
 

 

  

Energieffektivisering av Lokverkstaden i Gamla Motala 
Verkstad 

Uppvärmnings- och Ventilationssystem  

 

MARC MUGISHO 

PROSPER NIYONKURU 

 

 

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 
 
Kurs: Examensarbete 
Kurs kod: ERA206 
Ämne: Energiteknik 
Högskolepoäng: 15 hp 
Program: Energiingenjörsprogrammet 
 
 
 

 
 
Handledare: Lars Tallbom  
Examinator: Eva Thorin 
Uppdragsgivare: Göran Isaksson, Motala 
Kommun 
 
Datum: 2015-02-11 
E-post:  
mmo11001@student.mdh.se 
prospey@hotmail.com 
 
 
 

 



 

ABSTRACT  

Almost all research about climate change points to that the accelerating climate changes we 
see today, is to a large part caused by human activity. If we don’t reduce our energy usage, 
our emissions of greenhouse gases will increase heavily - which can lead to disasters in the 
future. To be able to solve potential problems and avoid disasters in the future, we have to 
start decreasing our energy usage immediately. In Sweden, the government has the goal of 
decreasing energy usage with about 20 % from 1995 to 2020, and 50% by 2050. Almost 40% 
of all energy usage is from the construction and property sector. However, to decrease energy 
usage within that sector we have to make current buildings more energy efficient. 

A major part of energy usage in the constructions sector goes to cover transmission losses 
through walls, windows, and thermal bridges.  So, by choosing windows with low heat 
transfer and the correct isolation for the specific buildings, as well as, decreasing 
transmission losses through ventilation and heating would result in that a lot of energy can 
be saved. If a building has a low transmissions lose, the demand of energy would decrease 
remarkably. By installing ventilations systems with the function of heat recovery (FTX) so 
could the energy usage regarding preheated ventilation decrease heavily. While, the 
ventilation and heat recovery makes it possible to reuse energy from the outgoing air from 
the facilities to the cold air outside that shall be used in the facilities to maintain a good 
indoor environment; heat exchangers have an efficiency level of 0.85. To make old buildings 
energy efficient, it requires new installations and remodeling to adjust them to become 
environment friendly buildings. It can sometimes be hard to install FTX-systems in current 
buildings since air-handling units requires a lot of space, and that the financial write-off 
periods can be long. 

This thesis will investigate the ventilations- and preheating systems with a focus in 
installation technics and energy efficiency depending on how the facility will be used. The 
goals are to investigate how large the demand for energy is in a building, as well as, give 
suggestions to which ventilations systems that would fit best with the prospective building.    

With drawings of a locomotive workshop and miscellaneous information about the facility, 
and a model of the facility by the simulation program IDA ICE the energy demand in the 
building was simulated. When a model had been created the work with inputs and changes 
were made on the buildings - with help from input that has been receive from the client. 
Drawings of the ventilation were performed in Magi Cad and an air handling has been 
dimensioned on Swegon’s website. 

The temperature in the facility is affected by several factors, such as poor isolation etc. The 
facilities are not heated today besides through local heating at extreme low temperature to 
maintain a sufficient heat to not freeze the HVAC. The facilities have high moisture level, and 
at the same time some parts of the floor are made of very thick concrete plates. 

The results of the tests show that the best ventilation unit that is needed to manage the air 

flow of 11.6 (m3/s) should have the specific fan power of 2. 39 kW/ (m3/s). The buildings 

energy use became 610624 kWh/year in the simulation. 

Keywords: Energy efficiency, ventilation, heating, air handling units, simulations program, 

indoor climate, energy, air, comfort, heat exchanger 

 



 

Förord 

Detta examensarbete är den avslutande delen av energiingenjörsprogrammet. Avhandlingen 

utförs av två studenter från Akademin för ekonomi, samhälle och teknik vid Mälardalens 

högskola i Västerås. Vi vill utnyttja detta tillfälle för att tacka familj och alla som har varit 

inblandade och stöttat oss, ställt upp med alla möjliga svar på våra funderingar.   

Vi vill rikta ett stort tack till Göran Isaksson, fastighetsförvaltare på Motala Kommun som har 

varit vår kontaktperson. Han har matat oss med den information som behövdes för att 

projektet ska bli lyckat. Vi vill även tacka honom för hans tid och alla insatser som han har 

bidragit med under projektets gång. Ett stort tack till Bengt Andersson som har granskat 

språket i rapporten i senare skedet. 

Vi vill även säga stort tack till vår handledare Lars Tallbom, vår examinator Elena Tomas 

Aparicio och till senare delen Eva Thorin som har gett oss råd och hjälp när vi behövde det 

som mest under hela arbetet.  

 

Västerås, september 2015 

 

Marc Mugisho 

Prosper Niyonkuru   

  



 

SAMMANFATTNING  

Nästan alla forskningar om klimatförändringar påpekar att de accelererande 

klimatförändringarna vi ser till stor del orsakas av mänskliga verksamheter. Om vi inte 

reducerar energianvändningen kommer våra utsläpp av växthusgaser öka kraftigt och det kan 

leda till en katastrof i framtiden. För att vi ska klara morgondagen måste vi omedelbart börja 

begränsa vår energiförbrukning. I Sverige har regeringen som mål att minska 

energiförbrukningen med cirka 20 % från 1995 till 2020 och 50 % till 2050. Nästan 40 % av 

all energianvändning förekommer i byggnads- och fastighetssektorn.  För att minska 

energianvändningen i den sektorn måste vi energieffektivisera även våra befintliga 

byggnader.  

 En stor del av energianvändningen går till att täcka transmissionsförluster genom väggar, 

fönster och köldbryggor. Genom att välja fönster med låg värmeöverföring och rätt isolering 

till byggnader samt minska transmissionsförlusterna i ventilation och uppvärmning skulle 

mycket energi kunna sparas. Har en byggnad låg transmissionsförlust reduceras 

energibehovet markant.  Genom att installera ventilationssystem med en värmeåtervinning 

(FTX) kan energiförbrukningen avseende förvärmd ventilation minskas kraftigt. Ventilation 

med värmeåtervinning gör det möjligt att återvinna energi från den utgående luften från 

lokalerna till den kalla uteluften som ska till lokalerna för att uppehålla en god inomhusmiljö, 

värmeväxlare har verkningsgrad upp till 0,85. För att energiförbättra gamla byggnader till 

energieffektiva, krävs nya installationer och ombyggnader för att anpassa till miljövänliga 

byggnader. Det kan ibland vara svårt att installera FTX-system i befintliga byggnader 

eftersom luftbehandlingsaggregat kräver stor plats. Den ekonomiska avskrivningstiden är 

lång. 

I det här examenarbetet kommer ventilations- och uppvärmningssystem att utredas; fokus 

ligger på installationsteknik samt energieffektivisering beroende på hur lokalen ska 

användas. Målet är att undersöka hur stort energibehov en byggnad har samt ge förslag till 

vilket ventilationssystem som passar byggnaden.  

Med hjälp av ritningar över Lokverkstaden och diverse information om lokalen skapades en 

modell i simuleringsprogrammet IDA ICE, en av de bästa simuleringsprogramvaror för 

energibehov i byggnader. När man hade fått fram en modell att jobba med började 

inmatningar och utfördes förändringar på byggnaden som motsvarar (med hjälp av) det 

indata man hade fått från beställaren. Ventilationsritningar utfördes i Magi Cad och en 

luftbehandling har dimensionerats på Swegons hemsida. 

Temperaturen i lokalen påverkas av olika faktorer såsom dålig isolering m.m. Lokalerna står i 

dag helt kalla men lokal uppvärmning förekommer vid extrem kyla för att hålla en del VVS så 



 

varmt att det inte fryser. Lokalerna har en stor fuktbelastning och en del av golvet består av 

en mycket tjock betongplatta. 

Resultatet visar att det bästa ventilationsaggregat som behövs för att klara av luftflödet på 

11,6 m3/s, bör ha specifika fläkteffekten på 2,39 kW/(m3/s). Byggnadens energiförbrukning 

blev 610624 kWh om året i simuleringen. 

 

 

Nyckelord: Energieffektivisering, ventilationssystem, uppvärmningssystem, 

luftbehandlingsaggregat, simuleringsprogram, inneklimat, energi, luft, komfort, 

värmeväxlare 
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

P Effekt W 

Q Luftflöde m3/s eller (l/s)  

Cp Specifik värmekapacitet J/(kg. K) 

T Temperatur °C eller K 

A Area m2 

V Hastighet m/s 

P Trycket Bar eller Pa 
 
 

U U-värde  
 

W/( m2 .K) 

E Energi kWh 

Ρ Densitet kg/ m3 

Gt Gradtimmar °h 

I Ström A 

V Volym m3 

Η Verkningsgrad - 

M Massa kg 

L Längd M 

R Resistans Ohm 

T Tid  Sek 

cp Specifik värmekapacitet J/kg.K 

N Varvtal Varv/min 

 



 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

S 
 

Självdragssystem 

F Frånluftsystem 

FX Till och frånluftsystem 

FTX Från- och tilluftsventilation med 
återvinning 

BBR Boverkets byggregler 

VVS värme, ventilation och sanitet 

CAV Constanr Air Volume 

VAV Variable Air Volume 

 CFC Chlorofluorocarbon 

HCFC Hydrochlorofluorocarbon 

SFS Svensk författningssamling 

RF Relativ fuktighet 

VVX Värmeväxlare 

SFP Specifik fläkteffekten 

  

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Frånluft Luft som bortförs från lokal; kan bortföras till det fria eller genom 
anordningar för återluft eller överluft. 



 

Inneluft Luft inne i en lokal. 

Tilluft Behandlad friska luft som kommer in till byggnad. 

Uteluft 
 

Luft från eller ute i det fria. 

Överluft luftväxlingen mellan rummen 
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INLEDNING 

Energieffektivisering av byggnader är högaktuellt med tanke på de satsningar som krävs i 

bygg och energibranschen. Byggnader och dess installationer åldras vilket gör att de olika 

systemen som används, behöver uppdateras för att behålla rätt komfort i byggnaden och god 

ekonomi. Olika faktor påverkar inomhusklimat(inomhusmiljö) såsom temperatur, fukt, 

buller, lukt m.m. De flesta faktorer kan enkelt kopplas till ventilationen. 

Uppvärmning och ventilation bidrar till hög energikonsumtion. Därför ska kartläggning över 

byggnaden göras för att analysera hur förbättringar kan utföras. Vintertid måste lokaler 

värmas upp för att hålla inomhusklimatet varmt och samtidigt ska lokaler ha bra luftkvalitet. 

Stor mängd energi krävs för att uppfylla alla dessa krav och detta leder till en ökad 

energianvändning. Med en mycket bra energieffektiv lösning kan energianvändningen i 

byggnader minskas och på detta sätt kan pengar sparas samt minska miljöbelastningen.  

Denna rapport avser energieffektivisering av en gammal och kulturvärde byggnad i Motala 

kommun (Gamla Motala lokverkstad). Byggnaden saknar värme och ett fungerande 

ventilationssystem. Därför kommer ventilations- och uppvärmningssystem i lokverkstaden i 

Gamla Motala verkstad utredas; fokus ligger på installationsteknik samt energieffektivisering 

av hur lokalen ska utnyttjas. 

1.1 Bakgrund 

Motala Verkstad grundades av von Platen år 1822 som reparationsverkstad vid byggandet av 

Göta kanalen. Verkstaden placerades mellan kanalen och Motala Ström i syfte att utnyttja 

nivåskillnaden mellan vattendragen för att via vattenhjul och turbiner ge kraft åt verkstadens 

maskiner. Den aktuella byggnaden Lokverkstaden har använts för lokomotivproduktion och 

flera andra verksamheter under åren Motala Verkstad AB drev verksamhet på platsen 

(Motala kommun, 2014). 

Det här examensarbetet är ett uppdrag från Motala kommun, där kommunen vill se om det 

finns möjlighet att renovera lokalen. Lokverkstaden har ett stort kulturvärde i sitt slitna 

originalskick. Detta begränsar de olika ändringar som kan tänkas utföras; kravet är att nästan 

alla installationer ska vara dolda.  Motala kommun har under de senaste åren rustat lokalen 

till en fest- och arrangemangslokal och det finns stora planer för framtiden.  



2 

Ett nytt uppvärmnings- och ventilationssystem skall installeras i byggnaden, för att lokalen 

skall bli användbar. Idag är lokalen i mycket dåligt skick och det finns inga fungerande 

tekniska installationer. Ett nytt system dimensioneras enligt beställarens önskemål. 

1.2 Syfte 

Syfte med detta examensarbete är att göra en utredning av en befintlig byggnad och ge 

förslag på tekniska lösningar för uppvärmning och ventilation.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur stor energianvändning har byggnaden i dagsläget? 

 Vilken typ av uppvärmning är bäst med tanke på förutsättningarna från beställare? 

 Vilken sorts ventilationsaggregat passar bäst? 

 Vilken typ av värmekälla ska användas för uppvärmningen? 

 

1.4 Avgränsning 

Denna utredning kommer att fokusera på dimensionering av uppvärmning- och 

ventilationssystem samt att göra en utredning av byggnaden där all nödvändig information 

om byggnaden ska tas fram. Energi- och ekonomiberäkningar kommer att utföras men 

endast översiktligt då det mesta beräknas med hjälp av de programvaror som används i 

denna rapport. Litteraturstudie och teori ska handla om VVS, där uppvärmning- och 

ventilationssystem utforskas. 

2 METOD 

För att uppfylla syfte med detta projekt samt svara på de listade frågeställningarna; kommer 

simulerings- och dimensioneringsprogram att användas, liksom manuella beräkningar i 

Excel. Datainsamling för litteraturstudie kommer att göras för att knyta ihop teorin och 
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examensarbetet. Alla ritningar på ventilationssystem och uppvärmningssystem genomförs 

med ritprogrammet Magi Cad.  

Med Magi Cad ska alla rör på ventilationssystem dimensioneras och balanseras. Magi Cad 

programmet hjälper också till att visa kopplingen mellan olika installationsdetaljer. Under 

projektet utförs simulering av byggnaden med hjälp av dataprogrammet IDA ICE, vilket 

hjälper till att simulera effekt och energibehov i byggnaden. Detta program gör en dynamisk 

simulering och kan simulera flera zoner samtidigt men varje zon undersöks individuellt.  

Ett besök till byggnaden ska utföras för att få en bild av vad som kan göras för att byggnaden 

ska bli funktionsduglig.  

Energibehovsberäkningen ska göras med hjälp av simulering programmet IDA ICE.  

Manuella beräkningar kan inte utföras eftersom vissa anslutningar mellan konstruktionerna 

inte kan granskas eftersom det är för farlig att undersöka och det är anledningen till att IDA 

ICE valdes som det bästa alternativet för att simulera fram byggnadens energibehov.  IDA 

ICE resultaten redovisar hela byggnadens värmebehov. Programmet erbjuder möjlighet att 

simulera alla dygnets timmar året om, detta ger mer kontrollmöjlighet. På grund av 

noggrannheten tar programkörningen upp till 3 timmar beroende på byggnadens 

komplexitet. Programmet kan även redovisa:  

 Termiskt inomhusklimat(operativ temperatur, PPD-index) 

 CO2-halter i inomhusluft 

 Fuktbalans i inomhusluft 

(Bergsten, 2001) 

Magi CAD fungerar som applikation för både Auto CAD och Autodesk Revit, som används för 

att skapa detaljerad ritning vid projektering av VVS och El. Magi CAD ger möjlighet att 

modellera samt köra system innan bygget sätts igång; på så sätt kan kostnaden sänkas. Magi 

Cad har en stor databas med över 1 miljon produkter. 

ProUnit ska användas för att dimensionera ventilationsaggregat och beräkna årliga 

energibehov och kostnaden för att driva hela ventilationssystemet. ProUnit är ett program 

som används för dimensionering av luftbehandlingsaggregat. 
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3 TIDIGARE FORSKNING INOM OMRÅDET 

Nedan redovisas fakta kring den tidigare forskningen inom VVS för att sedan tillämpas i 

rapporten. 

3.1.1 Energieffektivisering i Sverige 

 

Med klimatmålet 2020 så ska energianvändningen sänkas till 20 % jämfört med 

energiförbrukningen från 2008; för att detta ska uppnås så måste nya tekniska lösningar tas 

fram. Energieffektivisering innebär att energiförbrukningen minskas och därmed blir den 

ekonomiskt försvarbar vilket i sin tur ger ett hållbarare samhälle. Energieffektiviseringen ger 

en minskad klimat-och miljöpåverkan. (Wingfors, 2011)  

Bygg- och service sektorn svarar för ca 40 % av den totala energianvändningen i Sverige, 

vilket gör att det finns mycket som kan effektiviseras. Det utförs stora satsningar inom 

energieffektivisering; ett gott exempel är ett forskningsprojekt som fick ett anslag på 24 

miljoner som delades ut till olika projektgrupper av E2B2. (VVS forum, 2014).   

E2B2 är ett samverkansprogram mellan energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad; som 

finansierar forskningsprojekten inom energieffektivisering under hela livscykeln och 

energisystemets omställning, detta program är igång 2013-2017.  E2B2 ersatte Centrum för 

Energi- och Resurseffektivt Byggande och Förvaltning (CERBOF) och det här betyder att 

även om det finns ett slutdatum för programmet kommer det troligtvis att komma ett annat 

liknande forskningsprogram. (E2B2,2013)  

 

3.1.2 Energianvändning i lokalbyggnader 

Att ge exempel på behovsnivåer för lokalbyggnader är mycket komplicerat eftersom 

lokalbyggnader ofta är komplexa, men också beroende på att den distribuerade kylenergin 

kan omfattas av olika energikällor, där fri kyla i naturen, sjöar, mark samt uteluft är en 

mycket viktig del. De krav som man kan ge exempel på är för klimatzon syd ≤ 80+70*(q-

0,35) kWh/ m2, år Atemp och ett genomsnittligt krav på ≤ 60+ 50*(q-0,35) kWh/ m2, år Atemp 

där q är genomsnitt på uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen. Kravet är ifrågasatt 

eftersom endast ett krav på energianvändning gäller för alla typer av lokaler, eftersom det är 

en enorm skillnad mellan olika lokaler som t ex förskolor, teater och sjukhus/laboratorier. 

Med säkerhet kan kravnivån ökas om uteluftsflödet är högre, men förutsättningen i lokaler är 
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helt olika när det gäller person/apparatbelastning per m2 och drifttid per vecka. ( Pettersson 

& Göransson, 2006).  

Boverkets byggregler tillåter en utökning av kravnivån för byggnadens energiförbrukning i 

laborationer, förskolor och sjukhus om uteluftsflödet är högre än hygienkravet 0,35 l/s, m2. 

Tabellen nedan skapades av Bertil Pettersson och Anders Göransson författarna till 

forskningsrapporten ”Kravnivåer för energihushållning”. De anger normalkrav med hänsyn 

till uteluftsflöde för olika lokalbyggnader. Tabellen visar också energiförbrukning som är 

simulerade med de två olika simuleringsprogrammen IDA och VIP+. Pettersson och 

Göransson (2006) uppger också att ” IDA är ett mycket avancerat program vilket rätt 

använt borde ge rimliga resultat för alla typer av byggnader”.  

 

Tabell 1: Tabellen visar normalkrav med hänsyn till uteluftsflöde för olika lokalbyggnader. 

Kolumnerna IDA och VIP+ visar simulerat resultat för energiförbrukning per 

kvadratmeter (kWh/m²) för FT och FTX.  

Lokal typ Ventkrav 
l/s, m² 

Medelvärde 
l/s, m² 

Normkrav 
kWh/m², 
år 

IDA 
kWh/m², 
år 
(FT/FTX) 

VIP+ 
kWh/m², 
år 
(FT/FTX) 

Daghem, norra 2,25 0,8 141 197/120  218/133 
Daghem, södra 2,25 0,8 112 218/133 177/117 
Affärslokal, 
norra 

3,5/1,4 1,48 202 215/85 246/102 

Affärslokal, 
södra 

3,5/1,4 1,48 159 164/66 185/80 

Flerbostadshus 
med lokal, 
norra 

0,35/3,5 0,35/1,25 (130/181) 
140 

133/93 110/69 

Flerbostadshus 
med lokal, 
södra 

0,35/3,5 0,35/1,25 (110/143) 
117 

108/76 90/59 

 

Källa: (Pettersson & Göransson, 2006). (används med tillstånd) 

Med hänsyn till tabellen ovan kan man se hur kravnivåer påverkas av uteluftsflöde. Med låga 

uteluftflöden halveras kravnivån. Resultat från byggnadssimuleringsprogram visar att om 

FTX-system används i lokalen uppfylls grundkravet i de två klimatzonerna.  (Pettersson & 

Göransson, 2006). 

När energianvändningen i lokalbyggnader debatteras är det helt nödvändigt att ha figur 1 i 

bakhuvudet. Det finns en enorm skillnad i grunddragen mellan bostäder och de flesta 

varianter av lokalbyggnader.  Vilket gör att olika tekniker måste installerares för att minska 

energianvändningen i byggnader. 
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Figur 1: Figuren visar typiska varaktighetsdiagram som visar skillnaden mellan bostäder 

och lokalbyggnader 

Källa: (Pettersson & Göransson, 2006). (används med tillstånd) 

Figuren 1 visar varaktighetsdiagram som visar skillnaden mellan bostäder och 

lokalbyggnader. Blå området visar värmeöverskott som måste kylas bort medan det röda 

området visar det extra värmebehovet som måste tillföras för att täcka behovet. När värme 

inte behöver tillföras eller kylning behövs uppkommer balanstemperaturen. (Pettersson & 

Göransson, 2006).   

Det finns olika punkter som måste studeras när man vill minska energianvändning och 

energieffektivitet. Enligt Pettersson och Göransson(2006) ska dessa punkter beaktas “ 

Förändrad byggprocess genom att analysera systemsambanden mycket tidigare än vad 

som oftast är fallet i dagens projekteringsprocess. Jämför ByggaBoDialogens "tänk" om 

LCC och driftbegränsad LCA i tidiga skeden liksom en effektivare byggprocess”. Figuren 

nedan visar hur man ska gå tillväga för att bäst minska energianvändning i lokalbyggnader. 

(Pettersson & Göransson, 2006). 
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Figur 2: Figuren visar hur man ska gå tillväga för att bäst minska energianvändning i 

lokalbyggnader 

Källa: (Pettersson & Göransson, 2006). (används med tillstånd) 

3.1.3 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning i bostäder och 

lokaler  

I Sverige var energianvändningen i småhus för varmvatten och uppvärmning under år 2012 

cirka 113 kWh per  𝑚2, medan den var 144 kWh per  𝑚2 i flerbostadshus. I lokaler är 

energianvändningen för båda varmvatten och uppvärmning cirka 135 kWh per  𝑚2.  

(Sahlin & Blomqvist, 2013).  

3.1.3.1. Uppvärmningssätt  

Det vanligaste uppvärmningssättet för flerbostadshus och lokaler är fjärrvärme. 

Undersökning som gjordes år 2012 visar att 72 procent av arean i lokaler värmdes av 

fjärrvärme och 85 procent av arean i flerbostadshus. I småhus var det bara 11 % av arean som 

värmdes av fjärrvärme. Under år 2012 var det en stor minskning av eldningsolja som resurs 

för uppvärmning i båda lokaler och bostäder. Endast 3,3 % av lokalernas totala 

energiförbrukning för varmvatten och uppvärmning var med eldningsolja. Tabell 2 visar 
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medelvärdet för energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i småhus, 

flerbostadshus och lokaler åren 2010–2012, kWh per 𝑚2. (Sahlin & Blomqvist, 2013). 

Tabell 2: Tabell nedan visar medelvärdet för totala energianvändningen för värme och 

varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler åren 2010–2012, kWh per m2. 

Småhus Flerbostadshus Lokaler 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

127 117 113 159 140 144 146 130 135 

 

Källa: (Sahlin & Blomqvist, 2013). (används med tillstånd) 

Fjärrvärme har varit det dominerande uppvärmningssättet för lokaler från år 2002. År 2012 

var fjärrvärmeanvändningen i lokaler upp till cirka 16,6 TWh, vilket räknas som ungefär 78 % 

av lokalernas sammanlagda energianvändning för både varmvatten och uppvärmning. 

(Sahlin & Blomqvist, 2013).  

3.1.4 Möjligheter att minska energianvändning i lokaler 

3.1.4.1. Byggnadens utformning 

Utformning av byggnaden spelar stor roll för energibehovet. De val som påverkar byggnadens 

energiprestanda är form, storlek, material och placering av fönster och dörrar. De 

byggnadstekniska faktorer som påverkar är: 

 Transmissionsförluster 

 Solinstrålning 

 Ventilationssystem 

 Värme- och kylbehov 

(Jonsson & Lundberg, 2009).  

3.1.4.2. Form 

Utformningen av en byggnad påverkar dess energiförbrukning. Omständighet mellan 

byggnadens klimatskals area och volym inverkar stort på transmissionsförlusterna. 

En sfärisk form gör att byggnadens klimatskal blir minimal i förhållandet till 

volymen. (Jonsson & Lundberg, 2009).  
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3.1.4.3. Installationer  

Byggnaders installationer påverkar en stor del av energiförbrukningen. Det är därför 

man ska optimera installationerna i byggnaden.  Som på andra områden har det 

utvecklats många olika lösningar som är mer effektiva och miljövänliga under senaste 

åren, exempel på detta är värmeåtervinningssystem. Den styrande principen vid 

tekniska installationer i byggnader är att man bara installerar det som absolut 

behövs(minimalistiskt). Enligt Jonsson och Lundberg (2009) ” installationssystem är 

det viktigt att inta ett helhetsperspektiv och beakta den totala energianvändningen i 

byggnaden. Ett konkret exempel kan vara ett FTX-system där besparingen genom 

en högre verkningsgrad på energiåtervinningen kan ätas upp av en högre 

förbrukning av driftenergi systemet kan vara lämpligt i ett sammanhang med stora 

ventilationsflöden, men direkt olämpligt i ett annat”. (Jonsson & Lundberg, 2009).  

3.2 Inneklimataspekter  

Inneklimat är en fråga som blivit stor genom årens lopp. Myndigheter och andra aktörer 

utforskar hur människor påverkas av inneklimat med ändamål att definiera och utveckla 

detsamma. Rekommendationer om temperatur och luftkvalitet har spridits inom branschen 

tack vare samarbete. De senare har utvecklats mot föreskrifter, lagstiftning och grön standard 

i syfte att reformera systematisering av inneklimat. (Benitez & Goyeryd, 2015). 

3.2.1 Luftkvalité 

 

Enligt Warfvinge och Dahlblom(2010) tillbringar nordborna 90 % av sin tid inomhus, 

därmed är det viktigt att byggnader har bra luftkvalité för att de som vistas i miljön ska trivas 

och må bra. Det finns regler och bestämmelser som måste följas när man ska dimensionera 

ventilationsluftflöde. Enligt BBR ska tilluften dimensioneras med hjälp av ekvation (16) .  

Luftfuktighet inomhus påverkas av den relativa fuktigheten och temperaturen av 

utomhusluften. Vid temperaturändringar i sammanhang med att luften sugs ut eller in i 

byggnaden ändras den relativa fuktigheten snabbt och risk för kondensering uppstår. Vissa 

nivåer av den relativa fuktigheten inomhus kan orsaka hälsoproblem, genom att skapa en 

mycket bättre miljö åt mikroorganismer, alger och mögel som orsakar sjukdomar hos 

människor. Under vintertid kan den relativa fuktigheten reduceras till låga nivåer och det kan 

kännas obehagligt.  Optimal relativ fuktighet bör dock ligga mellan 40-60%.  (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010) 
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3.2.2 Termisk komfort 

Termisk komfort beskriver det tillstånd då en person är nöjd med temperaturupplevelsen. 

Det är omöjligt att specificera termiskt klimat som tillfredsställer alla samtidigt. Det beror på 

individuella skillnader. Även om alla har samma aktivitetsnivå och samma klädsel är det 

omöjligt att specificera ett termiskt klimat som tillfredsställer alla. Utgångspunkten för hälsa 

och liv är att kroppstemperaturen ska vara nära 37 grader. Om kroppens temperatur minskar 

till 33 grader minskar hjärnans funktion och medvetslöshet inträffar när den sjunker till 25 

grader. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

3.2.3 Ljus 

Det har redan visat sig att tillgängligt naturligt ljus utgör en avgörande faktor vid upplevelsen 

av välbefinnande. Det måste finnas tillgång till bra ljus på arbetsplatser eftersom svagt ljus 

kan leda till en ökad ansträngning av synen och lång ansträngning kan leda till huvudvärk.   

Ljusstyrkan och ljustemperaturen påverkas av vilka ljuskällor som används. (Benitez & 

Goyeryd, 2015). 

3.2.4 Ljud 

Ovälkommet ljud kallas buller, och det är orsaken till många olika hälsoproblem. Några 

exempel till vanliga symtom är stress och koncentrationssvårigheter.  Folkhälsomyndigheten 

har forskat mycket om hälsoeffekter som orsakas av buller och resultat visar att buller är 

störande när man har kontorsarbete och orsakar trötthet och koncentrationssvårigheter. 

(Benitez & Goyeryd, 2015). 

4   TEORI 

4.1 Ventilationssystem 

Ventilation är viktig för både människans- och husets hälsa. Människan behöver syre för 

kroppen och samtidigt skall den koldioxid som densamme genererar vädras ut. I Sverige 

förekommer tre olika ventilationssystem,(S-system) självdragsystem, (F-system) 

frånluftsystem, (FTX-system) till och frånluft med värmeåtervinning.  (Warfvinge & 

Dahlblom 2010) 
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4.1.1 Självdragsventilation, typ S 

 

Figur 3: Figuren visar Självdragsventilation 

 

Källa: (Svensk ventilation, 2015) (används med tillstånd) 

Idag är det sällan att man installerar ventilation med självdragsystem i byggnaden, men det 

är nödvändigt att man vet hur det fungerar eftersom systemet fortfarande finns i gamla 

byggnader. Systemet var vanligt i bostadshus byggda före 1970. Som namnet antyder saknas 

fläkt och ventilation drivs istället i huvudsak av termiska krafter. (Warfvinge & Dahlblom 

2010)  

I figur 3 visas systemets principiella utformning. Drivkrafterna för luftväxlingen är, se 

ekvation nedan 

 ∆𝑝 = 𝐻 ∗ 𝑔 ∗ (𝜌_𝑢 − 𝜌_𝑖) (1) 

 

Där 

 H= Höjdskillnad mellan luftens in-och utlopp (m) 

  𝜌𝑢=uteluftens densitet (kg/m3) 

  𝜌𝑖=inneluftens densitet (kg/m3) 

g= tyngd accelerationen (9,81 m/s2) 

sambandet kan också skrivas  

∆𝑝 = 0,0465 ∗ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒).H (2) 
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Där  

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = temperatur Inne (°C) 

𝑇𝑢𝑡𝑒= temperatur ute (°C) 

4.1.2 Frånluftsventilation, typ F 

 

Figur 4: Figuren visar Frånluftsventilation 

Källa: (Svensk ventilation, 2015) (används med tillstånd) 

Ventilation med frånluftsystem har nästan samma teknik som i S-system, skillnaden är att i 

frånluftsystem dras luft med hjälp av en fläkt. F-system utvecklades för att undvika problem 

som finns i självdragssystem. Det bevisades att F-system blev effektivare än 

självdragssystem, men det har också sina nackdelar. En nackdel är att det inte är enkelt att 

styra hur mycket luft som skall passera genom byggnaden. Det kan dock styras med reglerbar 

frånluftfläkt och reglerbara frånluftsdon i lokalerna.  Det finns också ett till system (FT-

system) som har två separata fläktar, en till luft som dras till lokalen och den andra styr luft 

som förs bort från bygganden. FT-system gör det också möjligt att värma respektive kyla 

luften samt filtrera den efter behov. (Berglund & Malmberg, 2009) 

4.1.3 FT-system 

FT-system drivs av en fläkt som är placerad i både till-och frånluftskanaler. I FT-system 

justeras luften till lämplig temperatur innan den släpps i byggnaden. Luft tillförs via 

uteluftsdon. Det är viktigt att uteluftsdon inte placeras för nära avluftsdonet då detta kan 
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medföra kortslutning i systemet.  Det går att nå förutsatta luftmängder och ett bra inneklimat 

i FT-system. (Cederborg & Ekman, 2000) 

4.1.4 Till och frånluftssystem med värmeåtervinning 

 

Figur 5: Figuren visar ett FTX-system 

Källa: (Svensk ventilation, 2015) (används med tillstånd) 

I FTX-system behövs två separata kanaler, en för tilluft och en för frånluft, där båda 

kanalerna möts sitter en värmeväxlare som återvinner energi, se figur 5. Ett 

ventilationssystem (FTX) till- och frånluft med värmeåtervinning är vanligast 

ventilationssystem i lokalbyggnader d.v.s. i kontor, skolor, laborationer, varuhus mm. 

(Warfvinge & Dahlblom 2010) 

Efter energikrisen på sjuttiotalet blev det populärt att använda ventilationssystem med 

värmeåtervinning (FTX), men eftersom systemet inte var bra och gav sämre luftkvalitet i 

huset övergav man denna lösning och utvecklade en del enklare system. Under de senaste 

åren, har ventilationssystemet med värmeåtervinning blivit mycket populärt i Sverige, och 

motivet till att åter installera FTX-system är de nya byggreglerna(Myhren, Olofsson & 

Bergdahl, 2014). 

Mer än 80 procent av dem som har ett mekaniskt ventilationssystem (FTX-system) är nöjda 

och tycker att husets luft känns frisk och ren och rekommenderar andra att skaffa detta 
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system. Energimyndigheterna har gjort en enkätundersökning bland 110 småhusägare för att 

undersöka om de var nöjda med FTX-systemet. En fördel med FTX-system är att man själv 

kan styra hur mycket luft som man vill ha (luftflöde). Det kan man göra automatiskt eller 

manuellt. (Energimyndigheten, 2011). 

 

Figur 6: Figuren visar ventilationssystem som har installerats det senaste decenniet. 

 Källa: (Myhren, Olofsson & Bergdahl, 2014) (används med tillstånd) 

 Med nya FTX-systemaggregat har verkningsgrad på värmeåtervinning blivit bättre än de 

med gamla aggregatet. Det finns undersökningar som visar att det är mycket lönsamt att byta 

befintligt F-eller S-system till ventilation med värmeåtervinning. (Myhren, Olofsson & 

Bergdahl, 2014).  

Verkningsgraden på värmeåtervinning räknas med ekvationen nedan. 

𝜂𝑡 = (𝑡2 − 𝑡1)/(𝑡3 − 𝑡1) (3) 

 

Där  

𝜂𝑡= temperaturverkningsgrad 

𝑡1=Uteluftens temperatur 

𝑡2= Tilluftens temperatur 
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𝑡3=temperatur i frånluften före värmeväxlaren 

 Det är bra att uteluften tas in så högt som möjligt utanför byggnaden för att den är renast 

där. Rätt projekterat, monterat, injusterat och skött så bör inneklimatet bli bättre än vid F-

och FS, främst ekonomisk i byggnader med många drifttimmar. Med återvinning kan man 

minska energianvändningen, och eftervärmning av tilluften kan reduceras med 80 procent av 

den värme som tidigare tillfördes för att nå tillfredställande varmluft. FTX-system är ett 

balanserat system och på så vis skapas ingen tryckskillnad i FTX-systemet, jämfört med FS-

system där fläkten på frånluft skapar undertryck så att uteluft dras in genom 

uteluftsventilerna. (Warfvinge & Dahlblom, 2010)   

I ett resultat som publicerades i februari 2010 har Energimyndigheten gjort test på åtta olika 

FTX-aggregatmodeller för att kolla om systemet är lönsamt. Resultatet visar att man kan 

göra en energibesparing på mellan 3 och 6 MWh per år, hur systemen är installerade och 

injusterade har också stor betydelse för hur stor besparingen blir. (Energimyndigheten, 2011) 

4.1.5 Omblandande ventilation 

Omblandande ventilationsdon placeras högt upp i lokalen utanför vistelsezonen och luften 

tillförs med hög hastighet. Den nya friskluften blandas med lokalens befintliga luft på vägen 

ner mot golvet och samtidigt som lufthastigheten minskar reellt vid omblandningen. Detta 

gör att luften får nästan samma temperatur som lokalens luft. Lufthastigheten får inte 

överstiga 0,2m/s när den kommer till golvnivån. (IVL Svenska Miljöinstitut, 2015)  

 Vid omblandande ventilation ska frånlufts- och överluftsdon placeras i taknivå men det är 

inget krav på detta. Med denna ventilationstyp är lufttemperaturen ganska jämn i hela 

rummet. Omblandande ventilation kan användas för både kylning och värmning. (Warfvinge 

& Dahlblom 2010) 

4.1.6 Deplacerande ventilation 

Luften släpps in i byggnaden vid golvnivån för att sedan stiga upp och sugas ut vid taket med 

hjälp av frånluften; tillufttemperaturen är i bästa fall lägre än rumstemperaturen och 

kommer in med låg hastighet. Den förorenade luften som befinner sig i övre zonen dras mot 

frånluftsdonen i nedre zonen där renare luft finns. Dessa zoner bildas av luftströmningen i 

byggnaden(Warfvinge & Dahlblom 2010) 
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4.2 Luftbehandlingsaggregat 

Ett luftbehandlingsaggregat i FTX-system har som uppgift att behandla tilluften och anpassa 

den till krav som verksamheten ställer, se figur 7. Hur ett luftbehandlingsaggregat är byggt 

beror på krav som ställs kring luftkvalitet. Beroende på krav kan ett luftbehandlingsaggregat 

innehålla följande komponenter 

 Spjäll 

 Luftfilter 

 Fläkt 

 Värmeväxlare 

 Luftvärmare 

 Luftkylare  

 Avfuktare  

 Avkylare 

 Ljuddämpare 

 

Uteluften kommer in genom uteluftsgaller som är inkopplade på en yttervägg. Uteluft 

passerar alla komponenter som beskrivs ovan, innan den trycks till de rum som behöver 

tilluft. Frånluftfläkten suger ut den smutsiga luften och matar ut den genom en avluftshuv på 

fasaden. På vägen ut passerar frånluften värmeväxlare för att överföra värme till tilluften. Det 

är mycket viktigt att välja en lämplig plats när man ska placera uteluftsgaller, då det är viktigt 

att uteluftsgaller inte är i närheten av skorstenar, trafikerade vägar, garage eller 

parkeringsplatser. Uteluftsgaller ska vara så stort att lufthastighet inte överstiger 2,5 m/s för 

att regn och snö inte ska följa med luften in i luftbehandlingsaggregat.(Warfvinge & 

Dahlblom 2010) 
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Figur 7: Figuren visar uppbyggnad av ventilationsaggregat. Från egen simulering 

4.3 Värmeväxlare 

4.3.1 Roterande värmeväxlare 

En roterande värmeväxlare har ett rotorhjul med små kanaler som tar upp värme från 

frånluft och lagrar det i en lindad metallplåt i flera lager. Denna värme avges sedan till 
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tilluftkanalen som innehåller uteluft som ska in i byggnaden. Rotorhjulet drivs av elmotor 

med rem. Denna typ av värmeväxlare har en uppmätt temperaturverkningsgrad upp till 85 % 

i laboratorier.  Under varma månader/dagar när tilluften inte behöver värmas upp kan 

temperaturverkningsgraden regleras genom att man sänker varvtalet på rotorn. Vid 

installation av roterande värmeväxlare bör det finnas stort utrymme då denna växlare kräver 

att till-och frånluftskanalerna placeras nära varandra. För att undvika läckage av smuts och 

andra partiklar till tilluft, bör man tänka på tryckförhållande och tätningar.  Som alla andra 

värmeväxlare ska roterande värmeväxlare inte utsättas för damm då den resulterar i en 

försämrad temperaturverkningsgrad. Roterande värmeväxlare kännetecknas bland annat av 

dess höga temperaturverkningsgrad och låga fläkteffektbehov. (Warfvinge & Dahlblom,2010) 

 

 

Figur 8: Figuren visar en roterande Värmeväxlare 

Källa: (Svensk ventilation, 2015) (används med tillstånd) 

4.3.2 Plattvärmeväxlare 

En plattvärmeväxlare är uppbyggd av tunna plåtar som har hög värmeledningsförmåga, 

dessa plåtar ligger parallellt med varandra. Frånluft och uteluft strömmar i varannan spalt 

som bildats mellan plåtarna men luftflödena kommer inte i kontakt med varandra vilket gör 

att det inte finns någon överföring av föroreningar. Till skillnad från roterande värmeväxlare 

saknar denna växlare rörliga delar.  Risken för läckage blir mindre i denna typ av 

värmeväxlare ifall trycket på båda sidorna är lika; då risken existerar försöker man att ha lite 

högre övertryck på tilluftsidan för att styra eventuellt läckage till rätt riktning. 

Plattvärmeväxlare ska inte heller utsättas för damm då det försämrar 

temperaturverkningsgraden; frånluften och uteluften ska gå genom ett filter innan det 

kommer till värmeåtervinnaren. Denna typ av värmeväxlare har en temperaturverkningsgrad 



19 

som varierar mellan 50 och 60 % i laboratorium uppmätningar. Plattvärmeväxlare används 

för allmän kylning och uppvärmning. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

 

Figur 9: Figuren visar en plattvärmeväxlare 

Källa: (Svensk ventilation, 2015) (används med tillstånd) 

4.3.3 Vätskekopplade värmeväxlare  

Vätskekopplad värmeåtervinning är uppbyggd av 2 luftbatterier som kopplas ihop med en 

vätskekrets. Ett värmebatteri placeras i tilluftskanalen medan ett kylbatteri placeras i 

frånluftskanalen; med hjälp av en pump cirkulerar vatten mellan de två. Vatten värms upp i 

frånluft för att sedan avge värmen till tilluften. Vätskekopplad värmeväxlare har en låg 

temperaturverkningsgrad mellan 50 och 60 %. Detta kräver inte att till-och frånluftaggregat 

placeras i samma rum, då de är helt oberoende av varandra. Denna typ är helt säker mot 

föroreningar som överförs mellan till- och frånluften. (Svensk ventilation, 2015) 

4.3.4 Avfuktare 

Avfuktarens uppgift är att reducera fuktighet i luft. När den relativa fuktigheten i 

ventilationsluften överstiger 70 % ökar chansen att kvalster och alger växer på byggnadsdelar 

och kan förstöra byggnadsmaterial och även ökar gasavgivningen från material. Avfuktare 

har en roterande skiva som har förmåga att fånga upp vattenmolekyler. På en del av skivan 

blåses varmluft i andra riktningen och den varma luften leder snabbt bort den ackumulerade 

punkten som kondenserar eller avleds via en kanal ut i byggnaden.  När den fuktiga luften 

passerar skivan adsorberas vattnet och torrare luft fortsätter på andra sidan. (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010) 

Figuren nedan visar att den optimala luftfuktigheten i huset är 40-60 % relativ fuktighet, se 

figur 10. På vinter kan det vara lägre cirka 30-40 % (Bokalders & Block, 2009). 
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Figur 10: Figuren visar faktorer som påverkas av RF och som påverkar inneklimat. 

Optimalt bör RF ligga mellan 40 och 60 % inomhus.  De blå och röda färgerna visar 

områden där påverkan från bakterier, svamp, virus och kvalster etc. är minst. 

Källa: (Wendin, 2005) (används med tillstånd) 

4.4 Uppvärmningssystem 

Det finns olika sätt att värma upp en lokal. Det mest populära uppvärmningssystemet i 

Sverige är att använda vattenburna radiatorer som är utplacerade i byggnaden, då de 

vattenburna radiatorerna med fördel är placerade under fönster för att förhindra kallras. I 

radiatorerna cirkulerar varmvatten som värms av ett fjärrvärmesystem, spillvärme eller 

enskild förbränningspanna (Blomqvist & Sundby, 2014).  

Ett värmesystem är uppbyggt av fyra huvuddelar, radiatorer i rummen, distributionssystem 

med en cirkulationspump, värmekälla och styrningssystem. Vatten som värms i en panna 

distribueras via framledningsrör och det avsvalnade vattnet skickas tillbaka i returledningen 

till pannan eller fjärrvärmens värmeväxlare för att värmas upp igen. (Warfvinge & Dahlblom, 

2010) 
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4.4.1 Fjärrvärme 

I kraftvärmeverk produceras både fjärrvärme och el, där fjärrvärmen är ansluten till stadens 

lokaler, flerbostadshus och småhus för att distribuera värme.  

 

Figur 11: Figuren visar ett fjärrvärmenät  

Källa: (Energimyndigheten, 2011) (används med tillstånd) 

Ett fjärrvärmesystem är byggt av tre huvuddelar, centralt värmeverk, fjärrvärmenät och 

fjärrvärmecentral i varje byggnad. Värme distribueras i nedgrävda isolerade rör där hetvatten 

cirkulerar. Temperaturen på hetvattnet kan vara mellan 70 och 120 grader; vatten 

distribueras under kokpunkten för att undvika ångbildning. I lokalen överförs värme via 

värmeväxlare till sekundärvattnet i lokalens värmesystem. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

4.4.2 Golvvärme & takvärme 

Golvvärmesystem kan byggas av luftburna system, elslingor eller vattenburna slingor under 

golvytan.  Med vattenburna slingor är det varmvatten som cirkulerar och värmer golvytan se 

figur 12. Att installera värmegolvsystem i befintliga byggnader har stora nackdelar, det kan 

leda till fuktvandring och orsaka skador på byggnadsdelar eftersom äldre hus har ofta ingen 

eller liten isolering under platta på mark enligt Energimyndigheten (2014). 
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Figur 12: Figuren visar ett golvvärmesystem 

Källa: (Tjallden, 2015) (används med tillstånd) 

I golvvärmesystem tillförs en stor del av värmen genom strålning och resten tillförs genom 

konvektion. Golvets värmeavgivning kan beräknas med ekvationen (4). Man kan också 

beräkna Pgolv genom att summera ekvation (5) och (6). 

𝑃𝑔𝑜𝑙𝑣 = 10 ∗ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 ∗ (𝑇𝑔𝑜𝑙𝑣 − 𝑇𝑜) (4) 

 

𝑇𝑔𝑜𝑙𝑣= golvets yttertemperatur (°C ) 

𝑇𝑜= operativ temperatur (°C) 

Agolv= golvets area (m2) 

 

10= (10W/m2K) rekommenderad komfortvärme  

För värmeledning och konvektion gäller att:  

𝑄 =  𝐾 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇 

 

(5) 

 

Q = överförd effekt [W] 
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k = värmeöverföringskoefficienten [W/m2⋅K] 

A = värmeöverföringsyta [m2] 

∆T = temperaturskillnad mellan golvets inre och yttertemperatur [K] 

För strålning gäller: 

𝑄 =  휀 ∗ 𝜎 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇1
4 − 𝑇2

4) 

 

(6) 

 

T1 = golvets temperatur (K) 

T2= rums temperatur (K) 

A= area (m2) 

Q= (W) 

ε= emissionskoefficient 

σ= är en konstant vars värde är ca 5, 67*10-8 (J m-2 s-1 K-4) 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

4.4.3 Värmepump 

Värmepumpar har blivit en populär värmekälla i Sverige. Den minskar elenergibehovet om 

den jämförs med värmekällor som vattenburen- och elvärme. Värmepumpar hämtar värme 

ur grundvattnet, luften eller berget. Värmen distribueras med hjälp av vatten via radiatorer 

eller ventilationssystem. (Energimyndigheten, 2012).   

Värmepump har köldmedium som HCFC, CFC och flera andra som energibärare. 

Värmepumpsystem består av fyra huvudkomponenter; kompressor, strypventil, förångare 

och kondensor, se figur 13. Den eldrivna kompressorns uppgift är att höja trycket på 

energibäraren samtidigt som temperaturen ökar, varm ånga går in i kondensorn och 

kondenseringsenergin överförs till värmesystemet. Strypventilen minskar trycket på vätska 

innan den fortsätter till förångaren. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 
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Figur 13: Figuren visar principskiss på en värmepump 

Källa: (compricer, 2015) (används med tillstånd) 

4.4.4 Byggnaders energibalans  

För att bestämma mängden köpt energin till en byggnad brukar man göra en 

energibalansberäkning. Balans görs genom att räkna fram energiförluster genom läckage, 

transmissioner och tappvarmvatten. Den tillförda energin i huset förekommer i form av 

solinstrålning, värmeåtervinning, hushållsapparater och husapparater. Värmeeffektbalansen 

är 

𝑃𝑡 +  𝑃𝑣 +  𝑃𝑜𝑣 =  𝑃𝑠 +  𝑃𝑖 +  𝑃𝑤  

 

 

(7) 

 

𝑃𝑡 = Effektförlust via transmission (W) 

𝑃𝑣 = Effektförlust via ventilation (W) 

𝑃𝑜𝑣 = Oavsiktlig ventilation eller luftläckage (W) 

𝑃𝑠 = Solinstrålning genom fönster (W) 

𝑃𝑖 = Internt genererad värme (W) 
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𝑃𝑤 = Värmesystemet (W) 

4.4.4.1. Specifikt effektbehov för transmission 

Med transmission menar man förluster genom väggar, golv, tak, fönster och förluster genom 

köldbryggor. Köldbryggor förekommer när material med låg värmeöverföring går igenom ett 

materiell med hög värmeöverföring. För att transmissionsförluster ska kunna bestämmas 

krävs att u-värdet för materialet räknas fram. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Sammanfattningsvis kan köldbryggorna motsvara 20-30 % av värmeförlusterna genom 

klimatskalet. (Isover, 2007).    

Transmissionsförlusterna kan reduceras genom att expandera tjockleken av byggmaterialet 

samt välja ett material med låg värmekonduktivitet, vilket gör att värmemotståndet hos 

konstruktionen blir stort. Byggnadsdelens U-värde är det inverterade värmemotståndet.  U-

värdet ger värmegenomgångstalet, d.v.s. värmeeffekten som ortogonalt transmitteras genom 

byggnadsdelen per kvadratmeter och gradskillnad har W/k.𝑚2 som enhet. (Hamrin,1994).  

Specifika värmeförlustfaktorn, Qt som orsakas av transmission beräknas med ekvationen 

nedan. 

𝑄𝑡 =  ∑∗

𝑛

𝑖=1

𝑈𝑖 ∗ 𝐴𝑖 +  ∑ 𝛹

𝑚

𝑘=1

∗ 𝑙𝑘 + ∑ 𝑋𝑗

𝑝

𝑗=1

           [𝑊/°𝐶]  

 

 

(8) 

 

Där  

𝑄𝑡= Specifik effektförlust [W/°C]  

𝑈𝑖= Värmegenomgångstal för byggnadsdel [W/𝑚2, °C ]  

𝐴𝑖 = Byggnadsdelens invändiga area [𝑚2]  

Ψ𝑘 = Värmegenomgångstal för linjär köldbrygga [W/m, °C]  

𝑙𝑘= Linjära köldbryggans längd [m]  

𝑋𝑗 = Värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga [W/°C] 



26 

4.4.5 Specifikt effektbehov för ventilation 

Den totala luftmängden som tillförs i en byggnad bör värmas eller kylas till den önskade 

temperaturen. Oberoende av om luft uppvärms eller kyls ser specifika effektbehovet 𝑄𝑣 ut 

enligt följande:  

𝑃𝑣 =  𝑞 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝛿 ∗ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙) 

  

 

 

(9) 

𝑃𝑣= Specifikt effektbehov för ventilation (W) 

q = luftflöde (𝑚3/s) 

cp = specifik värmekapacitet för luft (j/kg °C ) 

δ = densitet för luft (Kg/𝑚3) 

Tinne = innelufttemperatur (°C ) 

Ttill = tilluftens temperatur (°C ) 

(Norlander & Wigermo, 2013)  

4.4.6 Effekttillskott från gratisvärme 

Förutom den tillförda energin från värmesystemet finns det solstrålning och internvärme 

som tillkommer som gratiseffekt. Enligt (Norlander & Wigermo, 2013) kan gratiseffekten 

beräknas på följande sätt:  

𝑃𝑔 =  𝑃𝑠 + 𝑃𝑖  (W)  

 

 

(10) 

 

Ps = solinstrålad värmeeffekt [W]. 

Pi = internvärmeeffekt [W]. 

Ps som är solinstrålning kan uppskattas enligt följande: 

𝑝𝑠 =
µ∗𝛾∗А∗𝛼∗𝑡

8760
   (W) 

  

(11) 
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α= fönstrets g-faktor [-]. 

А = area hos fönster 𝑚2 

γ = dygnssumma solinstrålning [Wh/(m2·dygn)] 

µ = molnfaktor [-] 

t= antal soldygn per år [st]. 

(Norlander & Wigermo, 2013)  

Personer och elapparater bidrar till energi. Personvärme beräknas vara upp till ca 100 W per 

en vuxen person och 70 W per barn. Värme från elapparater för bostäder räknas som ungefär 

70 % av apparaternas energiförbrukning. Detta bidrar till nyttig värme i bostaden under 

uppvärmningssäsong. (Abel & Elmroth, 2012).   

4.4.7 Totalt effektbehov 

Totalt effektbehov räknas enligt följande: 

𝑃𝑡𝑜𝑡 =  𝑄𝑡𝑜𝑡 ∗ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) − 𝑃g 

  

 

(12) 

 

  

𝑃𝑡𝑜𝑡 = momentan effekt vid gällande temperaturdifferens [W]. 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = summan av specifika transmissions- och ventilationsförluster [W/K]. 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = inomhustemperatur [°C ]. 

𝑇𝑢𝑡𝑒 = utomhustemperatur [°C ].  

𝑃𝑔 = gratiseffekt [W]. 
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4.4.8 Teori om en byggnads energibehov 

Byggnadsenergibehovet varierar inom vissa gränser. Passivhus som är energisnåla har ett 

årligt energibehov av köpt energi runt 70 kWh/𝑚2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. Lokalbyggnader har årligt behov av 

köpt energi runt 800 kWh/𝑚2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 medan gamla flerfamiljshus har årligt energibehov på 

cirka 150kWh/𝑚2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = golvarean i temperaturreglerande områden avsedda att uppvärmas till mer än 10 

grader. 

4.4.8.1. Gränstemperatur 

Gratiseffekten som förekommer från solinstrålning ökar temperaturen på inneluften. Tilluft 

ska inte värmas till önskad inomhustemperatur då detta skulle leda till hög innetemperatur 

eftersom gratiseffekten bidrar till uppvärmning av tilluften. På sommaren minskar den 

behövliga uppvärmningen på grund av gratiseffekten. Gränstemperaturen (Tg) representerar 

den temperatur som krävs för att extra värme skall tillföras i byggnaden, se figur 14. 

Gränstemperaturen varierar beroende på klimatskalets täthet och avskiljande, 

ventilationssystem, solvärmetillskott och internt värmetillskott. I gamla bostäder är den runt 

+17 grader medan den i bra isolerade lokaler med bra värmeåtervinning är runt +5 grader 

eller lägre. Det är inte enkelt att bestämma gränstemperaturen i lokalbyggnader eftersom den 

varierar kraftig med verksamheten. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

  

4.4.8.2. Varaktighetsdiagram och Gradtimmar 

Varaktighetsdiagram används inom många olika områden och tillämpas för att beskriva 

variationen över ett givet tidsintervall, se figur 14. Ett varaktighetsdiagram som tillämpas för 

värmebehovsberäkningar är framtagen genom att ordna uteluftens temperatur för olika orter 

i fallande eller ibland stigande ordning och skissa upp utetemperaturen som funktion av en 

tidsaxel (oftast 8760 timmar). Varaktighetsdiagram för ett antal orter kan hittas i VVS-

handboken eller andra klimathandböcker. (Jensen, 2001) 

Värmeeffektförlusterna från en byggnad kan beskrivas som stående i proportion till 

temperaturdifferensen mellan ute och inne. Uppvärmning ska ersätta förlusterna som 

orsakas av transmission, luftläckage och ventilation och räknas som resultat mellan 

erforderlig värmeeffekt och tiden den är igång. För att utetemperatur ändras med tiden ska 

också det momentana effektbehovet ändras med tiden. Energibehovet kan beräknas som 

summan av effekterna för varje timme under ett år. (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  
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Figur 14: Figuren visar ett varaktighetsdiagram 

Källa: (Warfvinge & Dahlblom, 2010). (används med tillstånd) 

I figur 14 är arean mellan linjen och kurvan för utetemperatur och innetemperatur summan 

som räknas med ekvationen (13) . Eftersom varaktighetsdiagrammets axlar har °𝐶 som 

enheter och timmar får arean enheten °𝐶ℎ, det betyder gradtimmar och symboliseras med 𝐺𝑡. 

Gradtimmar är summan av varje timmes temperaturskillnad mellan ute och inneluft under 

ett år. (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

𝐺𝑡 = ∑ ∗ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∗ 𝐷𝑇8760
𝑖=1     (°𝐶ℎ/å𝑟) (13) 

 

𝑇𝑔 = gränstemperatur (°𝐶) 

𝑇𝑢𝑡𝑒 =utetemperatur (°𝐶) 

𝐺𝑡 =gradtimmar (°𝐶ℎ) 

DT= Skillnaden mellan inomhustemperatur och utomhustemperatur (°𝐶) 

Vid beräkning av värmeenergibehov för en byggnad behövs antalet gradtimmar, vilket fås ur 

aktuell gradtimmetabell eller en orts varaktighetsdiagram. I tabell 3 redovisas 

gradtimmetabeller som täcker ventilations, transmissions och luftläckageförluster. 

Energibehovet för uppvärmning under ett år kan beräknas med ekvation (15). 

Gt i tabell 3 innefattas gränstemperaturer från 0 till +25 Celsius samt 

normalårstemperaturer, Tun från -2 till plus åtta Celsius. (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
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Tabell 3:Tabellen visar gradtimmartabell för olika normalårstemperaturer, T un och 

gränstemperaturer Tg. Tabell gäller för alla orter i Sverige. 

 

Källa: (Warfvinge & Dahlblom, 2010). (används med tillstånd) 

Energibehovet beräknas som summan av effekterna timme för timme under ett år och kan 

räknas enligt följande: 

𝐸 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∑ ∗ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∗ 𝐷𝑇

8760

𝑖=1

     (𝑊ℎ) 

 

(14) 
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Årets energibehov för uppvärmning räknas enligt följande: 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣=𝑄𝑡𝑜𝑡∗𝐺𝑡
    (𝑊ℎ/å𝑟) 

 

(15) 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = total specifika transmissioner (W/°C) 

𝐺𝑡= antal gradtimmar (°𝐶ℎ) 

4.5 Boverkets byggregler (BBR) 

Boverkets byggregler är en samling av allmänna råd och föreskrifter som gäller för alla 

byggnader i Sverige.  Den innehåller råd och krav om hur byggnaders olika delar ska 

utformas och dimensioneras. BBR gäller både vid nybyggnation och ombyggnation. 

Boverkets byggregler uppdateras ständigt och den senaste versionen är BBR22 som 

beslutades i februari 2015. Även om det uppdateras så gäller de nya reglerna för 

nyproducerade byggnader men gamla byggnader bedöms efter de regler som var tillgängligt 

när de byggdes. 

För luftkvalitén, gäller detta: 

Det finns regler om byggnader och dess installationer som ska följas för att uppnå en god 

inomhusmiljö. För att få bra luftkvalité ska man sträva efter att hålla bort- och bortföra 

föroreningar. Detta kan uppnås genom att man projekterar och bygger efter givna regler. 

Radongasen får inte vara mer än 200Bq/m3. 

Ventilationsflödet ska dimensioneras med ett lägsta luftflöde på 0,35l/s per m2 golv area när 

någon vistas i huset medan det kan räcka med 0,10l/s per m2 om ingen är i byggnaden. 

I tabellen 4 kan andra exempel om luften enligt BBR avläsas. 
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Tabell 4:Tabellen visar BBR:s allmänna krav om luftflöde 

Utrymme Minsta tilluftflöde 

Kök 10 l/s, forcering med minst 75 % 

uppfångningsförmåga för 

luftföroreningar 

Pentry, kokvrå 15 l/s 

Bad- eller duschrum med 

öppningsbart fönster 

10 l/𝑠2 

Bad- eller duschrum utan 

öppningsbart fönster 

10 l/𝑠2 med forcering till 30 l/s eller 

15 l/𝑠2 

Toalettrum 10 l/s 

Städrum 3 l/s, 𝑚2dock minst 15 l/s 

Tvättstugan 10 l/𝑠2 

Avfallrum 15 l/s, 𝑚2 

Avfallrum endast avsett för torra 

sopor 

0,35 l/s, 𝑚2 

Samlingslokaler, butikslokaler o.d. 7 l/s för varje person som samtidigt 

kan förväntas vistas där + 0,35 l/s per 𝑚2 

golv area 

Sopnedkast 50 l/s 

Hisschakt 8 l/s per 𝑚2 schaktarea 

Garage (antal parkeringsplats ≤1 per 8 

tim) 

0,9 l/s per 𝑚2 golvarea 

Garage (antal parkering > per 8 tim) 1,8 l/s per 𝑚2 golvarea 

Rum eller del av rum för sömn och 

Vila 

4 l/s per sovplats 

 

5 AKTUELL STUDIE 

Under de senaste 30 åren har lokverkstaden på Motala Verkstad stått helt ouppvärmd. När 

lokomotivproduktionen var aktiv värmdes lokalen dagtid av vattenmatade konvektorer 
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matade med hetvatten. Det var också vanligt att nygjutna glödande metallföremål ställdes 

upp i lokalen, de var glödande initialt. Yttertaket består av armerad betong och har aldrig haft 

någon isolering. 

Klimatförutsättningarna i lokalen påverkas av olika faktorer såsom dålig isolering, typ av 

fönster m.m. Lokalerna har en stor fuktbelastning och en del av golvet består av en mycket 

tjock betongplatta. 

Lokverkstaden har ett stort kulturvärde i sitt slitna originalskick. Motala kommun har under 

de senaste åren rustat lokalen till en fest- och arrangemangslokal och det finns stora planer 

för framtiden. Uppfattningen att lokalen är helt i skick för aktiviteter under den varma 

årstiden, har varit etablerad under några år. Byggnaden är en av de första 

industribyggnaderna som byggdes av armerad betong och mycket tegel i Sverige. 

Tabell 5: Tabellen visar byggnadens inventering med övrig information och önskemål 

Takisolering 300mm 

Innervägg (tegel) 400mm 

Yttervägg (tegel) 250mm 

Fönster 2,45m x 4m 

högsta punkt att ventilera 7m 
 

En aktuell utredning har visat på att betongkonstruktionen är kraftigt karbonatiserad med 

korrosionsangrepp på armeringen som följd. Karbonatisering innebär att den basiska 

betongen via fuktpåverkan övergår till kalksten och då försvinner korrosionsskyddet för 

armeringen.  Byggnaden måste omgående förses med ventilation och värme för att stoppa 

denna process. Detta ger som bieffekt att lokalen kan användas för evenemang hela året. (G. 

Isaksson personlig kommunikation 23 oktober 2015)  

5.1 Datainsamling och mätning 

Informationen om byggnaden och datainsamling som är användbar i denna rapport är givna 

av Göran Isaksson, kontaktperson från Motala kommun. Dessa informationer anger hur 

många personer som ska befinna sig i byggnaden, byggnadsmaterial och drifttid. Prosper 

Niyonkuru har genomfört ett besök för att få en uppfattning om byggnaden, figur 15 och 16 är 

tagna under studiebesöket. I och med att byggnaden var i dåligt skick kunde inga flera besök 

genomföras och vissa indata har istället antagits. 
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Figur 15: Figuren visar framdelen av byggnaden 

Källa: Prosper Niyonkuru 

 

Figur 16: Figuren visar baksidan av byggnaden 

 

Källa: Prosper Niyonkuru 
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5.1.1 Beräkningar och lämpliga ekvationer  

Resultat av hur stor energianvändning byggnaden i dagsläget har, räknads fram med hjälp av 

datorsimuleringsprogrammet IDA ICE och luftfördelningen i byggnaden räknades fram med 

hjälp av regelverket (BBR) som tyder på att uteluftsflöde inte får understiga  

 

Uteluftsflöde = 7 l/s per person+0, 35 l/s m2 golvarea 

 

 

(16) 

 

 

5.1.1.1. Luftfördelning i byggnaden 

 
I tabell 6 visas maximalt och minimalt tilluftflöde i olika delar av byggnaden, detta  
bestämdes med hjälp av handberäkningar som utfördes i Excel. Dessutom kan man se 
vilken typ av luftreglering som används och vilka faktorer som påverkar flödena. 
Omklädningsrummen har projekterats enligt BFS 1998:38.  
 
Tabell 6: Tabellen visar luftfördelningen i lokalen 

 
 
 
Hur mycket uteventilationsluft som behövs i varje rum har räknats ut enligt 
arbetsmiljöverkets regelverk som innebär att uteluftsflödet inte skall understiga 7 l/s 
per person+0, 35 l/s m2 golvrea. Uteluftflödet i toalettrum, städrum och duschrum 
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räknades ut med tidigare råd från boverket (BBR) som innebär att man ska ha 10 l/s 
uteluft i toalettrum, duschrum och städrum. Totala uteluftflödet är lika med 11,6𝑚3/s, 
vilken är summan av luftbehovet i varje rum. 

 

 
 

 

 

5.1.1.2. Inmatningar data i simuleringsprogram (Swegon-ProUnit) för att 

simulera aggregat energianvändning  

 

I figurer 17, 18 och 19 visas tekniska indata som användes för att dimensionera det 

ventilationsaggregat som klarar byggnadsventilationsbehovet:  

o dimensionerande utetillstånd sommartid: + 25 grader,  

o dimensionerande tillufttemperatur sommar: +17 grader,  

o dimensionerande utetemperatur vinter: -18 grader och  

o dimensionerande tillufttemperatur vinter: +20 grader.  

o Till- och frånluftflöde är lika med 11,6 𝑚3/s.   
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Figur 17: Figuren visar ProUnit med indata. Figuren är från egna simuleringar 

 

 

 

Figur 18: Figuren visar Pro Unit med indata. Figuren är från egna simuleringar 
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Figur 19: Figuren visar Pro Unit med indata. Figuren är från egna simuleringar 

 

För att få samma resultat som presenterats i rapporten ska indata enligt figur 17, 18 och 19 

användas i dimensionering och beräkningsprogram ProUnit. 

5.2 Nuvarandesystem i lokalen 

5.2.1 Ventilationssystem 

I dagens läge finns det endast ett enkelt ventilationssystem i form av självdragsventilation. 

Då lokalen var tänkt att användas vid evenemang på sommaren; så skulle man släppa in 

luften i byggnaden genom dörrar och fönster och ta ut den med hjälp av frånluftsventilation 

och drifttid på 300 timmar om året. Efter att ha diskuterat med kontaktpersonen på Motala 

kommunen framkom önskemål om ändring av den drifttid som skulle gälla för det nya 

ventilationssystemet (1000 timmar om året). 
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5.2.2 Uppvärmningssystem 

I stora hallen (zon 1 och 2) finns ingen uppvärmning medan det i tillbyggnaden används 

eluppvärmning. Enligt uppdragsgivaren ska ventilationen klara 1200 personer vilket blev 

utgångspunkten för det största människoantalet i byggnaden.  Resten antogs utifrån 

storleken på rummet och vad rummet kan användas för. Se bilaga 3 Ursprungliga ritningar. 

 

Figur 20: Figuren visar planlösning med alla zoner 

I figur 20 visas hur alla zoner skapades ur byggnadens kropp för att underlätta 

dimensionering av energianvändning till varje del av byggnaden. Detta gör att man får 

detaljerad information från IDA när simuleringen slutförs. 

Innan simuleringen skapades en värdetabell med indata till programmet för att andra parter 

ska kunna köra simuleringen på egen hand och få samma resultat som presenterades i denna 

rapport. Här nedan kommer mer punkter om olika inställningar som gjordes.  

 Under simuleringen antas dörren motsvara en vägg. 

 Köldbryggor är inställda på typisk(typical) då information om hur bra eller dåliga 

köldbryggorna är saknades. 

 Belysning: antal lysrör som behövs bestämdes utifrån önskat värde från beställare- 

700 Lux i stora hallen(zon1). Vid bestämningen av värdet utgick man från att 

besökare till evenemangen ska ha tillräcklig belysning för att kunna läsa på ett papper 

medan värdet för resten av byggnaden är på 450 Lux. 
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Tabell 7: Tabellen visar inmatningar i IDA ICE 

  Area(m2 ) Antal 
människ
or 

Lysrör 
st (50W) 

Extra 
energi och 
förluster 

uppv. 
System 

Zon 1 1295 1200 181 Typisk Fjärrvärme 

Zon 2 936 50 84 Typisk Fjärrvärme 

Zon 3 205 300 18 Typisk Fjärrvärme 

Zon 4 54 10 5 Typisk Fjärrvärme 

Zon 5 68 5 6 Typisk Fjärrvärme 

Zon 6 51 5 5 Typisk Fjärrvärme 

Zon 7 104,1 5 9 Typisk Fjärrvärme 

Zon 8 42 5 4 Typisk Fjärrvärme 

 

6 RESULTAT 

I det här avsnittet redovisas resultat från energisimuleringsprogrammet IDA ICE samt 

förslag på installation som passar för att göra inomhusklimatet bättre.  

6.1 IDA ICE resultat 

 

Figur 21: Figuren visar IDA ICE modellen   

 

IDA ICE modell skapas ur det ursprungliga klimatskalet av byggnaden som man kan se i figur 

21. Simulering av en byggnad i IDA ICE kräver att byggnaden har en platt tak, vilket leder till 

att utseendet ändras. I figur 21 presenteras en 3D modell som är nödvändig för simuleringar. 
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6.1.1 Resultat från IDA ICE som presenterar U-värde på olika 

byggnadsdelar  

Med simuleringsprogrammet (IDA ICE) kan man simulera fram U-värde på olika materier av 

byggnaden. U-värde är simulerad genom att inmata areor av olika materier som byggnaden 

är byggt av i IDA ICE, längd och tjocklek. I tabell 8 redovisas areor och U-värde av olika 

byggnadsdelar.  
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Tabell 8: Tabell med Areor och U-värde på olika byggnadsdelar 

Vind drivna infiltration luftflöde 4037.059 l/s at 50,000 Pa  

Klimatskal Area 
[m2]  

U [W/(K 
m2)]  

U*A 
[W/K]  

% av 
total  

Väggar ovanför marken 2 164,80  0,54  1 178,74  34,81  

Väggar under marken  0  0  0  0  
Tak 2 752,85  0,17  473,49  13,98  

Golv mot marken 2 753,15  0,16  432,22  12,76  
Golv mot omgivande 

luft  
0  0  0  0  

Fönster 415,00  2,81  1 166,15  34,44  
Dörrar 80.25  0,54  43,70  1,29  

Köldbryggor    91,87  2,71  
Total  8 166,05  0,41  3 386,15  100,00  

 

Köldbryggor  Area eller 
längd 

Värmekonduktivitet Total 
[W/K]  

Yttervägg/intern platta 0,16 m  0,025 W/(K m)  0,004  
Yttervägg/innervägg 124,00 m  0,015 W/(K m)  1,860  
Yttervägg/yttervägg 59.52 m  0,080 W/(K m)  4,762  
Externa fönster omkrets 506,00 m  0,030 W/(K m)  15,180  
Externa dörrar omkrets 72,00 m  0,030 W/(K m)  2,160  
Tak/ytterväggar 252,89 m  0,090 W/(K m)  22,760  
Extern 
platta/ytterväggar 

252,83 m  0,140 W/(K m)  35,396  

Balkong 
golv/ytterväggar 

0 m  0 W/(K m)  0  

Extern 
platta/innerväggar 

324,77 m  0,015 W/(K m)  4,872  

Tak/Innerväggar 324,83 m  0,015 W/(K m)  4,872  
Ytterväggar, innerhörn 0 m  0,000 W/(K m)  0  
Totalt klimatskal 8 157,49 m2  0,000 W/(K m2)  0  

Extra förluster  -  -  0,001  
Summa  -  -  91,866  

 

Fönster  Area 
[m2]  

U Glas 
[W/(K 
m2)]  

U ram 
[W/(K 
m2)]  

U Total 
[W/(K 
m2)]  

U*A 
[W/K]  

skuggning 
faktor g  

Ö 308,70  2,90  2,00  2,81  867,45  0,76  
S  34.30  2,90  2,00  2,81  96,38  0,76  

VSV  48  2,90  2,00  2,81  134,88  0,76  
V  24  2,90  2,00  2,81  67,44  0,76  

Total  415 2,90  2,00  2,81  1 166,15  0,76  
 

Beräkningen av värmeeffektbehovet gjordes i simuleringsprogrammet IDA ICE. I tabell 8 

presenteras U-värde på olika byggnadsdelar och total area av väggar, golv, tak, fönster och 

dörrar. U-värdet beskriver hur mycket värme som går ut per kvadratmeter vid en grads 

skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur.  
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Figur 22: Figuren visar transmissionsförluster för de olika byggnadsmaterialen 

När det finns temperaturskillnader över klimatskalet, sker värmeförluster genom byggnadens 

klimatskal. Storleken på värmeförlusterna beror på byggnadsdelarnas U-värde. Ur figur 22 

kan utläsas att fönster och väggar orsakar de största transmissionsförlusterna. Det beror på 

att byggnaden har 1-glas fönster med ett U-värde på 2,9W/m2, °C som är väldigt högt. 

6.1.2 Byggnads energibehov 

I det här avsnittet redovisas resultat från energisimuleringsprogrammet (IDA ICE) som visar 

byggnadens effektbehov och levererad energi för belysning, utrustningar, ventilationsfläktar, 

fjärrkyla och fjärrvärme se tabell 9 och figur 21.  
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Tabell 9: Tabellen visar byggnadens effektbehov och byggnadens levererade energi per år. 

Samma resultat i figur 23. 

 Levererad energi  Effektbehov  
kWh  kWh/m2  kW  

 

Anläggningens belysning  15480  5,6  16,35  

 

Anläggningens utrustningar  0  0,0  0,0  

 

Värmebehandlingsaggregat  51578  18,7  51,15  

   Total, anläggnings el  67058  24,4     
         

 

Fjärrkyla 36528  13,3  178,8  

 

Fjärrvärme  506250  183,9  355,8  

   Total, Fjärr 542778  197,2     
   Total  609836  221,5     

    
 

utrustningar, hyresgäst 788  0,3  0,09  

   Total, hyresgäst el  788  0,3     
    Total summa 610624  221,8     

 

6.1.2.1.  Levererad energi per månad 

 
Figur 23: Figuren visar energibehov varje månad. Ur figuren kan man se olika färger, där 

den blå beskriver vilken månad under året som luft behöver kylas ner innan den släpps in i 

byggnaden. Den röda färgen i stapeldiagrammet beskriver energibehov till uppvärmning 

varje månad. Gul färg visar energibehov för belysning, ljusblått visar för 

värmebehandlingsaggregat och blå visar för fjärrkyla. 

 Month 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 kWh

0·10
4

1·10
4

2·10
4

3·10
4

4·10
4

5·10
4

6·10
4

7·10
4

8·10
4
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6.2 Inomhusklimat 

 

6.2.1 Förslag på värmekälla och uppvärmningssystem 

I litteraturstudier kapitel 3.1.3.1  beskrivs att forskare studerat vilken värmekälla som passar 

bra till olika sorters byggnader och det visar att den bästa värmekällan till lokalbyggnaden är 

fjärrvärme. I undersökningen som gjordes av (Sahlin & Blomqvist, 2013)står att det 

vanligaste uppvärmningssättet för flerbostadshus och lokaler är fjärrvärme. Undersökningen 

som gjordes år 2012 visar att 72 procent av arean i lokaler värmdes av fjärrvärme och 85 

procent av arean i flerbostadshus. Däremot värmdes bara 11 % av arean av fjärrvärme i 

småhus. Under år 2012 minskade markant eldning av olja som uppvärmning i både lokaler 

och bostäder. Där var endast 3,3 % av lokalernas totala energiförbrukning för varmvatten och 

uppvärmning olja.  (Sahlin & Blomqvist, 2013). 

Eftersom området som byggnaden befinner sig i har tillgång till fjärrvärmenätet 

rekommenderar vi fjärrvärmen som värmekälla till lokalen. I zon 1 och 2 kan radiatorer inte 

användas som rumsvärmare, då det finns gamla gasledningar och konvektorer längs 

väggarna(under fönster) men det kan vara möjligt på delarna nära scenen. Det har även 

funnits tankar om att använda golvvärmesysten som värmedistribution i stora hallen men det 

kan inte genomföras för att om lokalen ska vara i bruk ska man ha mattor som skulle hindra 

värmen att nå fram. Här ska man istället använda takvärmesystem (strålpaneler och 

takkonvektorer) som matas med sekundärt vatten. I de andra zonerna är radiatorer lämpliga 

att använda för rumsvärmning. 

6.2.2 Förslag på val av ventilationssystem 

 

Ett rum som är tillgängligt för allmänheten behöver en god inomhusmiljö. Lokalen måste 

också uppfylla krav för hygien och miljö. Detta styrs av PBL regler. Ett bra inomhusklimat är 

viktigt för välbefinnande och god arbetsmiljö. Olika människor tänker annorlunda, om vad, 

till exempel, är precis rätt temperatur. Det är därför särskilt svårt att ställa in rätt temperatur 

i en stor lokal där många vistas samtidigt på samma gång. Ventilation måste anpassas till 

antalet personer, datorer och andra enheter på plats. 

Man bör kontrollera ventilationen så att smutsen inte orsakar undertryck. I ett system med 

kontrollerad tilluft och frånluft (FTX), kan man justera så att tilluftflödet blir lite mindre än 

frånluften. Eftersom byggnaden ska användas som teater, är ventilationssystem med 

värmeåtervinning bäst om man kollar på för- och nackdelar för olika ventilationssystem. 

FTX-system är bäst för byggnaden för att det går att anpassa uteluftflödet till antal personer 

som befinner sig i byggnaden, denna sort av värmeväxlare har bättre verkningsgrad jämfört 

med de andra systemen med värmeåtervinning. I teater byggnaden finns inget kök som 
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skulle kunna tillföra matlukt eller någon verksamhet som bidrar med starka lukter, vilket 

brukar vara en av de nackdelarna med FTX. FTX-systemet har tilluft och frånluft som gör det 

lättare att kontrollera flödet. 

Tabell 10: Tabellen visar kraven på uteluftflöden 

 Yta*0,35 
l/s 

Personer*7 
l/s 

Krav på 
minsta flöde 
l/s 

Byggnaden 
minsta reella 
luftflöde l/s 

Krav  
Uteluftflöde 

568 210 778 1720 

 

I tabellen 11 visas att byggnaden klarar kraven för minsta uteluftflöde. Krav på minsta 

luftflödet är beräknad enlig BBR och minsta reella luftflödet i byggnaden är enligt 

dimensionerade flöden. 

6.2.2.1. Ventilations luftbehandlingsaggregat dimensionering 

Ventilationsaggregatet är dimensionerat av beräknings- och dimensioneringsprogrammet 

ProUnit, med indata enligt figur 17, 18 och 19. 11,6 m3/s är det uteluftsflödet som behövs för 

att ventilera hela byggnaden och är räknad enligt tabell 5. Hela byggnaden ventileras med ett 

aggregat av FTX typ. Modellen på aggregatet ska vara lika Swegons GOLD 120 i storlek, 

kvalitet och funktion och det ska placeras i fläktrummet som visas i figur 26. Detta aggregat 

ska drivas av fläkt med SFP på 2,39 KW/m3/s vid max luftflöde. Värmeåtervinning kommer 

ske med roterande värmeväxlare och verkningsgraden blir 80,5 %.  

 

Figur 24: Figuren visar ventilationsaggregat. Figuren är från egna simuleringar 

Ur figur 24 visas tekniska data för det nya ventilationsaggregatet och specifika fläkteleffekten 

samt tilluftens temperaturverkningsgrad som är räknat med dimensionerings- 

och beräkningsprogrammet ProUnit. Dimensionerande utetillstånd sommartid på 25 grader, 
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dimensionerande tillufttemperatur sommar +17 grader, dimensionerande utetemperatur 

vinter: -18 grader och dimensionerande tillufttemperatur vinter +20 grader. Tilluftflöde och 

frånluftflöde är lika med 11,6 (m3/s) och den specifika fläkteleffekten är lika med 2.39 

kW/(m3/s). 

 

 

 

Figur 25: Figuren visar data för ventilationsaggregat. Figuren är från egna simuleringar 

 

6.2.2.2. Aggregat energianvändning   

I figuren 25 visas resultat av fläktmotorernas energiförbrukning och jämförelse mellan 

ventilation med värmeåtervinning och ventilation utan värmeåtervinning. Energibesparingen 

på eftervärmningsenergi är 124,6 MWh/år om luftaggregatet har värmeåtervinning. 

Fläktelenergin är cirka 12,7 MWh/år. Resultatet är räknat med hjälp av beräknings- och 

dimensioneringsprogrammet ProUnit med indata enligt figur 17, 18 och 19. 
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Figur 26: Figuren visar fläktmotorernas energiförbrukning. Figuren är från egna 

simuleringar 

6.2.2.3. Kostnadsjämförelse med och utan vvx 

Figuren 26 visar resultat av kostnadsjämförelse utan värmeåtervinning. Resultatet räknandes 

då man antog ett elpris på 1.20 kr/kWh, priset på värme är 1.20 kr/kWh och kylenergi priset 

är 1.20 kr/kWh. Total energikostnad med vvx är 84900 kr/år och utan vvx är 222000 kr/år. 
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Resultat är räknat med hjälp av dimensionerings- och beräkningsprogrammet ProUnit, med 

indata enligt figur 17, 18 och 19. 

 

 

 

 

Figur 27: Figuren visar resultat av kostnadsjämförelse utan värmeåtervinning. Figuren är 

från egna simuleringar.
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Tabell 11: Tabellen visar prisförslag för ett ventilationssystem 

Materialspecifikati
on 

Motala 
verkstad 

Spirorör 146827kr 

Soldering 73413kr 

Aggregat 580000kr 

Ljuddämpare 24750kr 

Takhuv kombi 6000kr 

Spjäll 60000kr 

Övrigt 10000kr 

Installationer 100000kr 

  

Total ventilation 
kostnad 

1000990kr 

 

Tabellen visar den tänkbara kostnaden för ventilation med 11,6 m3/s luftflöde.  

Aggregatkostnaden togs fram genom att anta en kostnad på 50000 kr/m3/s. Detta riktpris 

rekommenderas av T. Järvelid(personlig kommunikation 26 augusti 2015), en erfaren VVS-

konsult på Sweco.  Resten av data är extrapolerat från ett system med liknande komponenter, 

se bilaga 2 sidan 61-62.   
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Figur 28: Figuren visar principschema för ventilation 

Ur figur 28 kan utläsas distribution av ventilationsrör i byggnaden. Den rosa ritningen visar 

hur tilluft ska distribueras i byggnaden, och de gröna visar frånluft. Frånluften ska sugas ur 

frånluftdon i alla toaletter och korridor samt tilluft ska släppas till teaterlokal ur tilluftdon. 

De rum som inte behöver ha ”färsk” tilluft ska få sin ventilation via överluftdon. Via 

överluftdon ska luft från teater till korridor och toaletter, från korridor och toaletter ska 

frånluft sugas ur frånluftdon. 

7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Energieffektivisering av gamla byggnader är dagens utmaning, då det finns väldigt stort antal 

byggnader som har gamla system. En del av de äldre byggnaderna bör renoveras för att klara 

av de krav som ställs av BBR. Denna rapport har tagit fram hur stor mängd energi som 

behövs för att byggnaden ska överleva och kunna användas. Under de senast åren har den 

största frågan varit om byggnaden ska vara eller icke vara kvar men det är så många aspekter 

som måste stämma. Enligt denna rapport kan kvalitet på inomhusklimat uppnås. Dock är det 

hållfastheten av byggnaden som förblir frågetecknet. 
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Resultaten från IDA ICE visar att byggnaden behöver energieffektiviseras för att kunna 

användas som teaterlokal. Resultaten visar att byggnaden behöver kylas ner under de varma 

månaderna detta på grund av värmeöverskott från bland annat solinstrålningen. 

Med ventilation anser man att inneluft byts ut mot ren fräsch luft. Luftkvaliteten, framförallt 

inomhus påverkas av olika faktorer, byggnadsmaterial, människans verksamhet och 

ventilationsflödet. Den största faktor som påverkar luftkvalitet är människans aktivitet i 

huset. Byggnaden ska användas till teaterlokal och det förväntas att 1200 personer ska kunna 

få plats. Luften blir väldigt smutsig om 1200 personer sitter i samma rum utan ventilation, 

och därför behöver byggnaden ett välfungerande ventilationssystem. Luftflödet 

dimensionerades utifrån BBR:s tumregel.  

Ventilationssystem med värmeåtervinning passar bäst för denna byggnad, eftersom det går 

att justera flödet och återanvända den största delen av värmen från frånluften. FTX-systemet 

kräver underhåll så att det fungerar bra. Man ska regelbundet rengöra kanaler, fläktar och 

filter i ventilationsaggregat. Filter ska bytas regelbundet och kontrolleras så att systemet 

fungerar bra. 

Enligt (Sahlin & Blomqvist, 2013)är energianvändningen för uppvärmning i lokalbyggnad 

cirka 135 kWh/m2 men resultatet i denna rapport är 184 kWh/m2 vilket är högre än 

medelvärdet.  Anledning till detta kan vara att byggnaden saknar isolering och har gamla 

fönster med dåligt U-värde. 

Fjärrvärme är den bästa värmekällan för lokalen eftersom den finns tillgänglig i området och 

kan lätt anslutas. Belysningen fick vi endast information om vad som skulle gälla i zon 1 (650 

Lux) och 450 Lux antogs för de andra zonerna. Detta har låg påverkan på byggnadens 

energiförbrukning.  

Byggnaden är byggd av tegelmaterial och den saknar separat isolering, det är förklaringen till 

varför transmissionsförlusterna genom väggarna är enorma. Det skulle löna sig att 

tilläggsisolera bygganden för att minska kostnaderna för uppvärmning. Men isolering av 

väggarna kan inte utföras på grund av kraven för kulturvärde byggnader.  

Inför simuleringen i IDA ICE gjordes ett val för en plats som skulle vara närmaste till Motala, 

vilket blev Jönköping. Det kunde lika gärna varit Bromma om man kollar på breddgraden 

men det som avgjorde var inte bara avståndet utan även läget där de befinner sig i landet. 

Både Motala och Jönköping har anslutning till Vättern och har nästan samma topografi. Små 

skillnader kan det finnas mellan de två städerna men det bedöms inte ha påverkat resultaten 

från simuleringen så mycket. 

Detta examensarbete behandlar ventilations- och uppvärmningssystem men det finns också 

stora fuktproblem som måste tas om hand om allt ska fungera. Vi ser att en bra ventilation 

tar bort fuktproblemen på sikt. För att denna byggnad ska kunna användas krävs det mycket 

förändringar. I samband med energisimuleringar konstaterades att:  

 Byte av de stora fönstren med högt U-värde till en annan modell med lågt U-värdet 

exempelvis (Pilkington) skulle innebära en stor energibesparing. 
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 Tilläggsisolering av väggar kan vara nyttiga för byggnaden då det skulle minska på 

transmissionsförluster.  

Om dessa förändringar skulle tillämpas kommer energianvändningen att bli ännu bättre. 

Tyvärr kan dessa ändringar inte tillämpas då byggnaden är ett kulturvärde som kommunen 

måste bevara.  
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Bilaga 1: pro- unit resultat  
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W Lm 

        

  
50 5000 700 100 

    
450 

 IDA ICE inställningar 
     

 
Area ocupant Light(50W) 

Extra energy and 
losses uppv 

Zone 1 1295 1200 181,3 Typical Fjärrvärme 

Zone 2 936 50 84 Typical Fjärrvärme 

Zone 3 205 300 18 Typical Fjärrvärme 

Zone 4 54 10 5 Typical Fjärrvärme 

Zone 5 68 5 6 Typical Fjärrvärme 

Zone 6 51 5 5 typical Fjärrvärme 

Zone 7 104,1 5 9 typical Fjärrvärme 

Zone 8 42 5 4 typical Fjärrvärme 

      domestic hot water 
     Dörren räknas som vägg 

    Köldbryggor: typical 
     Belysning 700 lux 

    

      

 
Isolering 

   

      Byggmaterial 
     Golv 200mm 

    Fönster typ 2glas 
    Tak 200mm 
    Yttervägg 250mm 
    Mellanvägg 400mm 
    Lux lm/m^2 
    

      

      

      Aggregat kostnad 580000 
    Ljuddämpare 49500 
    Fjärrvärme 

     Belysning 
     

      

      Total kostnad för projektering, material, installation och injustering: 

 

      Exempel 150 m^2 
   Motala verkstad 2753 m^2 
   

      Totalt: 79 000 kronor 

      

     Delsummor: 
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 Bilaga 2: Handberäkningar  

 

 

 

byggnaden andel A*U(W/K)  

Vägg 1178,74 

Tak 473,49 

Golv 432,22 

Fönster 1166,15 

 

     Material: 44 000 kronor 

     Arbetskostnad: 35 000 kronor (500 kronor/h á 70 timmar) 

 Summa: 79 000 kr 

      

  
ljuddämpare 30 

 Avgår e. ROT: -17 500 kronor 

 
spjäll 60 

  

  
elkost 1 kr/kwh 

Totalt efter ROT-avdrag: 61 500 kronor installationskostnad 100000 
  

     

      

      Materialspecifikation Kostnader(kr)  Motala verkstad 
 Spirorör 8000 

 
146827 

  Isolering 4000 
 

73413 
  Aggregat 24000 

 
580000 

  Ljuddämpare 3000 
 

24750 
  Takhuv kombi 3000 

 
6000 

  Spjäll 

  
60000 

  Övrigt 2000 
 

10000 
  installationer 

  
100000 

  

      Tot 

  
1000990 
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köldbryggor 91,87 

dörrar 43,7 

Bilaga 3: CAD ritningar  
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