TA02/FA02. Åtgärdspaketsdiagrammet kan ses i tabell 29. Den totala internräntan 

för åtgärdspaketet uppgår till 7,7 % och då är internräntan inte justerad utifrån den 

förmodade energiprisökningen. Individuellt utgör energieffektiviseringsåtgärderna följande 

internränta: 

 Injustering av värmesystemet 14,2 % 

 Tilläggsisolering av yttertak 8,9 % 

 Byte av ventilationsaggregatet TA01/FA01 8,8 % 

 Byte av ventilationsaggregatet TA02/FA02 3,5 % 

 Renovering av VVX till TA04/FA04 1,8 % 
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Tabell 29 - Åtgärdspaketsdiagram för åtgärdspaket 1 som innefattas av injustering av värmesystemet, 

tilläggsisolering av yttertaket, byte av ventilationsaggregaten TA01/FA01 och TA02/FA02 samt 

renovering av VVX till TA04/FA04. Åtgärdspaketet medförde en internränta på 7,7 %. 

 

Åtgärdspaket 2 (Alternativ 1) 

Åtgärdspaket 2 (alternativ 1) utgörs av åtgärdspaket 1 samt fönsterbyte beräknat på 5400 

kr/m2 fönster. Internräntan uppgår till totalt -0,08 %. Internräntan för de individuella 

åtgärderna är oförändrade från åtgärdspaket 1. Den individuella internräntan uppgår till 

-2,43 % för fönsterbytet. Åtgärdspaketsdiagrammet kan ses i tabell 30. 

Tabell 30 - Åtgärdspaketsdiagram för åtgärdspaket 2 (Alternativ 1) som innefattas av injustering av 

värmesystemet, tilläggsisolering av yttertaket, byte av ventilationsaggregaten TA01/FA01 och 

TA02/FA02, renovering av VVX till TA04/FA04 samt fönsterbyte baserat på 5400 kr/m2. 

Åtgärdspaketet medförde en internränta på -0,08 %. 
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Åtgärdspaket 2 (Alternativ 2) 

Åtgärdspaket 2 (alternativ 2) utgörs av åtgärdspaket 1 samt fönsterbyte beräknat på 3100 

kr/m2 fönster. Internräntan uppgår till totalt 2,48 %. Internräntan för de individuella 

åtgärderna är oförändrade från åtgärdspaket 1. Den individuella internräntan för fönsterbytet 

uppgår till 0,21 %. Åtgärdspaketsdiagrammet kan ses i tabell 31. 

Tabell 31 - Åtgärdspaketsdiagram för åtgärdspaket 2 (Alternativ 2) som innefattas av injustering av 

värmesystemet, tilläggsisolering av yttertaket, byte av ventilationsaggregaten TA01/FA01 och 

TA02/FA02, renovering av VVX till TA04/FA04 samt fönsterbyte baserat på 3000 kr/m2. 

Åtgärdspaketet medförde en internränta på 2,48 %. 
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Åtgärdspaket 3 

Åtgärdspaket 3 innefattar åtgärderna från åtgärdspaket 1 med undantag av renovering av 

ventilationsaggregat TA04/FA04. Åtgärdspaketet medför en internränta på 7,9 %. 

Åtgärdsdiagrammet kan ses i tabell 31. 

Tabell 32 - Åtgärdspaketsdiagram för åtgärdspaket 3 som innefattas av injustering av värmesystemet, 

tilläggsisolering av yttertaket samt byte av ventilationsaggregaten TA01/FA01 och TA02/FA02. 

Åtgärdspaketet medförde en internränta på 7,9 %. 
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6 DISKUSSION 

Resultatet från studien påvisar en besparingspotential på 11 % av fjärrvärmebehovet vid ett 

genomförande av åtgärdspaket 1. Åtgärdspaket 2 har en högre besparingspotential jämfört 

med åtgärdspaket 1 då ett genomförande skulle medföra en sänkning av fjärrvärmebehovet 

med 19 %. Åtgärdspaket 2 klarar dock inte kravet på internränta och kan därför inte föreslås. 

Åtgärdspaket 3 medför en marginell ökning (0,15 %) av internräntan jämfört med 

åtgärdspaket 1 samtidigt som besparingspotentialen sjunker marginellt (0,3 %). 

Åtgärdspaket 1 föreslås då det uppfyller kraven på internränta och medför högst 

besparingspotential av åtgärdspaketen som klarar kravet på internränta. Internräntan som 

presenteras för åtgärdspaketen tar inte hänsyn till den troliga energiprisökningen vilket 

medför att den ekonomiska lönsamheten i praktiken kan vara högre. 

Resultatet från handberäkningarna anses som rimliga då differensen mellan de som 

baserades på månadsvisa beräkningar och de som baserades på gradtimmar enbart uppgår 

till 2,3 %. Skillnad mellan IDA simuleringen och den normalårskorrigerade förbrukningen 

uppgår till 4 % för 2012 och 7 % för 2013. Värdena gäller det totala uppvärmningsbehovet 

inklusive tappvarmvatten. Skillnaden bedöms som rimlig på gränsen till låg då IDA 

simuleringen är komplex och stora delar av indatat är uppskattat samt att felmarginalen 

bedöms som hög. Att resultatet medför stora osäkerheter utgår från att arbetet baserats på 

grova uppskattningar av främst byggnadstekniken och tillskottsvärmen. Byggnadstekniken 

som bedöms utgöra en stor osäkerhet då byggnadens storlek och komplexitet medför att 

feluppskattad uppbyggnad av byggnadsdelarna kan medföra stora felkällor. Då underlaget 

och möjligheten att undersöka uppbyggnaden var begränsat är risken att resultatet i arbetet 

baserats på feluppskattningar stor. Tillskottsvärmen från de verksamheter som finns i 

Tången 2 utgör stora felkällor. Dessa felkällor påverkar handberäkningarna och 

simuleringarna i stor utsträckning och kan medföra att erhållet resultat inte stämmer med 

resultatet från ett praktiskt genomförande av föreslagna åtgärder. Felkällorna kan medföra 

att förhållandet mellan transmissions- och ventilationsförluster skiljer sig jämfört med de 

verkliga förutsättningarna. Då valet av åtgärder delvis baserats på detta förhållande kan en 

eventuell skillnad medföra att åtgärder över- respektive underskattats. 

Osäkerheterna för resultatet kan också kopplas till en relativt stor skillnad mellan resultatet 

från den energideklaration som genomfördes 2009 och den analys som i detta arbete 

baserades på verkliga energianvändningen. Enligt energideklarationen uppgår 

fastighetsenergin till 12 kWh/m2 Atemp, år som motsvarar 82 392 kWh/år jämfört med 

statistiken där fastighetsenergin uppgår till 34 och 32 kWh/m2 Atemp, år som motsvarar 

233 768 och 219 276 kWh/år vilket är en betydande skillnad. Skillnaden bedöms medföra att 

analyserad energistatistik för elanvändningen möjligen kan utgöras av mer än 

fastighetsenergin. Byggnadens specifika energianvändning uppgår enligt energideklarationen 

till 131 kWh/m2 år vilket motsvarar 899 446 kWh/år. Den verkliga förbrukningen medför att 
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byggnadens specifika energianvändning uppgår till 202 kWh/m2 Atemp, år för åren 2012 och 

2013 som motsvarar 1 386 932 kWh/år. Detta skulle innebära en ökning med 54 % från det 

att energideklarationen genomfördes 2009 fram till 2012 vilket anses som orimligt, dock 

saknas förklaring till detta.  

Att byggnaden har hög specifik energianvändning kan delvis bero på sättet som 

energiprestanda presenteras med kWh/m2, Atemp. Främst då rumshöjderna generellt är 

relativt höga för byggnaden samt att stora salen i Friskis och Svettis troligen är byggd i etage.  

Varken IDA ICE simuleringarna eller hanberäkningarna tar hänsyn till solavskärmingen som 

påverkas av intilliggande bebyggelse, vilket påverkar energiförbrukningen. Det kan dock 

kompenseras med att IDA ICE simuleringarna och handberäkningarna inte tar hänsyn till 

den solavskärmning som i praktiken sker med markiser, persienner och liknade. 

Åtgärderna som föreslås i arbetet och besparingspotentialer som åtgärderna innebär är 

anpassade till de förutsättningar som råder på fastigheten Tången 2. Som även innefattar 

förhållandet mellan verksamheter och bostäder, för Tången 2 består till 52 % av bostäder, 35 

% av verksamhetsanknutna lokaler och 13 % övriga utrymmen. Detta innebär att de åtgärder 

som föreslås i arbetet inte är direkt tillämpbara på andra fastigheter, dock så kan resultatet 

från detta arbete fungera som underlag vid grovbedömning av möjliga åtgärder för liknande 

fastigheter. Med liknande fastigheter menas fastigheter med liknande förutsättningar i form 

av byggnadsteknik, installationsteknik, storlek och komplexitet.  

Statistiken som har erhållits från fastighetsägaren innebär en osäkerhet kring hur 

kylsystemet fungerarar då det inte går att utläsa någon större skillnad i fastighetsenergin på 

månadsbasis. Denna avsaknad av tydlig skillnad i fastighetsenergin bedöms medföra två 

scenarier. Det kan vara så att kylbehovet är jämt utspritt över året alternativt att fastigheten 

inte har något kylbehov eller att systemet inte fungerar. Att kylbehovet är jämt utspritt över 

året kan baseras på att träningslokalerna bedöms ha hög värmealstring året runt samt att 

dessa lokaler har minimal påverkan av solinstrålningen sommartid då de saknar stora 

fönsterpartier. Under energikartläggningen påvisades det att pumparna till kylsystemet var i 

drift vilket bedöms medföra att systemet till viss del fungerar. Att fastighetens kylbehov inte 

kartlagts i detalj och att modelleringen i IDA ICE inte fokuserat på kylbehovet har medfört att 

åtgärderna inte tillgodoräknats eventuella sänkningar av kylbehovet. Besparingspotentialen 

för åtgärderna har enbart utgjorts av den potentiella sänkningen av uppvärmningsbehovet. 

Statistiken har också medfört en oklar uppdelning mellan energibehovet för uppvärmning 

och tappvarmvatten vilket utgör en stor felkälla till studien och medför stora osäkerheter för 

resultatet. 

Den föreslagna energieffektiviseringsåtgärden med en sänkning av inomhustemperaturen är 

uppskattad utifrån höga frånlufttemperaturer och baseras främst på att ett fönsterbyte 

genomförs, eftersom fönsterbytet bedöms ge en ökad yttemperatur och en minskad risk för 

drag. Då fönsterbytet inte ingår i föreslaget åtgärdspaket medan injusteringen av 



62 

värmesystemet medför en risk att den operativa temperaturen kan innebära obehag vid ett 

genomförande.  Prisuppgiften för sänkningen av inomhustemperaturen är uppskattad utifrån 

behovet att se över konsekvenser vid ett praktiskt genomförande. 

Besparingspotentialen för att genomföra samtlig effektiviseringsåtgärder bedöms erhålla en 

viss felmarginal då en sänkning av inomhustemperaturen i praktiken bedöms medföra att 

energin som utvinns ur frånluften minskar. Denna sänkning tas troligen ut då värmeväxlaren 

i ett nytt aggregat förmodligen har högre temperaturverkningsgrad än de simulerade 50 %. 

Förslaget att byta aggregaten TA01/FA01 och TA02/FA02 bedöms förutom 

besparingspotentialen för uppvärmningsenergi även medföra en möjlig besparingspotential 

för byggnadens fastighetsenergianvändning. Eftersom de nya aggregaten förmodligen 

innefattar mer eleffektiva fläktar med ett läge SFP-tal. Då inga elmätningar eller liknande 

genomfördes bedöms potentialen svåruppskattat och tillgodoräknas därför inte åtgärden. 

Resultatet från ett genomfört fönsterbyte i praktiken medför en potentiellt högre 

besparingspotential jämfört med de resultat som presenteras i denna rapport. Detta då 

fönsterbytet bedöms bidra till en ökad täthet eftersom otätheterna i byggnadsdelarna främst 

bedöms utgöras av anslutningar. Detta grundas på att den solida ytterväggtypen inte medför 

betydande luftläckage.  Det reducerade luftläckaget har inte simulerats och infiltrationen har 

inte ändrats från utgångsfallet. En ändring av infiltrationen har inte genomförts eftersom 

underlag som styrker storleken på den läckageminskning fönsterbytet skulle medföra saknas, 

vilket skulle innebära en risk att presentera en överoptimistisk besparingspotential. 

Investeringen är dock så stor att åtgärden förmodligen inte är lönsam även om åtgärden 

sänker infiltrationen med 0,1 l/s m2 Aoms vilket enligt genomförda infiltrationssimuleringar 

skulle innebära att besparingspotentialen ökar med 6 %. Till följd av de höga kostnaderna 

som ett fönsterbyte medför går det inte att motivera en investering enbart i 

energieffektiviseringssyfte om kostnaden inte kan reduceras till värden långt under 3000 

kr/m2 fönster. 

Ett fönsterbyte bedöms även utgöra en besparingspotential för fastighetsenergianvändningen 

då kylbehovet bedöms minska vid ett genomförande. Den nya fönstertypen har ett lägre g-

värde och på så sätt släpper in mindre energi i form av solinstrålning, jämfört med den 

befintliga fönstertypen. Ofullständig statistik över energiförbrukningen för kylsystemet och 

bristande kunskap av glastypen som utgör glaspartierna för verksamheterna har medfört att 

den bedömda effekten inte tillgodoräknats energibesparingspotentialen.  

Om de åtgärder som bedöms utgöra större besparingspotential än den som presenteras i 

resultatet bedöms investeringarna bli lönsammare, dock tillgodoräknas inte dessa då risken 

att presentera överoptimistiska potentialer kan medföra oönskade konsekvenser vid praktiskt 

genomförande av åtgärderna. 

Energikartläggningen resulterade i möjliga energieffektiviseringsåtgärder som ej bedöms 

utgöra en tillräckligt stor besparingspotential för att påverkar fastighetens energianvändning 
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mer än marginellt. Det är också åtgärder där besparingspotentialen är svår att uppskatta då 

detaljerad indata för att möjliggöra simuleringar saknas.  

Potentiella energieffektiviseringsåtgärder som ej beräknats i detta arbete är: närvarostyra 

källarbelysningen, närvarostyra alternativt minska ljustiden för trapphusbelysningen, 

kontrollera styrningen av utomhusbelysningen, täta runt entréportarna, isolera kopparrören i 

utrymmet vid TA04/FA04 och pumpstopp kylpumpar. 

Gällande tilläggsisoleringen av yttertaket så är lösningen en kompromiss då 

tilläggsisoleringen i första hand bör genomföras på vindsbjälklaget. Då vindsutrymmet i 

Tången 2 utgör förrådsyta, tillgänglighet till takterrassen samt teknikutrymmen bedöms en 

tilläggsisolering av vindsbjälklaget inte praktiskt genomförbart. Vid ett genomförande av 

tilläggsisolering av yttertaket bör konsekvenser som risken för fuktskador kartläggas. Då 

modellen utgör samma förutsättningar som fastigheten bedöms besparingspotentialen som 

tillförlitlig. 

Det åtgärder som innefattas i föreslaget åtgärdspaket medför inga större förändringar av 

utseendet, funktionen, konstruktionen, användningssättet eller det kulturhistoriska värdet 

för Tången 2. Detta betyder, utifrån den tolkning som gjorts av gällande regler, att kravbilden 

gällande byggnadens energianvändning är oförändrad.  
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7 SLUTSATSER 

Syftet med utredningen har varit att utreda möjliga åtgärder att sänka Tången 2:s 

energianvändning samtidigt som investeringarna ska öka avkastningen. Rådande 

förutsättningar har undersökts genom en energikartläggning och använts som bas i 

energimodelleringen.  

Vad har Tången 2 för energibesparingsförutsättningar? 

Genom energikartläggningen bedöms det att Tången 2 har goda förutsättningar att spara 

energi, generellt genom att energibehovet är relativt högt och byggnaden är långtifrån 

energioptimerad i dagsläget. Det finns möjlighet att genomföra både byggnadstekniska och 

installationstekniska åtgärder. En mer detaljerad analys av byggnaden kan resultera i mindre 

kostsamma åtgärder än de som föreslås i detta arbete.  

Kan energieffektiviseringsåtgärder utformas så att avkastningskravet på 7 % 

uppnås? 

Föreslaget åtgärdspaket med ett byte av ventilationsaggregat TA01/FA01 och TA02/FA02, 

renovering av ventilationsaggregat TA04/FA04, tilläggsisolering av yttertaket samt en 

injustering av värmesystemet har en internränta på 7,7 % vilket överstiger kravet på 7 %. Det 

är svårt att motivera ett fönsterbyte enbart utifrån energieffektiviseringen den medför trots 

att besparingspotentialen är hög eftersom investeringen den medför är hög. Fönsterbytet 

medför en internränta på -2,43 % och 0,21 % beroende på vilket pris som används. 

Hur stor är energibesparingspotentialen på praktiskt genomförbara energi-

effektiviseringsåtgärder för Tången 2?  

Det åtgärdspaket som föreslås i detta arbete bedöms vara praktiskt genomförbart och medför 

en energibesparing på 136 MWh/år vilket motsvarar en sänkning med 11 %. Vid ett 

genomförande av föreslaget åtgärdspaket tillsammans med fönsterbyte, som bedöms som 

praktiskt möjligt men inte ekonomiskt försvarbart, uppgår energibesparingspotentialen till 

238 MWh/år vilket motsvarar en sänkning med 19 %. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Ett förslag på fortsatt arbete är att utföra elmätningar för att på ett mer detaljerat sätt 

kartlägga byggnadens energianvändning, vilket skulle medföra att besparingspotentialen kan 

uppskattas mer exakt. Det kan innefatta en kartläggning av exempelvis hur mycket el som går 

till ventilationen, pumpar, belysning, kylmaskiner och hyresgäster. 

Föreslag på frågeställningar: Hur ser uppdelningen av energianvändningen ut? Finns det 

indikationer på att fastighetens tekniksystem fungera undermåligt?  

Ett annat förslag på fortsatt arbete är att vid ett genomförande av det föreslagna 

åtgärdspaketet utvärdera de faktiska besparingarna. Utvärderingen skulle syfta till att 

utveckla förståelsen mellan besparingspotential och besparing samt kartlägga vilken indata 

som medför en överskattning alternativt underskattning av besparingspotentialen. 

Förslag på frågeställningar: Hur skiljer sig energianvändning innan genomförda åtgärder 

jämfört med efter? Vad bedöms de eventuella skillnaderna bero på?  
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Inledning 

Då denna energiplan utgår från ett examensarbete skiljer den sig i utförande och omfattning jämnfört med 

tidigare energiplaner. För detaljerad information gällande genomförande hänvisas till huvudrapporten. 

Energiplan 

Målet med energiplanen är att uppfylla de fastställda nivåerna som Diligentia redovisar i dokumentet Initiativ 

energi. 

De övergripande målen fastställs årligen av ledningsgruppen och följs upp i affärsplanen. 

Ett effektivt energiarbete förutsätter att energianvändningen kartläggs och att enenergiplan tas fram. En 

energiplan för varje byggnad underlättar energiarbetet i likväl den dagliga driften som i den långsiktiga 

planeringen.  

En energiplan kan göras mer eller mindre omfattande men ska minst innehålla: 

o Basfakta 

o Statistik och nyckeltal 

o Energifördelning 

o Identifiering av energibesparande åtgärder (i enlighet med Belok och i Initiativ energi angiven 

internränta) 

o Mätarstruktur 

o Åtgärdsplan 

För att få fram dessa uppgifter krävs det att en energikartläggning är genomförd. Vad en energikartläggning ska 

innehålla sammanfattas i efterföljande avsnitt. 

Energikartläggning 

Energikartläggningen lägger grunden till fastighetens energiarbete, alltifrån energifördelning till analys och 

åtgärdsförslag. Det är viktigt att Diligentias fastigheter är jämförbara när det gäller energi och nyckeltal. Det är 

därför av stor vikt att kartläggningarna behandlar samma parametrar och på ett likartat sätt. Följande punkter är 

framtagna som krav vid utförande av energikartläggningar.  

Statistik och energibalans 

o Statistik upprättas och nyckeltal utarbetas för samtliga inköpta energislag samt vatten (kWh/m² Atemp 

och lit/m² Atemp). Bedömning av nivåerna för nuvarande förbrukningar. 

o Upprättande av schematiska energibalanser fördelade på energislag. Grafiska figurer som visar 

energitillförseln och en fördelning på viktigare användningsområden och förbrukningsposter. 

o Upprättande av grafisk figur som visar mätarstrukturen i anläggningen. 

Klimatskärm 

o Övergripande besiktning av byggnadens klimatskal. Omfattar kontroll av status för vägg- och 

vindsbjälklagsisolering samt fönster med tillhörande karm och tätningslister. 

Värme- och kylsystem 

o Besiktning av värmesystemet. Omfattar kontroll av fjärrvärmecentralens status och funktion med 

avseende på effektivitet och inställda driftstrategier för värmesystemet. Kontroll av installerade 

radiatorer, termostatventiler etc. 

o Inomhustemperaturen registreras med mätvärdeslogger i ett representativt antal punkter. 

o Bestämning av värmeanvändningens fördelning på ventilation, uppvärmning och tappvarmvatten. 

o Besiktning av kylsystemet. Omfattar kontroll av kylcentralens status och funktion med avseende på 

effektivitet och inställda driftstrategier för kylsystemet.  
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Ventilationssystem 

o Besiktning av ventilationssystemet. Omfattar kontroll av ventilationssystemets status och funktion med 

avseende på eleffektuttag, flöden, inställda driftstrategier och temperaturtemperaturverkningsgrad för 

eventuella värmeåtervinningssystem. 

Elsystem 

o Eleffektuttaget kontrolleras med hjälp av mätutrustning under en veckocykel. Mätningarna utförs dels 

totalt för anläggningen och utgående grupper från ställverket samt dels för särskilt intressanta 

teknikinstallationer med betydande elanvändning. 

o Momentanmätningar av effektbehovet för till- och frånluftfläktar, belysningsgrupper, pumpar etc. 

o Optimering av nättariff. Omfattar kontroll av elabonnemangets abonnerade effekt i förhållande till 

utnyttjad effekt, alternativt bedömning av mätarsäkringarnas storlek utifrån ovanstående beskrivna 

veckomätning av eleffektuttaget.   

o Bestämning av elanvändningens fördelning på viktigare funktioner som fläktmotordrift, pumpar, 

belysningssystem m.m. 

o Inventering av inom- och utomhusbelysningens installerade effekter och driftstrategier. 

Rapport och analys 

o Analys av mätningar och besiktningsresultat. 

o Åtgärdsförslag med kostnadsuppskattningar och lönsamhetsbedömningar 

o Rapport med slutsatser och åtgärdsförslag.  
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Basfakta 
Fastighet: 9139 - Tången 2 

 

Adress: Långholmsgatan 38-42 

Atemp: 6 866 m2 

Nybyggnadsår: 1931  

Verksamhetsfördelning 

 

 

 

Statistik och nyckeltal 

Nedanstående tabell redovisar den graddagskorrigerade energianvändningen 2012-2013. Nyckeltalet för värme är 

högt. I tabellen är det endast fastighetsel och fjärrvärme som presenteras. Alla nyckeltal är framarbetade med 

Atemp-arean.  

 2012 2013 

 MWh kWh/m2 MWh kWh/m2 

Fjärrvärme 1 244 181 1 291 188 

Fastighetsel 234 34 219 32 

Total fastighetsenergi  1 478 215 1 510 220 
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Åtgärder 

Energibesparingsåtgärder 

De i energikartläggningarna framtagna åtgärdsförslagen presenteras i tabellen nedan. Åtgärderna skall enligt 

Diligentias riktlinje redovisas i lönsamhetsordning samt presenteras i Beloks totalverktyg. Notera att det finns ett 

antal åtgärder som saknar besparingspotential. Dessa åtgärder presenterade i övriga åtgärder. 

 
El  

[MWh] 
Kyla 

[MWh] 
Värme  
[MWh] 

Totalt  
[MWh] 

Totalt 
[kkr] 

Investering 
[kkr] 

Brukstid 
[år] 

Tilläggsisolering av yttertak - - 37 37 22 240 30-50 

Byte av aggregat 
TA01/FA01 

- - 37 37 22 245 
30-50 

Byte av aggregat 
TA02/FA02 

- - 19 19 11 245 
30-50 

Renovering av aggregat 
TA04/FA04 

- - 4 4 2 35 
15-20 

Injustering av 
värmesystemet 

- - 39 39 24 137 
10-15 

Totalt - - 136 136 81 902 - 
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Övriga åtgärder 

Tabellen presenterar åtgärder som saknar besparingspotential. Dessa åtgärder finns inte presenterade i 

åtgärdspaketsdiagramet men bör ändå ses över och eventuellt finnas med i åtgärdsplanen. 

 närvarostyra källarbelysningen 

 närvarostyra alternativt minska timertiden för trapphusbelysningen 

 kontrollera styrningen av utomhusbelysningen 

 täta runt entréportarna 

 isolera kopparrören i utrymmet vid TA04/FA04 

 eventuellt införa pumpstopp på kylpumparna 

 

Åtgärdsplan  

Energibesparingsåtgärder Kommentar Ansvarig 
Datum för 

genomföran
de 

Tilläggsisolering av yttertak    

Byte av aggregat TA01/FA01    

Byte av aggregat TA02/FA02    

Renovering av aggregat TA04/FA04    

Injustering av värmesystemet    

    

Övriga åtgärder    

närvarostyra källarbelysningen    

närvarostyra alternativt minska 
timertiden för trapphusbelysningen 

   

kontrollera styrningen av 
utomhusbelysningen 

   

täta runt entréportarna    

isolera kopparrören i utrymmet vid 
TA04/FA04 

   

eventuellt införa pumpstopp på 
kylpumparna 
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BILAGA C: VENTILATIONSFÖRLUSTSBERÄKNINGAR  

Formler: 

                

   ∑       

              

                  

System TA01/FA01 TA02/FA02 TA04/FA04 TA05/FA05 TA06/FA06 Summa 

Underlag för luftflöde OVK OVK OVK Proj OVK  
  Frånluftsflöde (m³/s) 1,00 0,71 2,00 3,43 2,60 

Tilluftsflöde (m³/s) 0,58 0,30 1,40 3,43 3,10 

Drifttid (%) 1,0 1,0 0,5 0,46 0,46 

Denisitet för luft (kg/m³) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Värmekapacitet luft (J/kg° C) 1 010 1 010 1 010 1 010 1 010 

Temperaturverkningsgrad 
VVX (%) 

0 0 0,65 0,42 0,50 

Infiltrationsflöde (m³/s) 0,4 0,4 0,6 0,0 0,0 

Ventilationsförlust (W/° C) 1 210 865 1 024 1 119 872 3 971 
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BILAGA D: DEBITERINGS- OCH FÖRBRUKNINGSHISTORIK 
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BILAGA E: U-VÄRDESBERÄKNINGAR 

 

Tabeller: 

 Värmeflödets riktning 

Uppåt Horisontellt Nedåt 

Rsi 0,10 0,13 0,17 

Rse 0,04 0,04 0,04 
 

Jordart Källarvägg Källargolv 

avstånd ,m,       
under markytan 

avstånd, m,    
från yttervägg 

0-1 1-2 >2 0-6 >6 

Lera, dränerad sand, 
dränerat grus (λ=ca1,4) 

0,5 1,7 3,4 3,4 4,4 

 

Formler: 
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KÄLLARGOLV 

 

 

Källargolv 0-6 m 

Material λ (W/m°C) d (m) Area (m²) R (m² °C/W) Ukällargolv (W/m² °C) 

  
    

  

Rse     

710,0 

0,04   

Rsi     0,17   

Mark     3,40   

Betong 1,7 0,3 0,18   

      Tot. 3,79 0,26 

 

Källargolv > 6 m 

Material λ (W/m°C) d (m) Area (m²) R (m² °C/W) Ukällargolv (W/m² °C) 

  
    

  

Rse     

485,0 

0,04   

Rsi     0,17   

Mark     4,40   

Betong 1,7 0,3 0,18   

      Tot. 4,79 0,21 

 

 

Umedel, källargolv (W/m² °C) 

0,242 
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KÄLLARVÄGG 

Källarvägg 0-1 m 

Material λ (W/m°C) d (m) Area (m²) R (m² °C/W) Ukällargolv (W/m² °C) 

  
    

  

Rse     

150,0 

0,04   

Rsi     0,17   

Mark     0,50   

Puts 1 0,01 0,01   

Träullsplatta 0,052 0,05 0,96   

Tegel 0,6 0,25 0,42   

Murbruk 1 0,02     

      Tot. 2,10 0,48 

 

Källarvägg 1-2 

Material λ (W/m°C) d (m) Area (m²) R (m² °C/W) Ukällargolv (W/m² °C) 

  
    

  

Rse     

150,0 

0,04   

Rsi     0,17   

Mark     1,70   

Puts 1 0,01 0,01   

Träullsplatta 0,052 0,05 0,96   

Tegel 0,6 0,25 0,42   

Murbruk 1 0,02 0,02   

      Tot. 3,30 0,30 

 

Källarvägg > 2 

Material λ (W/m°C) d (m) Area (m²) R (m² °C/W) Ukällargolv (W/m² °C) 

  
    

  

Rse     

293,0 

0,04   

Rsi     0,17   

Mark     3,40   

Puts 1 0,01 0,01   

Träullsplatta 0,052 0,05 0,96   

Tegel 0,6 0,25 0,42   

Murbruk 1 0,02 0,02   

      Tot. 5,00 0,20 

 

Umedel, källarvägg (W/m² °C) 

0,296 
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YTTERVÄGG 

Yttervägg 

Material λ (W/m°C) d (m) R (m² °C/W) Uyttervägg (W/m² °C) 

  
   

  

Rse 0,04   0,04   

Rsi 0,13   0,13   

Invändig puts 1 0,01 0,01   

Träullsplatta 0,052 0,05 0,96   

Tegel 0,6 0,25 0,42   

Isolering 0,052 0,05 0,96   

Utvändig puts 1 0,02 0,02   

    Tot. 2,54 0,39 

 

 

YTTERTAK 

Yttertak 

Material λ (W/m°C) d (m) R (m² °C/W) Uyttertak (W/m² °C) 

  
   

  

Rse 0,04   0,04   

Rsi 0,10   0,10   

Plåt 17 0,01 0,00   

Trä 0,14 0,05 0,36   

    Tot. 0,50 2,01 

 

TERRASSBJÄKLAG 

Terrassbjälklag 

Material λ (W/m°C) d (m) R (m² °C/W) Uyttertak (W/m² °C) 

  
   

  

Rse 0,04   0,04   

Rsi 0,10   0,10   

Puts 1 0,1 0,10   

Betong 1,7 0,2 0,12   

    Tot. 0,36 2,80 
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GÅRDSBJÄLKLAG 

Gårdsbjälklag 

Material λ (W/m°C) d (m) R (m² °C/W) Uyttertak (W/m² °C) 

  
   

  

Rse 0,04   0,04   

Rsi 0,10   0,10   

Stenplattor 0,6 0,1 0,17   

Betong 1,7 0,2 0,12   

    Tot. 0,42 2,36 
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BILAGA F: VENTILATIONSFÖRLUSTSBERÄKNINGAR  

Formler: 

                

   ∑       

              

                  

System TA01/FA01 TA02/FA02 TA04/FA04 TA05/FA05 TA06/FA06 Summa 

Underlag för luftflöde OVK OVK OVK Proj OVK  
  Frånluftsflöde (m³/s) 1,00 0,71 2,00 3,43 2,60 

Tilluftsflöde (m³/s) 0,58 0,30 1,40 3,43 3,10 

Drifttid (%) 1,0 1,0 0,5 0,46 0,46 

Denisitet för luft (kg/m³) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Värmekapacitet luft (J/kg° C) 1 010 1 010 1 010 1 010 1 010 

Temperaturverkningsgrad 
VVX (%) 

0 0 0,65 0,42 0,50 

Infiltrationsflöde (m³/s) 0,4 0,4 0,6 0,0 0,0 

Ventilationsförlust (W/° C) 1 210 865 1 024 1 119 872 3 971 
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BILAGA G: ÅRSVIS ENERGIBEHOVSBERÄKNING 

Formler: 

             
       

    
 

          

Normaltemperaturen för Stockholm är 6,6 °C. Används normalårstemperaturen 7 °C och 

gränstemperaturen är 14 °C blir Gt=70 600 Wh 

 

Tillskottsvärmeeffekt 

El (W) 34 882 

Personvärme (W) 27 538 

Varmvatten (W) 4 903 

Solstrålning (W) 46 234 

Total tillskottsvärme (W) 113 557 

Temperatur gain (°C) 7 

Gränstemperatur (°C) 14 

Gt Från tabell (Wh/år) 70 600 

Årligt uppvärmningsbehov (kWh/år) 1 050 373 

Årligt energibehov varmvatten (kWh/år) 214 748 

Årligt fjärrvärmebehov (kWh/år) 1 265 121 

Årligt fjärrvärmebehov (kWh/m² år) 184,3 
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BILAGA H: MÅNADSVIS ENERGIBEHOVSBERÄKNING 

 Uppvärmningsbehov exklusive tillskottsvärme 

Skillnad mellan inomhustemperatur och den genomsnittliga normalårstemperaturen 

                     

                             

 

Uppvärmningsbehov exklusive tillskottsvärme 

Månad 
Tinomhus 

(° C) 
Tutomhus 

(° C) 
∆T         

(° C) 
Timmar 

(h) 
Qtot      

(W/° C) kWh/dag Uppvärmningsbehov (kWh) 

Januari 21 -2,9 23,9 744 14 878 8 534 264 551 

Februari 21 -3,1 24,1 672 14 878 8 605 240 949 

Mars 21 0 21 744 14 878 7 498 232 451 

April 21 4,6 16,4 720 14 878 5 856 175 677 

Maj 21 10,5 10,5 744 14 878 3 749 116 225 

Juni 21 15,4 5,6 720 14 878 2 000 59 987 

Juli 21 17,2 3,8 744 14 878 1 357 42 063 

Augusti 21 16,3 4,7 744 14 878 1 678 52 025 

September 21 12 9 720 14 878 3 214 96 408 

Oktober 21 7,3 13,7 744 14 878 4 892 151 647 

November 21 2,6 18,4 720 14 878 6 570 197 101 

December 21 -1,1 22,1 744 14 878 7 891 244 627 

Årligt uppvärmningsbehov 1 873 711 

 

Tillskottsvärme exklusive tillskottsvärme från solen 

  

Tillskottsvärme 
El   

Elanvändning (kWh/år) 436 522 

Procent som blir värme (%) 70 

Tillskottsvärme (kWh/år) 305 565,4 

Tillskottsvärme (kWh/dag) 837,2 

Personer bostäder   

Personer bostäder 138 

värmeeffekt/person (W) 80 
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Tid per dag (h) 14 

kWh/år 56 414,4 

kWh/dag 154,6 

Varmvatten   

    

Volym (m³) 13 015,5 

Andel Varmvatten (%) 30 

Uppvärmning av Varmvatten (kWh/m³) 55 

Procent som blir värme (%) 20 

kWh/år 42 951,15 

kWh/dag 117,7 

Personer F&S   

Area (m²) 1 034 

Personvärme (W/m²) 30 

Tid per dag (h) 11,136 

kWh/år 126 085,1 

kWh/day 345,4 

Personer övriga verksamheter   

Area (m²) 1341 

Persontäthet (person/m²) 0,1 

Personvärme (W/person) 100 

Tid per dag (h) 12 

kWh/år 58 735,8 

kWh/dag 160,9 
 

 

Tillskottsvärme från solen 

                                                                 

                              

 
Avskärmningsfaktor: 
 
Avskärmningsfaktorn F1 är baseras på fönstertyp och satt till 0,9 som är värdet för klara 

tvåglasfönster. Dygnsummorna av transmitterad total solstrålning (Wh/m²) är för latitud 

60°N, Stockholms latitud är 61 N. Antalet dagar av dagtyperna är för Stockholm och utgör 

medelantal mellan åren1931 – 1960. 
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Fönsterarea och riktning:  

              
             
                 
 

 

 

 

 

 

 

Januari klar 2,9 1925 90 291 354 1027 4751

halvklar 9,1 1171 99 217 240 2181

mulen 19 273 70 92 81 1543

Februari klar 3,2 3753 270 1061 933 2985 12864

halvklar 8,85 2379 317 785 662 5862

mulen 16,2 625 235 323 248 4017

Mars klar 6,6 4752 551 2216 1615 10658 30511

halvklar 10,9 3200 671 1665 1206 13151

mulen 13,5 987 509 697 497 6703

April klar 4,9 4655 932 3432 2220 10880 44351

halvklar 14,2 3431 1141 2651 1752 24872

mulen 10,9 1299 868 1153 789 8598

Maj klar 7,3 4228 1679 4370 2708 19769 61319

halvklar 14,7 3399 1790 3431 2195 32271

mulen 9 1518 1216 1526 1031 9279

Juni klar 5,8 3972 2296 4782 2952 17122 65481

halvklar 16,1 3357 2265 3793 2421 38973

mulen 8,1 1628 1425 1717 1159 9386

Juli klar 5,9 4058 2082 4647 2871 16938 65473

halvklar 16,8 3365 2095 3667 2341 39328

mulen 8,3 1584 1346 1643 1109 9208

Augusti klar 5,3 4427 1260 3940 2475 13118 53968

halvklar 16,4 3404 1433 3059 1976 32414

mulen 9,3 1402 1031 1338 907 8436

September klar 4,3 4749 706 2758 1887 8115 36425

halvklar 14,9 3326 867 2100 1448 21577

mulen 10,8 1126 662 895 623 6733

Oktober klar 3,6 4301 382 1506 1213 4368 20220

halvklar 11,8 2795 457 1125 884 10427

mulen 15,6 785 344 470 348 5425

November klar 2 2694 147 548 564 1128 6824

halvklar 7,6 1660 166 401 387 2939

mulen 20,4 403 120 164 135 2758

December klar 1,9 1399 57 180 242 459 2822

halvklar 8 841 60 132 160 1277

mulen 21,1 190 42 55 51 1086

Töst, väst  

(Wh/m²)
Månad Typ av dag Antal dagar

Tsöder 

(Wh/m²)

Tnorr 

(Wh/m²)
kWh/dag

Tillskottsvärme per 

daytyp (kWh)

Tillskottsvärme 

per månad 

(kWh)
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Månadsvist uppvärmningsbehov 

 

 

El Personer Varmvatten Solstrålning

Jan 31 264 551 25 952 20 488 3 648 4 751 209 711 21 368 231 079

Feb 28,25 240 949 23 650 18 671 3 324 12 864 182 440 20 213 202 652

Mar 31 232 451 25 952 20 488 3 648 30 511 151 851 21 368 173 219

Apr 30 175 677 25 115 19 828 3 530 44 351 82 854 18 480 101 334

Maj 31 116 225 25 952 20 488 3 648 61 319 4 818 18 389 23 207

Jun 30 59 987 25 115 19 828 3 530 65 481 0 16 352 16 352

Jul 31 42 063 25 952 20 488 3 648 65 473 0 13 802 13 802

Aug 31 52 025 25 952 20 488 3 648 53 968 0 15 997 15 997

Sep 30 96 408 25 115 19 828 3 530 36 425 11 511 15 073 26 584

Okt 31 151 647 25 952 20 488 3 648 20 220 81 338 17 927 99 265

Nov 30 197 101 25 115 19 828 3 530 6 824 141 804 19 272 161 076

Dec 31 244 627 25 952 20 488 3 648 2 822 191 717 16 508 208 225

Totalt 365 1 873 711 305 775 241 401 42 981 405 009 1 058 044 214 748 1 272 791

Energibehov 

varmvatten (kWh)

Fjärrvärmebehov 

(kWh)Månad Dagar Värmeförlust

Värmetillskott Uppvärmnings

behov (kWh)



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


