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ABSTRACT
In order to reach the 20/20 goals (meaning 20% lower energy consumption until 2020) the
energy requirements on buildings must get tougher and tougher. The city of Västerås has
from year 2011 set its own energy requirements on all sold estates to 60 kWh/(m2,year).
When the city needed to build the new Hälleborgs elderly care center, their aim was to reach
this limited energy consumption. Soon, during the planning stage, they changed this
requirement to 70 kWh/(m2,year) weighted energy. The reason for this was because they
were using two heating systems, one was a electric heat pump and the second was district
heating.

Because of higher average age in the society, the need for more elderly care centers arise even
in Västerås. In the spring 2015 Hälleborgs elderly care center was completed and occupied. 2
year after the building was complete, the contractor has to do an energy monitoring and see if
the goal 70 kWh/m2 is reached.
In this bachelor thesis all information will be tested and the aim is to try to make a energy
monitoring and figure out what needs to be done to be able to performe the energy
monitoring 2017.

During the work the biggest problem has been to get the right information. The system that
should keep all the measured data (Momentum) was found not to have the connection to the
building. When we try to pick the data by hand from the building it was not complete.
So the conclusion is that the building is not ready to energy monitoring jet. This is because
the building needs more time to be stable and adjust the technical systems. It also needs
more points of energy measurments and flowmeters in order to get the heating water
consumption.

In the electric system first the net owners energy meter is installed, then the building has own
meters at each electric central to separate customers consumption from building
consumption. When groups of energy is summarized, it is just half of the net owners
consumption. This is because some of the energy in the building is not registered. One of the
electric energy’s that not is registered is the commercial kitchen, but the difference is to big
that it need to be evaluated what’s missed.
Keywords: Energy monitoring, Elderly care, Property verification, Energy requirements,
Solar cells, Heat pump, Heat measurement, Ventilation, Free Cooling
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SAMMANFATTNING
Examensarbetet utförs under sista årets energiingenjörsstudier vid Mälardalens högskola.
Med hjälp av Ramböll Västerås utfördes en energiuppföljning av energiförbrukningen vid
Hälleborgs äldreboende beläget på Bäckby i Västerås åt Västerås stad.

Hälleborgs äldreboende stod klart och var fullt inflyttat våren 2015. Boendet byggdes för att
möta det ökade behovet av vårdplatser i Västerås kommun. Vid byggnationen ställde
kommunen ett byggkrav på 60 kWh/(m2,år) köpt energi vilket var hårdare än de gällande
byggkraven som gällde i Sverige vid dåvarande tidpunkt.

Under projekteringen av byggnaden ändrades kravet till 70 kWh/(m2,år) viktad energi där
fjärrvärmen viktas med 1 och elen med 2. Ändringen uppkom efter att behovet av kyla kunde
lösas med ett borrhålslager vilket ger möjlighet att ta tillvara på värmen som kyls bort via
värmepumpar. Byggnadens värmebehov tillgodoses av både värmepumpar och fjärrvärme
vilket innebär olika energikrav enligt BBR, viktningen görs för att få ett mellanting mellan
kraven för byggnad med el uppvärmning och byggnad utan eluppvärmning.
Examensarbetet går ut på att utreda om byggnadens energianvändning går att följa upp efter
ett år i drift. Genom att försöka beräkna förbrukningen och på den vägen upptäcka problem
som behöver åtgärdas till 2 årsuppföljning 2017.
Det har under arbetets gång visat sig att anläggningens mätsystem inte fungerar som tänkt
vad det gäller överföring mellan fastighetens mätssystem och Västerås stads mätdata
hanteringssystem Momentum. Men även när mätdatainformationen skulle hämtas manuellt
visades sig att det endast fanns för ett fåtal datum vilket gjorde det omöjligt att ställa upp en
årsenergi. För att kontrollera att mätningen fungerade som det skulle ställdes en
sammanställning upp för perioden 2015-02-22 och 2016-03-24 vilket visade att all
elproduktion inte registreras i de interna mätarna.

Fjärrvärmen var enda energienhet som kunde verifieras då den förbrukningen hämtades från
fjärrvärmeleverantören Mälarenergi AB. Fjärrvärmeförbrukningen uppgick till 29 kWh/
kWh/(m2,år) mot projekterade 11.7 kWh/ kWh/(m2,år). För att kunna utföra en korrekt
energiuppföljning och visa tappvarmvatten förbrukningen behöver fastigheten uppdateras
med fler mätare. Dels behövs en mätare som mäter levererad fjärrvärmeenergi till
tappvarmvattnet och det rekommenderas även att registrera en flödesmätare på
tappvarmvattnet till verksamheten.
Det bör även undersökas vilka elförbrukningar som inte omfattas av internmätning för att
kunna skilja verksamhets- och fastighetsenergi åt. Elenergin för undermätarna var 555 406
kWh för perioden 2015-02-22 och 2016-03-24 och motsvarnade 924 025 kWh för nätägaren
Mälarenergi i perioden 2015-05-01 till 2016-04-30. För att kunna utföra en balans ska
undermätarna uppgå till samma förbrukning som huvudmätaren för samma mät period.
Byggnaden uppfyller idag inte förutsättningar för att kunna göra en korrekt
energiuppföljning.

Nyckelord: Energiuppföljning, Äldreboende, Fastighetsverifiering, Fastighetsuppföljning,
Energikrav, Solceller, Värmepump, Värmemätning, Ventilation, Frikyla
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BETECKNINGAR
Beteckning

Beskrivning

Enhet

Normalårs korrigerad energi

kWh

Temperatur efter återvinning

°C

Klimatoberoende energianvändning
Totala energianvändningen

å

å

Frånluftstemperatur

å

Frånluftsflöde

kWh

kWh
°C

Utetemperatur

°C

Tilluftsflöde

m3/s

m3/s

Temperaturverkningsgrad

%

GD

Graddagar

Graddagar/dygn

tb

Månadsbalanstemperatur

°C

K

tm

Lokaliseringskonstant 0,71
Månadsmedeltemperatur

4

1/°C
°C

Beteckning
Aom

Beskrivning

Enhet

Omslutningsarea

m2

FÖRKORTNINGAR
Förkortning

Beskrivning

BOA

Bo Area

BBR
COP

FEBY

Boverkets Bygg regler

Värmefaktor, hur mycket kondensorvärme fås ut per
köpt el.
Forum för Energitekniska Byggnader

LOA

Lokal Area

SVEBY

Standardisera och Verifiera Energiprestanda för
Byggnader

SMHI
VP

VVC

VVX

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Värmepump

Varm Vatten Cirkulation

Värmeväxlare

DEFINITIONER
Definition

Beskrivning

A-temp

Area i byggnaden som har en temperatur på över 10 °C

Energibrunn

Borrhål som används för lagring av värme och kyla

Avluft

Frånluft

Graddagar

Luft som förs bort från ventilationsaggregatet ut ur
byggnaden.
Luft som tas bort från lokalen till
ventilationsaggregatet

Ett hjälpvärde för att kunna korrigera
energiförbrukningen efter årsmedeltemperaturen
under en längre period.
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Definition

Beskrivning

Kallvind

Utrymme mellan yttertak och bjälklag till
överstavåning. Utrymme som håller
utomhustemperatur.

Interngenerering

Klimatzon
Köldbryggor
Monokrystalinpanel

Partiellskuggning
Provtryckning
Strängväxelriktare
Teknikutrymmen
Tilluft

Värmeledningsförmåga
Uteluft

U-värden
Växelriktare

Värme som avges av personer och utrustning i
byggnaden

Vid simuleringar av energi delas byggnaden i olika
zoner för att kunna ställa in olika verksamhetstider och
komfortkrav
En del i en byggnadskonstruktion där
värmeöverföringen är högre än omgivande material,
uppstår i hörn och andra sammanfogningspunkter.

Solcellspanel med monokrystallinaceller, en
monokrystallincell består av endast en stor ren kristall
till skillnad mot polykristallinaceller som består av
många små kristaller
En del av solcellen skuggas, vilket gör att solcellen tar
kraft istället för att producera kraft

Kontroll att byggnaden uppfyller ställt täthetskrav, för
att ventilation och uppvärmning ska fungera korrekt.

System med flera mindre växelriktare för att dela upp
anläggningen och på så vis undvika problemen med
skuggade delar.

Utrymmen för tekniskutrustning så som uppvärmning,
el, kyla och ventilation.
Luft som tillförs från ventilationsaggregatet till lokalen
Ett materials isoleringsförmåga

Luft utifrån, ny luft som tas in till
ventilationsaggregatet

Även kallad värmeöverföringskoefficient och beskriver
hur bra en byggnadsdel är på att hålla emot
värmeöverföring.
Används för att omvandla likström till växelström
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1

INLEDNING

Andelen äldre i Sverige blir allt fler och behovet av vårdplatser inom äldrevården ökar. För
att möta behovet av platser behöver gamla äldreboenden rustas och nya etableras. Detta i en
tid då bygg- och energikrav blir allt tuffare men även för att sänka driftkostnader. Västerås
stad saluför sig som en energikommun genom dels en högskola med energiinriktning, ett
starkt näringsliv inom energifrågor och tydliga tuffa energimål. Utifrån energiprofilen ställs
hårda energikrav på nybyggnation inom kommunen. Som ett led i byggnationen gäller det att
följa upp byggnaden för att säkerställa att byggnaden uppfyller de krav som ställdes vid
projekteringen. I denna rapport kommer energiförbrukningen att studeras på Hälleborgs
äldreboende som stod inflyttningsklart under början av 2015, för att se om
energiförbrukningen överensstämmer med projekterad energiförbrukning. Genom att
upptäcka fel och brister efter ett år i drift finns tid att rätta till dessa innan entreprenörens 2
årsuppföljning.

1.1

Bakgrund

Bostäder och lokaler står för en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige och
uppvärmningen står för 60 % av den tredjedelen. Varvid Sveriges riksdag 2009 i enlighet
med Europaparlamentets direktiv 2006/32/EG antog 20-20 målet med mål att minska
energianvändningen i bostäder och lokaler med 20 % fram till 2020(regeringen.se, 2015).

Västerås stad vill titulera sig som en energikommun och vill därför ligga i framkant genom
egna uppsatta energimål. Från 1 januari 2011 ställde kommunen egna energisärkrav på alla
tomter som såldes i kommunen. Lågenergihusbyggnaden skulle uppfylla energiköpt 60
kWh/m2/år Atemp för icke eluppvärmda byggnader och 35 kWh/m2/år Atemp för eluppvärmda
byggnader. (bostadvasteras.se, 2012). Men från 1 januari 2015 fick kommunen inte ställa
egna byggkrav på sålda tomter på grund av sin kommunala ställning (vasteras.se, 2013 ).

Vilket kan jämföras med boverkets bygg regler (BBR) 19 som gällde vid 1 januari 2011 vilket
ställde kravet på bostäder till energiköpt 90 kWh/m2/år Atemp för icke eluppvärmda byggnader
och 55 kWh/m2/år Atemp för eluppvärmda byggnader. För lokalbyggnader var kravet energiköpt
80 kWh/m2/år Atemp för icke eluppvärmda byggnader och 55 kWh/m2/år Atemp för
eluppvärmda byggnader. (boverket.se, 2011)
Andelen personer över 65 år ökar i Sverige och i så även i Västerås. Till 2030 väntas andelen
personer i Västerås stad över 65 år att öka med 25 % eller 7000 personer från 2015 års nivå
på 27 000. Den största ökningen kommer att ske av personer över 85 där det kommer att öka
med 50 %. Med en ökat antal äldre ökar även andelen som behöver vård och stöd. Vilket gör
att antalet vårdplatser behöver ökas med runt 600 platser i Västerås stad fram till 2030
(vasterås.se, 2015 b).
För att möta det ökade antalet vårdplatser tog Västerås stad 2012 ett beslut om att försöka
bygga Sveriges modernaste äldreboende där ”teknik i framkant” skulle användas i
verksamheten och i byggnaden. Vad teknik i framkant är, blev en tolkning för entreprenören.
Äldreboendet i Hälleborg har varit i fulldrift sedan sista mars 2015 och kommer sista mars
2016 därmed ha varit i drift i ett år. Ytterligare ett äldreboende liknande Hälleborgs
äldreboende är under uppförande i kommunen och med ökat antal äldre kommer ännu fler
7

att behövas byggas. Genom att göra en energiuppföljning på det första byggda äldreboendet
kan brister upptäckas som kan tas med i projekteringen av nya äldreboenden. En inblick i
vilket riktning byggnadens energianvändning är på väg och problem som hindrar en
energiuppföljning inför byggherrens 2 års energiuppföljning. 2 årsuppföljningen kommer att
utföras under våren 2017.

1.2

Syfte

Syftet med examensarbetet är att utreda om Hälleborgsäldreboende efter ett års drift är redo
att verifieras mot byggherrens byggkrav på 70 kWh/m2 viktad energi som ska verifieras 2 år
efter inflytt vilket infaller 2017

I examensarbetet undersöks om det finns förutsättningar att undersöka om byggnaden klarar
byggherrens simuleringsenergi från projekteringen 64.5 kWh/m2 viktad energi som utgår
från byggkravet 70 kWh/m2 viktad energi. Att kraven ställs i viktad energi beror på att
uppvärmningen utgörs av två värmekällor där ett är el via en bergvärmepump och det andra
är fjärrvärme. Vilket medför att el viktas med 2 och fjärrvärme med 1.
För att kunna ta reda på om det ställda kravet klaras, kontrolleras att all information som
behövs för en verifiering finns tillgänglig för det gångna året och fördelas på
verksamhetsenergi och fastighetsenergi. Vad som är verksamhetsenergi och vad som är
fastighetsenergi definieras mer djupgående i aktuell studie.

Genom att göra uppföljningen i detta skede kommer oklarheter att upptäckas innan det blir
skarpt läge 2017.

1.3

Frågeställningar

Går det att följa upp byggkravet på 70 kWh/m2 viktad energi?

Med viktad energi menas att elenergin viktas med 2 och fjärrvärme med 1 enligt
Västerås stads krav.

Med energi menas köpt fastighetsenergi enligt BBRs definition och innebär
energimängd som vid normalt brukande levererats till fastigheten för uppvärmning,
komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Finns de mätare som behövs för att kunna skilja verksamhetsenergi och fastighetsenergi åt?
Går tappvarmvattenförbrukningen att följa upp och skilja från uppvärmningen?
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1.4

Avgränsning

Byggnaden förutsätts ha byggs enligt gällande handlingar, inga kontroller kommer göras på
byggnadens delar att de stämmer med handlingarna.

Mätdata hämtas från Västerås stads insamling från byggnaden, inga extra mätare installeras
utan informationen hämtas från mätare som varit installerade minst ett år.

Den uppdelning som gjordes vid byggnationen av fastighetenergi och verksamhets energi
anses gälla och beskrivs djupgående i aktuellstudie. Men i korta drag är elenergin för
korridorer, trapphus och teknikutrymmen fastighetenergi. I fastighetsenergin ingår även
uppvärmning, kyla, markvärme, fasadbelysning och energi som går åt till fläktar och pumpar.
Resterande elenergi är verksamhetsenergi.
Information om byggnadens uppbyggnad hämtas från relations, bygghandlingar och
energisimuleringar.

Inga kontroller görs på uttorkningseffekter, det vill säga fuktigheten i byggnaden och
byggnadskonstruktionen.

Inga egna simuleringar har utförts utan fokus har lagts på att utreda skillnader i de olika
simuleringarna som gjordes i projekteringen av byggnaden.

2

METOD

Studien är uppdelad i 3 delar, dels en litteraturstudie för att ge läsaren en inblick i området
och en praktisk studie där fastighetens uppbyggnad studeras på byggnadsnivå och
energinivå. Samt en uppföljning av den använda fastighetsenergin i byggnaden.

2.1

Litteraturstudie

En litteraturstudie genomförs för att erhålla djupare kunskap inom området. Skapa
förutsättningar för att uppdatera på nya saker inom energiområdet och en förståelse varför
saker utförs som de gör i den aktuella studien. Litteraturstudien innehåller en studie om
tydlighet i energiprojekteringar ger större chans att klara uppsatta mål i färdig byggnad.
Eftersom energiförbrukningarna vid uppvärmning är strängt beroende av utetemperaturen
studeras olika normalårkorrigeringsmetoder för att se vilken som är mest lämpad för
examensarbetet. I Gävle har det gjorts ett en studie på ett äldreboende som klarade
energikravet i uppföljningen och studien har utrett vilka parametrar som gjorde att det
uppnåddes.
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2.2

Energimätningar

Arbetet inleds med att skapa en bild över fastigheten utifrån bygghandlingar,
relationshandlingar, mötesprotokoll, energiberäkningar och platsbesök.

Byggnaden är på 10 214 m2 infattande kontorsytor, teknikutrymmen, boenderum och
storkök. Information om de olika byggnadsdelarna och tekniska system går att erhålla via
projekthandlingar för Hälleborgs äldreboende som fås ut från projektledning hos Ramböll.
När en övergripande blick erhållits över fastighetens system och byggnadskonstruktion utförs
koncentrerade undersökningar i energisimuleringarna för att försöka klargöra hur
entreprenören har nått den slutgiltiga beräknade energi köpt för byggnaden till 64,5
kWh/m2.
En påtryckning på entreprenören görs under våren 2016 för att mätresultatet från mätarna i
fastigheten ska läggas in i Momentum som är Västerås stads hanteringsprogram för mätdata.
På grund av tekniska problem och diverse oklarheter lyckats ingen koppling att upprättats.
Istället efterfrågas ett manuellt uttag av mätresultat från den dator som registrerar
information från ett 100-tal givare i fastigheten. Vilket leder till upptäckten att informationen
inte är loggad under hela året vilket beskrivs i kapitel 4.
Information om fjärrvärmeförbrukning och elenergi inhämtas från Mälarenergi för
fastigheten. Tanken från början var att normalårskorrigera uppvärmningsförbrukningen i
Momentum men då ingen information har kunnat läggas in i Momentum tas istället
graddagarna ut från Momentum och normalårs korrigeras för hand enligt graddagsmetoden i
instruktioner i litteraturstudien.
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3
3.1

LITTERATURSTUDIE
Beräkningarnas anknytning till verklig byggnad

I en studie från Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader (Sveby) utförd av
Wickman & Levin,( 2012), hanteras branschgemensamma riktlinjer för avtal, beräkning och
mätningar för att säkerställa att krav på energianvändning vid drift i färdig byggnad uppfylls.
I ett av objekten i studien Wickman & Levin,( 2012), ställs ett tydligt vite i upphandling på 1
kr per ökad energianvändning per 1 kWh/m2 år multiplicerat med 30 år (teoretisk livslängd)
vid kontroll efter två års drift mot det ställda byggkravet. Bötesbeloppet gjorde att endast de
större entreprenörerna NCC, Skanska och PEAB vågade lämna anbud. NCC vann
upphandlingen då de var betydligt lägre i pris och kompetensskillnaden mellan anbuden var
likvärdiga. I studien används indata från Svebys brukarindatarapporter vid simuleringar av
energiförbrukningen, från Svebys beräkningstävling kunde det konstateras att
brukarindatarapporten ger bra resultat men att egna tolkningar av brukarindatarapporten
ger fel. Vilket Sveby jobbat på för att minska utrymmet för feltolkningar.

Inför byggnationen togs en separat energihandling fram, istället för att ingå i de olika bygg, el
och VVS-handlingarna. Byggprocessen startade med ett energimöte där det tydligt
klargjordes vilka mål och krav som fanns för byggnationen.

Under byggprocessen upplevde beställaren att entreprenören var betydligt noggrannare än
normalt med tätheten för att sänka luftläckagefaktorn. Det gjordes hela tiden täthetsprover
på de olika byggnadsdelarna för att tidigt kunna åtgärda läckor. I början av projektet
upplevdes energikravet som krångligt och tidskrävande av arbetarna, men desto längre i
processen bygget fortskred desto mindre extra tid tog det. Byggnaden klarade alla täthetskrav
som satts upp med marginal, om det blev något vite i det aktuella fallet har inte redovisats
ännu då 2 år från byggslut inte hade passerat då rapporten skrevs.
Det som konstaterats i rapporten är att vite kan vara en bra väg att gå för att få en engagerad
entreprenör. Vite är en väg att gå men det viktigaste är tydliga kravställningar på
provtryckning och provtryckningsprotokolls utformning, energiberäkningarnas utförande,
redovisning och ett tydligt datum när energiberäkningen ska vara färdig.

3.2

Verifiering av färdig byggnad mot simulerad

I en studie från Sveby utförd av Wahlström & Levin, (2012) studeras faktorer som ger
avvikelser mellan simulerad och färdig byggnad. Studien visar att skillnaderna i
energiförbrukning är små i flerbostadshus beroende på om byggnaden är fullt inflyttat eller
inte. Eftersom ökad tappvarmvatten användning till följd av fler boende kompenseras av
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högre internvärme tillskott. Däremot kan svårmätta faktorer påverka i större utsträckning, en
sådan faktor är vädringsförluster, vilket är förluster som uppstår när verksamheten öppnar
fönster och dörrar vilket leder till att energin går ut fel väg istället för genom
ventilationssystemet. Det går att få en uppfattning om hur mycket som vädras genom att
mäta innetemperaturer inuti boendelägenheterna med flera mätpunkter, men tillämpas
endast i forskningssyfte.
I samma studie visas att kontor precis som flerbostadshus inte är beroende av full
beläggning, då kylbehovet minskas vid mindre beläggning vilket vägs upp av ett ökat värme
behov till följd av mindre interngenerering. Dock kan skillnader förekomma vid år med hög
medeltemperatur och stor solinstrålning, vilket skulle kunna hjälpas med en bra
normalårskorrigeringsmetod som finns för värmeenergi men saknas för kylenergi.

Men det är inte bara verksamhet och brukare som kan påverka resultatet utan projektören
och beställaren har ett stort ansvar att simuleringarna genomförs med rätt indata. Genom att
utföra noggranna uppskattningar av verksamhetsenergi, ställa rimliga krav på täthet och
uppskatta förluster som vädring så nära verkligt resultat som möjligt. Uppgifter som aldrig
kommer att bli helt rätt då de beror på klimat och brukare, men desto mer tid, kunskap och
analyser som utförs, kommer ge mindre utrymme för fel.
När det kommer till byggprocessen måste byggarherren se till så att det byggs enligt de krav
som har ställts vid projekteringen. Fuskas det med tätheten eller man byter ut produkter mot
liknande produkter med sämre termiska egenskaper så har man inte gett byggnaden
förutsättningar för att uppnå ställda mål.

När byggnaden varit i drift i minst 12 månader så kan en verifiering av färdig byggnad utföras
och utförs genom 3 steg. Normalt görs en uppföljning efter 24 månader för att byggnaden ska
få en inkörningsperiod och BBR kraven från BBR 19 och framåt kräver en energiuppföljning
inom 24 månader. (Wahlström & Levin 2012)
1. I steg 1 beräknas uppmätt energiförbrukning för uppvärmning, tappvarmvatten,
komfortkyla och drift el. Uppgifter som är beroende av utomhustemperaturen
normalårs korrigeras.
2. I steg 2 görs en översiktlig analys för att identifiera orsaker till eventuella avvikelser
3. I steg 3 görs en mer avancerad analys över brukarbeteende, verksamhetspåverkan
eller stora kylbehov till följd av ett år med varmt väder. (Wahlström & Levin 2012)

3.3

Uppföljning varför energikravet klarades vid ett äldreboende i
Gävle

I en studie utförd av Källström & Skoog, (2015) vid Gävle högskola under 2015 undersöktes
varför vård- och omsorgsboendet Furugården i Gävle hade lägre energianvändning vid 2
årsuppföljningen än projekterat. I studien görs ingen egen uppföljning utan studien utgår
från fastighetsägarens uppföljning. Studien går ut på att hitta avvikande detaljer som kan ge
en förklaring till att energiförbrukningen vid uppföljning låg på 56 kWh/m2 istället för
projekterade 60 kWh/m2
I studien konstateras att de boende duschar en gång i veckan vilket gjorde att
vattenförbrukningen blev lägre än väntat. Tappvarmvatten förbrukningen i byggnaden
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uppgick till 6,7 kWh/m2 istället för schablon värdet 30 kWh/m2. Studien visar att om normal
tappvarmvattenförbrukning användes hade inte byggnaden klarat byggkravet på 60 kWh/m2
istället för de 56 kWh/m2 som byggnaden visade vid 2 årsuppföljning.

3.4

Tekniska system

För att bygganden ska kunna fungera och samtidigt ha ett bra inneklimat krävs system inom
ventilation, kyla och värme. De olika systemen ska även kommunicera med varandra så att
det inte kyls samtidigt som det värms, utan rätt energi ska vara på rätt plats vid rätt tid
(Warfvinge & Dahlblom, 2013).

3.4.1

Ventilation

Ventilationens uppgift är att bidra till ett bättre inomhusklimat genom att tillföra frisk luft
och föra bort gammal luft. Vilket bidrar till att halten av föroreningar som kan spridas i
byggnaden minskar. Ventilationen kan även kyla och värma byggnaden för att öka trivseln i
inomhusklimatet. (Warfvinge & Dahlblom, 2013)

3.4.1.1.

Värmeåtervinning

För att minska behovet av tillförd ventilation utnyttjas energin i den gamla luften som
ventileras ut till att värma den nya luften som ska tillföras. Detta görs genom ett
återvinningssystem, vanligtvis genom Roterande värmeväxlare, vätskekopplade batterier
eller plattvärmeväxlare. Den viktigaste egenskapen i värmeåtervinningen är
temperaturverkningsgraden. Vilket definieras enligt följande:
=
å =Temperatur

(

efter återvinning [°C]

å

å

−

−

)

∗

å

=Utetemperatur [°C]

å

=Frånluftstemperatur [°C]

=Tilluftsflöde [m3/s]

å

=Frånluftsflöde [m3/s]

(Warfvinge & Dahlblom 2013)

3.4.1.2.

Roterande värmeväxlare

En roterande värmeväxlare består av ett roterande hjul bestående av små kanaler i korrigerad
plåt där luften kan passera igenom. När luften passerar igenom frånluften värms plåthjulet
för att avge värme till tilluften när den passerar där.
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Roterande värmeväxlare kan ha temperaturverkningsgrader upp till 85 % och hastigheten på
hjulet kan styras för att minimera påfrysning eller sänka värmeöverföringen sommartid.
Nackdelarna med roterande värmeväxlare är att det kan förekomma luftläckage mellan
frånluft och tilluft, dock är det små mängder tack vare ren blåsningszoner. Både till och
frånluftssystem måste vara på samma plats för att möjliggöra roterande värmeväxlare.
(Warfvinge & Dahlblom, 2013)

Figur 1 Bild över roterande värmeväxlare, Källa (flaktwoods.com 2003)

3.4.1.3.

Vätskekopplade batterier

Återvinning genom vätskekopplade batterier innebär att ett luftbatteri i frånluften
sammankopplas med ett luftbatteri i tilluften via en vätskekrets. Temperaturverkningsgraden
är låg och ligger runt 50 % men kan komma upp mot 55 % med fler batteripaket men
tryckfallet väger då emot ökningen i värmeöverföring.
En fördel är att ingen risk för luftöverföring finns, ytterligare en fördel är att tilluften och
frånluften kan vara placerade på 2 olika platser och bindas samman med en vätskekrets. Det
finns även en möjlighet att koppla samman ventilationens värmeåtervinning med övriga
värme eller kylsystemet. (Warfvinge & Dahlblom, 2013)

3.4.1.4.

Plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlare även kallat korströmsvärmeväxlare är vanligt förekommande i
villaaggregat. En plattvärmeväxlare består av tunna parallella metallplåtar där till och
frånluft passerar varannan plåt för att överföra värme till varandra. Genom att de inte har
samma kontaktyta finns ingen risk för överföring av luft mellan systemen.
Temperaturverkningsgraden ligger på 50-60 % men vid kalla temperaturer är risken för på
frysning stor vilket kräver avfrostning. Precis som roterande värmeväxlare behöver tilluft och
frånluft dras till samma ställe, men här till en betydligt lägre temperaturverkningsgrad
jämfört med roterande värmeväxlare. (Warfvinge & Dahlblom, 2013)
14

3.4.2

Kyla

Vid dimensionering av kyla är steg ett att försöka bygga byggnaden med så lågt kylbehov som
möjligt genom att nyttja solavskärmning och minska internvärmegenerering.
För att kunna tillföra en tilluftstemperatur som är lägre än uteluften behöver tilluften kylas
vilket sker genom ett kylbatteri som installeras efter värmebatteriet på tilluften i
ventilationsaggregatet. Kylbatteriet kan få kylan ifrån fjärrkyla, kylmaskin eller frikyla
(Warfvinge & Dahlblom, 2013).

3.4.2.1.

Fjärrkyla

3.4.2.2.

Kylmaskin

3.4.2.3.

Frikyla

Fjärrkyla är precis som fjärrvärme producerad centralt och distribueras via ett fjärrkylnät.
Fjärrkyla tillverkas antingen genom stora kompressorkylmaskiner eller genom
absorptionskylmaskiner. Absorptionskylmaskiner utnyttjar överskottsvärme för att tillverka
kyla. Fjärrkylan växlas sedan via en växlare till fastighetens kyl nät (Warfvinge & Dahlblom,
2013).

Det vanligaste sättet att producera kyla på är med hjälp av en kompressordriven kylmaskin.
En kylmaskin är som ett kylskåp med en kall förångarsida som suger värme som kondenseras
i kondensorn och avger rest värme. Vilket sker genom att köldmediet komprimeras med en
kompressor innan kondensorn där värme avges. Efter kondensorn expanderar köldmediet
via en expansionsventil innan det passerar förångaren där kyla kan tas ut. Kondensorn kyls
antingen med luft eller kopplas mot värmesystemet (Warfvinge & Dahlblom, 2013).

Fri kyla är kylenergi som inte kräver någon extra energi förutom energi till pumpar och
fläktar. Fri kyla bygger på att nyttja en energikälla med lägre temperatur än det som ska
kylas. Fri kyla kan vara kylning med ute luft, kyla från energibrunn och kyla från grund- eller
sjövatten. Kylning med uteluft kräver att temperaturen är lägre ute än den byggnad som ska
kylas vilket är svårt att uppnå sommartid. Kyla från energibrunn kombineras ofta med en
värmepump för att ta tillvara på överskottsvärmen från kylan till uppvärmning. Med en
energibrunns menas ett borrhål i berget som används för att lagra energi till byggnaden.
Kylning via vatten kräver närhet till en vattenkälla som även har en låg temperatur
sommartid när kylbehovet är som störst (Warfvinge & Dahlblom, 2013).

3.4.3

Nattkyla minskar kylbehovet

Genom att utnyttja att utetemperaturen är lägre på natten än på dagen kan man utnyttja
byggnadens värmetröghet. Genom att blåsa in kalluft på natten när ingen vistas i byggnaden
så kan byggnaden kylas ner och på så sätt minska behovet av kyla dagen efter. Olika
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byggnader har olika förmåga att lagra värme och kyla, men värmen kommer inte tränga in
mer än någon decimeter under en natt så det finns ingen vits att välja en byggnad med högre
energidensitet bara för att det ska finnas nattkyla. Den energi som behövs för fläkten för natt
driften är marginell mot den energi som sparas i kylenergi och kyleffekt. Det finns inget krav
på att systemet ska gå hela natten utan det styrs oftast mot en lägsta temperatur (Warfvinge
& Dahlblom, 2013).

3.4.4

Uppvärmning

För att kunna ha ett bra klimat även vintertid inklusive tappvarmvatten krävs ett
uppvärmningssystem i byggnaden. Ett värmesystem innefattar rumsvärmare som kan vara i
form av radiatorer eller golvvärme och ett distributionssystem som fördelar värmen mellan
värmekällan och rumsvärmaren. Värmekällan kan vara en fjärrvärmeväxlare som är kopplad
mot ett fjärrvärmenät, en pellets panna, en värmepump eller någon annan form av
värmegenererare.

3.5

Normalårskorrigering

En byggnads energianvändning är beroende av årsklimatet, ett kallt år ger en högre
energiförbrukning och ett varmt år ger en lägre energiförbrukning för uppvärmning. Då en
byggnad studeras under endast ett år får klimatet det aktuella året en stor betydelse.
(smhi.se, 2014).

Utifrån årsmedeltemperaturer från Sveriges metrologiska och hydrologiska institut (SMHI)
går det att korrigera det aktuella året efter en bestämd årsmedeltemperatur som är framtagen
i intervallet 1981-2010 (smhi.se, 2014).
Normalårskorrigering görs vanligtvis med antingen Graddagsmetoden eller med hjälp av
Energisignaturmetoden. Det är bara klimatberoende energidata som normalårs korrigeras.
Till klimatberoende energidata räknas uppvärmning, medan tappvattenenergi och elenergi
för verksamhet och belysning är energier som påverkas av användaren istället för utomhus
temperatur och är därmed inte klimatberoende (Elmroth A, 2009).

3.5.1

Graddagsmetoden

Antalet graddagar kommer av differensen mellan eldningsgräns temperaturen som benämns
som balanstemperaturen tbalans och utetemperaturen tute. För alla årets dagar enligt nedan där
(i) är varje dygn (Shulz L, 2003).

Från och med 2015 har eldningsgränstemperaturerna tagits bort och ersatts av mer
komplexa modeller för att ta hänsyn till solinstrålningen. För att istället beräkna summan av
dygnsmedeltemperaturens avvikelse mot +17 grader per månad året runt. Vilket tvingar fram
ett köp av graddagstjänsten från SMHI. (SMHI, 2015)
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Eldningsgränsen är den utetemperatur då ingen värme längre behöver tillföras byggnaden
för att erhålla önskad innetemperatur.
Månad

Eldningsgräns [°C] (Dygnsmedeltemperatur
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10
11
12
13
17
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Övrig tid

Men istället för att köpa antalet graddagar av SMHI i sambandet ovan så kan antalet
graddagar beräknas från:
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(
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[°C]

tb=Månadsbalanstemperaturen

K=konstant som varierar beroende på lokalisering, är typisk 0,71
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= Klimatoberoende energianvändningen
= Totala energianvändningen

=Normalårs korrigerad energi

(Shulz L, 2003)

3.5.2

Energisignaturmetoden

Energisignaturmetoden som även kallas för E-signaturmetoden bygger på statiska modeller
och för att kunna försumma värmelagring i byggnader och andra dynamiska effekter bör
denna metod helst utföras under långa intervall, vanligtvis år. Då den fungerar bäst på
årsbasis ger den på månadsbasis en differens mot graddagsmetoden. (Shulz L, 2003)

Energissignaturmetoden förutsätter att innetemperaturen hålls konstant under perioden.
Metoden kan användas när byggnaden är starkt beroende av utetemperaturen, vilket innebär
att de interna värmetillskotten är små och att husen inte är utpräglade lågenergihus.
(Elmroth, 2009)
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Genom att utforma byggnadens värmebalans på uppmätt medelvärmeeffekt per månad för
att nå önskad innetemperatur som funktion av ute medeltemperaturen i ett diagram.
Energissignaturen utgörs sedan av en linjär linje mellan mätpunkterna enligt bild nedan.

Figur 2 Ett exempel på hur energisignaturen kan se ut för ett kontorshus. Där energibehovet är en
funktion av ute temperaturen(Shulz L, 2003)

Balanstemperaturen i figuren ovan är 13,5 °C och visar hur stor del av energin som är
beroende av uteklimatet. Lutningen på kurvan ger energisignaturen vilket är 17kW/°C i fallet
ovan. (Shulz L, 2003)
För att korrigera energidata med hjälp av energisignaturmetoden krävs en energissignatur
som är uttagen från ett spann över flera år precis som graddagsmetoden.
Punkterna i diagrammet nedan är enligt följande

A= Avläst medeleffekt under aktuell månad. Värdet fås från den avlästa energianvändningen
som divideras, med antalet timmar för den aktuella månaden,
B= Är den förväntade energianvändningen för månaden vid den aktuella utetemperaturen.
C=Det normala energianvändningen för månaden

D=Normalårskorrigerade energianvändningen för aktuell månad. I exemplet blir denna
högre än normal eftersom medeltemperaturen varit varmare än normal året.
(Lundblad.D,2011)
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Figur 3 korrigering med hjälp av Energisignatur (Lundblad. D, 2011)

Punkt D= Qkorrigerad fås genom ∗

vilket medför att medeleffekten i punkt A är 10 % högre

än den förväntade medeleffekten i punkt B vilket i sin tur medför att medeleffekten punkt D
kommer att vara 10 % högre än punkt C. (Lundblad D, 2011)

Shulz utredning sökte efter svaret på vilken av metoderna som gav bäst värde. Efter studien
gick det inte att avgöra vilken av metoderna som ger ”rätt värde”. Framförallt på årsbasis är
skillnaderna små, medan det på månadsbasis kan skilja sig mer åt mellan metoderna. (Shulz
L, 2003)

3.6

Energiberäkningsprogram VIP-energy

I en program presentation beskriver strusoft.com, (2016) sitt beräkningsprogram VIP-energy
som har funnits på marknaden för energisimuleringar under 20 års tid. I bilaga 1 kan en
resultatfil från VIP-energy studeras.
VIP-energy beräknar energibehovet för uppvärmning och kylning av byggnader utifrån känd
indata.
Programmet skapar en dynamisk beräkningsmodell och kan sedan simulera hur värme och
kyla kommer att röra sig i modellen under simuleringsperioden. En simuleringsperiod kan
vara allt från en timme till flera år, vanligast är att simulera under ett år. Genom hur värme
och kyla vandrar i modellen kan energiförbrukning och effektbehov bestämmas för
beräkningsmodellen.

Modellen som byggs upp i VIP-energy består inte av någon visualisering utan varje
byggnadszon är en dialogruta med indata för fönster, väggar, verksamhetstider, drifttider för
ventilation och andra parametrar som kan påverka energin. En byggnadszon kan vara en hel
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byggnad eller en del av en byggnad, byggnaden delas in i zoner för att tydligare kunna
uppskatta olika byggnadskonstruktioner och verksamhetstider. Utifrån byggnadsplacering
kan sedan klimatzon väljas och simuleringar genomföras. (strusoft.com, 2016)

3.7

Energiuppföljningprogram Momentum

Momentum (2016), ett heltäckande IT-system i webbmiljö för hjälp i fastighetsförvaltning.
Det innehåller funktioner för teknisk- och ekonomisk förvaltning, marknadsföring och
lokaluthyrning. Men det är även ett mät och redovisningsprogram för energiförbrukning,
kostnader och miljöpåverkan. I ett centralt system kan data från olika mätare i olika
fastigheter samlas för att enkelt kunna studera förbrukningar, avvikelser eller andra önskade
mätparametrar.
Momentum är ett samlingsprogram vilket gör att det kan samla data för olika
fastighetssystem i ett och samma system och när mätarna från respektive fastighet är
anslutna till systemet kan all information läsas av från Momentums server. Momentum
innehar graddagskorrigeringstjänsten från Smhi vilket gör att mätdata kan fås
graddagskorrigerad direkt i programmet.

4

AKTUELL STUDIE HÄLLEBORGS ÄLDREBOENDE

Hälleborgs äldreboende är beläget på Bäckby i Västerås. Västerås stad ansåg att boendet var
Sveriges modernaste äldreboende när det byggdes år 2014. Då man valt att använda den
senaste tekniken vad det gäller äldreomsorg i byggnaden. Det som bland annat används är
sensorgolv, trygghetspassage, infravärmare i duschar och höj och sänkbar toalettinredning.
Kommunens ställde ett energikrav vid beställningen på 60 kWh/m2/år men fick under
projekteringen ändra kravet till 70 kWh/m2/år viktad energi då det sågs fördelaktigt att
använda värmepumpen tillsammans med fjärrvärme som uppvärmningssystem. Vilket
motsvarar det tidigare ställda kravet men anpassat för uppvärmning med mer än ett
uppvärmningssystem där ett är el. Hur kravet ska följas upp har sedan specificerats i en
verifieringsbeskrivning framtagen av Västerås stad som redovisas i kapitel 4.1.

4.1

Anvisningar hur verifieringen ska gå till framtagen av
Västerås stad

I samband med byggnationen av byggnaden togs en anvisning fram hur energiuppföljningen
av årsenergin skulle genomföras efter två års drift vilket infaller 2017 av Västerås Stad. I
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denna studie kommer årsenergin att studeras för att kunna upptäcka brister i ett tidigt skede
som kan rätas till innan 2 årsuppföljningen. Inga studier i detta examensarbetearbete
kommer att beröra uttorkningseffekter vilket innebär kontroller på byggnadens fuktnivå
invändigt och i byggnadskonstruktionen.
1. Samla in årsenergin
a. Observera
i. Uttorkningseffekter
ii. De olika tillförselsystemen mäts, för värmepump både inkommande
och avgiven energi.
iii. Avvikelser från schablonvärden från energiberäkningen noteras och
kommenteras, t.ex. varmvattenanvändning och avvikande
inomhustemperaturer. Dess betydelse för energianvändningen.
Innefattar även solelproduktionen.

Därefter görs en jämförelse mellan energiberäkningen vid projektering viktad energi 64,5
kWh/m²/år, och även mot gränsvärdet 70 kWh/m²/år för viktad energi.
Den viktade energin används när en byggnad har mer än ett uppvärmningssystem enligt
kommunens krav som grundar sig utifrån FEBY 09, (2009) minienergihus riktlinjer. Där
respektive energislag multipliceras enligt följande viktningstabell.
Tabell 1 Viktningstabell enligt FEBY 09

Energislag
El
Fjärrvärme
Biobränsle
Naturgas
Fjärrkyla

ö

Vikt
2
1
1
2
1
∗

ö

=

El och fjärrvärme är de energislag som används i byggnaden. 2012 kom uppdateringen FEBY
12, (2012) vilket ändrade viktningen vilket resulterade i följande.
Tabell 2 Viktningstabell enligt FEBY 12

Energislag
El
Fjärrvärme
Biobränsle
Naturgas
Fjärrkyla

Vikt
2,5
0,8
1
1
0,4

När energin för Hällerborg beräknades användes FEBY 09 då Västerås stads
beräkningsverktyg inte uppdaterats med FEBY 12, Västerås stads beräkningsverktyg
refererar dock till Feby 12 men det är FEBY 09 viktningen som används. Senare i
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examensarbetet kommer innebörden av ändringen mellan FEBY 09 och FEBY 12 att
kontrolleras.

4.2

Byggnadskonstruktion

Byggnaden består av 4 byggnadsdelar där mittendelen håller ihop 3 stycken utgående
byggnadskroppar, se bild nedan

.

Figur 4 Bild över Hälleborgsäldreboende

Hus 1 är servicebyggnad och agerar hjärta i byggnaden. De tre utgående byggnadskropparna
består av 4 våningar med 10 boendelägenheter på varje våningsplan. Mittendelen innehåller
dels en spaavdelning, storkök och kontorsplatser för administrativ personal. Källararen utgör
driftutrymme för ventilation, sprinkler och uppvärmning. Sydväst om mittendelen finns en
passage in till en befintlig byggnad Zethelius vilket syns i bilden ovan i söderläge.
Byggnaden är konstruerad för att hålla en innetemperatur på 23°C ±2°C i boenderummen
och 21 ±2°C i alla allmänna ytor.

Byggnadens klimatskal har areor och genomsnittliga U-värden fördelande enligt tabell
nedan. Energiberäkningarna som utfördes under projekteringsskedet inleddes med en
energisimulering i Vip-energy (bilaga 1) på varje byggnadszon med exakta U-värden för varje
byggnadsdel och därefter omräknades de i Västerås stads egna energiprogram
(energihuskalkyl.se, 2015) i slutskedet av projekteringen av byggnaden. (bilaga 2 och 4)
Västerås stads program är utformat för en byggnad i villa storlek vilket gör att allt får räknas
om till medelvärden. Genom att verksamheten har flera olika drifttider i olika delar av
byggnaden så blir det lätt beräkningsfel när allt ska räknas samman i en zon. Detta har lett
till att kommunen inte längre använder sitt beräkningsverktyg för presentation av
energiberäkningar av större fastigheter. (vasteras.se, 2015) Nu är det upp till entreprenören
att välja ett energisimuleringsprogram så att de kan leverera beställd byggnad.

Men i detta projekt skulle resultatet redovisas i Västerås stads program. Detta har medfört att
det finns en VIP-beräkning på byggnaden som har används som grund för fortsatta
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beräkning. Ändringar i tappvarmvattenförbrukningen, solceller och vindsfläktar som
uppstod under projekteringens gång har inte ändrats i VIP-energy utan har korrigerats direkt
i Västerås stads beräkningsverktyg.
Tabell 3 U-värdes tabell över byggnadens klimatskal från bilaga 4

Uvärden för köldbryggor mot mark och köldbryggor mot uteluft har hämtats som en fast summa
därav U-värde 1 och en specifika area.

Klimat skal
Byggnadsdel
Yttervägg
Ytterdörr
Tak mot uteluft
Terasstak
Golv mot platta på
mark+krypgrund
Vägg mot mark
Köldbryggor mot mark
Köldbryggor mot uteluft

Area

U-värde
W/(m2,K)
0,14
1
0,108
0
0,157

m2
5291
10,6
2434
0
2677

0
20,3
854,3

0
1
1

Där A-temp utgörs av boarea är 3595 m2 och lokalarea är 4325 m2 vilket tillsammans med
teknikutrymmen ger en total A-temp på 10 214 m2. För att avgöra solinstrålningens bidrag till
uppvärmningen redovisas fönster och glasdörrsarea för respektive väderstreck.
Tabell 4 Fönster och Glasdörrsarea i byggnaden från bilaga 4

Fönsterarea [m2]
Glasade dörrar [m2]

Syd
467
55

Väst
328
31

Norr
330
42

Öst
244
34

Summa
1369
162

Köldbryggorna redovisas i antalet meter runt byggnaden och dess värmeledningsförmåga
framgår enligt nedan vilket ger en effektförlust per temperaturskillnad.
Tabell 5 Information om köldbryggorna i byggnaden från bilaga 4

Köldbryggor

Bottenbjälkslag
Fönster och dörrar
Mellanbjälkslag
Balkonginfästningar
Takfot
Ytter- och innerhörn
Bärandevägg i YV

Längd
(L)
[m]
429
3638
1877
214
737
636
447

Värmeledningsförmåga
(λ)
[W/(mK)]
0,16
0,05
0,16
0,429
0,1
0,108
0,155

Summa mot luft
Köldbryggor mot
mark

Effektförlust per
temperaturdifferens (L* λ )
[W/K]
68,64
181,9
300,32
91,806
73,7
68,688
69,285
854

127

0,16

20,32
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4.3

Lufttäthet

För att byggnadens tekniska system ska fungera rätt krävs att byggnadens klimatskal är tätt
så att luft kommer in genom ventilationssystemet, vilket specificeras med ett krav på
lufttäthet. Lufttäthetskravet hänger ihop med energiförbrukningen då ett högt värde i
längden leder till en högre energiförbrukning och ett lägre luftläckage kan bidra till en lägre
energiförbrukning.

Vid provtryckningen gjordes dels en cellprovning vilket innebär mätning av mindre del, då i
form av ett boenderum. Det utfördes även en mätning på hela våningsplanet enligt bild
nedan.

Figur 5 Bild över gränser vid provtryckning i byggnaden

Andra rummet från vänster i blått är det avgränsade cell rummet. Provtrycktvåningsplan är hela
våningsplanet som även är markerat med rött för att tydliggöra.
Tabell 6 Omslutningsarea vid provtryckning av tätheten i byggnaden

Area omslutning
Volym
Golv Area

Uppmätt våningsplan
1580
m2
1606,5
m3
595
m2

Uppmätt boenderum
124
m2
84,8
m3
31,4
m2

Provtryckningen utfördes 2014-06-30 när innerväggskivor var monterade, dörröppningar
och andra öppningar tätades med plast, tejp och skivor. Provtryckningen utfördes vid ett
tryck på 50 Pa och gav ett läckageflöde på 0,0928 l/s/m2 Aom och en luftomsättning på 0,488
gånger per timme i boenderummet. Där Aom är rummets omslutningsarea.
På våningsplanet uppgick läckageflödet vid 50 Pa till 0,481 l/s/m2 Aom och en luftomsättning
på 1,732 gånger per timme. Och kravet är satt till 0,4 l/s/m2 Aom vid 50 Pa i färdig byggnad
som byggkrav men för att klara energikravet vid simulering sänktes läckageflödet till 0,3
l/s/m2 Aom vid 50 Pa.
Mätningen i boenderummet ger ett mycket lågt värde och klarar gränsen med marginal,
vilket beror på att boenderummets omslutande area är större i förhållande till golv arean.
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När hela planet täthetsprovade låg mätvärdena över gränsen vilket mätutföraren förklarar
kan bero på att ett stort antal temporära tätningar används, vilket aldrig kan motsvara en
riktig stomme och därmed större läckage.

4.4

Tekniska driftsystem i byggnaden

För att byggnadens inneklimat ska kunna hållas på önskad nivå behöver byggnaden ett antal
tekniska system. Nedan ges en bild över energibalansen för Hälleborgs äldreboende för att ge
en ökad förståelse för hur energin tillförs och avges från fastigheten.

Figur 6 Energibalans för att visa var fastighetens energi kommer ifrån och var den avges

4.4.1

Uppvärmning

Anläggningen består av 2 st IVT bergvärmepumpar med en avgiven effekt på 40 kW vardera
med ett COP på 4,2 vid 0-35°C som är temperaturstandarden för COP värden i Sverige.
Bergvärmepumparna är anslutna till 10 energibrunnar som delas med kylan för fastigheten.
Energibrunnarna är 10 borrhål som utnyttjar temperaturen i berget för att omvandlas till
kyla och värme för fastigheten via ett vätskesystem innehållande en glykolblandning. Utöver
bergvärme är fastigheten ansluten till Fjärrvärmenätet.
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Bergvärmepumparna prioriterar tappvarmvattensystemet som består av 3 st
ackumulatortankar på 1000 l st. Från ackumulatortankarna värmeväxlas sedan
tappvarmvattnet och toppvärms av fjärrvärmen till utgående temperatur på 60 °C.
Fjärrvärmen värmer VVC och ser till att lägsta temperaturen inte understiger 55°C.
Fjärrvärmen går in och värmer när energin från bergvärmen inte räcker till.
Fjärrvärmecentralen består av en fjärrvärmeväxlare på 335 kW som värmer tappvarmvattnet
och en på 310 kW VVX som värmer radiatorsystemet och värmebatterier. Inkommande
fjärrvärmeservis ligger på 376 kW och totalt finns ett uppvärmningsbehov via
radiatorsystemet och eftervärmningen i ventilationsaggregaten på 292 kW. Om inkommande
fjärrvärme inte räcker prioriteras tappvarmvattenproduktionen.

4.4.2

Kyla

Kyla till boendelägenheterna skapas via 3 st kompressordrivna kylaggregat som är placerat
ett vid varje fläktrum i huskropp 2-4. Kylaggregaten skapar kyla till kylbatterierna i
fläktaggregatet och till kylbafflar för rumskylning.

I huskropp 1 är kylbehovet större då kontors verksamhet alstrar mer internvärme per m2 än
boende delarna och i köket finns ett kylbehov till kylar och internvärme. Kylan skapas via
frikyla från de 10 energibrunnarna. Då inte kylflödet från energibrunnarna räcker till kan
värmepump 1 alstra kyla för att täcka behovet i storköket. Kylan till ventilationsaggregatets
kylbatteri på 33 kW och kylbufflar 30 kW täcks av frikyla från energibrunnarna.

Sommartid dumpas överbliven värme från kökskylanläggningen i en kylmediekylare placerad
på baksidan av byggnaden medans den vintertid trycks ner i energibrunnen för att nyttjas för
uppvärmning.

4.4.3

Ventilation

I hus kropp 1 finns 3 st ventilationsaggregat VE 101, VE 102 och VE 103. (Information om
respektive aggregat går att få från teknisk beskrivning som erhålls från Västerås stad)

VE101 är ett Envistar FLEX 480 som betjänar huskropp 1 exklusive kök och café. Aggregatet
är utrustat med roterande VVX och eftervärmnings- och kylbatteri och har ett luftflöde på
2582 l/s.

I systemet finns även en frånluftfläkt från Systemair typ K 100 M med ett flöde på 15 l/s för
att ventilera soprummet. I kombination med fläkten sitter en Airclino ACF 1000 vilket är en
ozongenerator som omvandlar bakterier och illaluktande mikroorganismer till luktfria
ämnen, i första hand koldioxid och vatten (jrrozon.eu, 2015).
VE102 är ett Envistar FLEX 300 som betjänar kök med tillhörande rum i huskropp 1.
Aggregatet är utrustat med roterande VVX och eftervärmning- och kylbatteri och har ett
luftflöde på 2308 l/s. Aggregatet är utrustat med nattsänkningsfunktion vilket möjliggör
nattkyla.

För att kunna köra med en roterande värmeväxlare även i storköket används Bioteriarening i
fläktkåpan. Vid Bioteriarening sprutas fettnedbrytande bakterier in i kanalen där de bryter
ner fettet och tar bort lukten. Detta gör att behovet av dyra kemiska filter minskar och risken
för fett bränder sjunker (bioteria.com, 2015).
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VE103 är ett Swegon typ Compact Air storlek 02 som betjänar cafét i huskropp 1. Aggregatet
är utrustat med roterande VVX och eftervärmningsbatteri och har ett luftflöde på 200 l/s.
Aggregatet är utrustat med nattsänkningsfunktion vilket möjliggör nattkyla.
Ventilationen i boendedelarna styrs av 3 identiska aggregat där VE201 betjänar huskropp 2,
VE301 betjänar huskropp 3 och VE 401 betjänar huskropp 4. Aggregatet är ett IV Flexomix
med roterande VVX, och eftervärmnings- och kylbatteri med ett luftflöde på 2000 l/s. I
samma system finns även en frånluftsfläkt Systemair K 125 XL med ett flöde på 50 l/s som
betjänar sopnedkastet i varje boendehuskropp.
Kallvinden på respektive boendekropp är utrustad med klimatstyrd kallvind som via en
Systemair KVKE 315 EC vindsfläkt tar in uteluft när fukthalten är högre på kallvinden än
omgivande uteluft. Denna lösning används för att klara ventilation av kallvinden men ändå
uppfylla brandkraven.

4.4.4

Solceller

Byggnaden är utrustad med solceller, solcellerna är monterade på huskropp 4 och utgör en
area på 190 m2 och en installerad effekt på 28,8 KW. Anläggningen utgörs av 96 st ECS300
monokrystallinpaneler från ECSSolar på 300 W st. Panelerna har en verkningsgrad på 15,5 %
och är monterade direkt på taket i takets lutning.
Solcellerna på taket är installerade till en Solaredge växelriktare och optimerare vilket ger 1025 % högre produktion jämfört med en strängväxelriktare på årsbasis (Bilaga 6). Skillnaden
mellan en strängväxelriktare och Solaredge växelriktaren är att Solaredge växelriktaren tar
hänsyn till problematiken med partiell skuggning, temperatur och den varierande uteffekten
cellerna emellan.

4.4.5

Elsystem

För att kunna skilja verksamhetsenergi och fastighetsenergi (förklaras i 4.4.6) åt så har varje
elcentral 2 undermätare. Med undermätare menas mätare som sitter efter nätägarens mätare
och registrerar elförbrukningen för en viss del av en fastighet eller maskin. De 2
undermätarna mäter elförbrukningen för fastighetsenergi och för verksamhetsenergin för att
kunna skilja dessa åt. Totalt finns 2 elcentraler per boendeplan i fastigheten.

I elsystemet finns även tillskottsel via en solcells anläggning. Solcellsanläggningen är kopplad
till en mätare som sitter parallellt med nätägarens mätare. Vid överproduktion av el kommer
fastigheten att kunna leverera ut överskottet på nätet, men normalt kommer elen att
användas i fastigheten vilket mätarna loggar.

4.4.6

Energimätning

Fastighetens energi är uppdelad på verksamhetsenergi och fastighetsenergi för att underlätta
uppföljning mot byggkraven. I fastighetsenergin ingår mätning av el energin i korridorer,
trapphus, teknikutrymmen och hissar enligt bild nedan. Till verksamhetenergi räknas
boenderum, samlingsplatser för de boende, kök och kontorsplatser.
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Figur 7 Huskropp 1

Huskropp 1 som är huvudbyggnaden i byggnaden utgörs av 5 plan där plan 0 är teknikutrymme och
korridor och räknas helt till fastighetsenergi. Plan 1 till och med plan 4 fördelar sig enligt bilderna
ovan där blåmarkerat område är fastighetsenergi och grönmarkerat är verksamhetsenergi.

Figur 8 Huskropp 2-4 plan 1-4

Huskropp 2-4 och de 4 våningsplanen i varje huskropp är identiska med varandra och fördelar sig
enligt ovan där blå är fastighetsenergi och grönmarkerat är verksamhetsenergi.

4.4.6.1.

Fastighetsenergi

I byggnaden finns som tidigare nämnt både fjärrvärme och värmepumpar i
uppvärmningssystemet. Fjärrvärme systemet har idag endast en mätare vilket är nätägaren
Mälarenergis huvudmätare som sitter på fjärrvärmreturen. Värmepumpen är utrustad med 2
energimätare som mäter utlevererad energi till tappvarmattnet och en mäter energin till
uppvärmning. På tappvarmvattensystemet finns sedan flödesmätare på utgående
tappvarmvatten och varmvattencirkulation som visar utlevererad mängd varmvatten från
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reglercentralen efter spetsning av fjärrvärme. Värmemätningen efter värmepumpen är av
typen Armatec AT 7500C och mäter energin genom att registrera flödet och temperatur
differensen.

4.5

Energissimuleringarna från projekteringsskedet av
byggnaden

Byggentreprenören har tillsammans med en underentreprenör utfört samtliga
energisimuleringar. Genom att examensarbetet har utförts för kommunen har det inte gått
att få tillgång till de beräkningar som ligger bakom de olika resultaten på grund av att
underentreprenören som har utfört dem inte vill lämna ut dem utan godkännande från sin
huvudentreprenör som inte har medgivit ett utlämnande.

Det som funnits tillgängligt är en resultatfil från första VIP-energy simuleringen daterad
2013-05-21 (se bilaga 1). VIP-energy beräkningen omräknades sedan till Västerås stads
energiberäkningsprogram daterad 2013-11-15(energihuskalkyl.se, 2015) (se bilaga 2).
Därefter gjordes ytterligare en beräkning i Västerås stads beräkningsprogram som räknades
om i en ny omfördelningsberäkning daterad 2014-02-06 (se bilaga 4 och 5). I den första VIPenergy beräkningen går det att följa zon för zon och få en uppfattning om vad som ligger
bakom redovisat resultat.

4.5.1

Energisimulering 1 VIP-energy 2013-05-21

Utifrån den information som funnits tillgänglig för beställarsidan i form av resultatfiler
redovisas här nedan skillnader och förändringar som har skett från det första
simuleringsresultatet i projekteringsskedet av byggnaden som presenterades i form av en
resultatfil från simuleringsprogrammet VIP-energy (se bilaga 1). Vid VIP-energy
simuleringen antogs slutligen indata vilket resulterade i följande utdataresultat. Utifrån
samråd vid möten, utifrån tidigare erfarenhet och utifrån byggnadens konstruktion
presenterad i tidigare avsnitt.
Tabell 7 Specifikation av energiflöden från VIP-energy beräkning från bilaga 1

System
Värmesystem
(fjärrvärme+
kondensorvärme
från VP)
Tappvarmvatten
(från VP)
Kylmaskin
komfortkyla
Elenergi exkl el till
vp

Simulerad driftenergi [kWh]
Simulerad driftenergi [kWh/m2]
493 765
48,34
90036

5676

179 572
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8,81

0,56

17,58

Vilket gav en energianvändning på 75 kWh/m2. Följande resultat är viktiga i
uppföljningsskedet när det ska utredas varför det inte stämmer med projekteringen. Från
tabellen nedan går det att se om någon specifik produktionsgren avviker från projekterad.
Tabell 8 Delvärden från VIP-enrgy beräkningen

System
Fjärrvärme
Kondensorvärme
från VP
Verksamhetsenergi
Återvunnen energi i
ventilationssystemet

4.5.2

Simulerad driftenergi [kWh]
Simulerad driftenergi [kWh/m2]
373 939
36,61
120 428
11,79
458 944
1 186 008

44,93
116,11

Energisimulering 2 Västerås stads beräkningsverktyg 2013-11-15

Utifrån VIP-energy simuleringen 2013-05-21 (bilaga 1) gjordes sedan en omräkning för att
passa med Västerås stads egna energiprogram 2013-11-25 (bilaga 2) vilket gav ett resultat på
80,6 i viktad energi mot kravet 70 kWh/m2 och energi köpt 58,7 kWh/m2. Vid detta
simuleringstillfälle sågs byggnaden som en byggnads typ med ”lätt/halvlätt”
byggnadskonstruktion vilket gjorde att värmetrögheten var lägre än om man sett byggnaden
som ”halvtung”. Viktig energidata i simuleringen redovisas nedan. Att ange en byggnadstyp
som lätt eller tung beror på vilket material som används i huset. Ett hus med lätta träväggar
är mer känsliga för temperaturförändringar än ett hus med tunga betongväggar som har lång
värmelagring.
Tabell 9 Specifikation av energiflöden från Västerås stads beräkningsverktyg 2013-11-25 (bilaga 2)

System
Varmvattenförbrukning
Varmvattenenergi
Spillvärme från personer
El till komfortkyla
Hushållsel
Driftel
Medel spillvärme/dygn
LOA
BOA
A-temp

Värde
1262,6
9,8
5,5
2,14
14,8
21,9
6
4325
3595
10214

Enhet
m3/år
kWh/m2 (Atemp)
W/m2(LOA)
kWh/m2(LOA)
kWh/m2 (Atemp)
kWh/m2 (Atemp)
W
m2
m2
m2

Den skillnad som kan ses i detta läge utifrån de olika resultat beräkningarna är att den
beräknade varmvattenförbrukningen ökat från 8,81 kWh/m2 till 9,8 kWh/m2 men ändå ett
lägre resultat. Vilket viktades energin enligt (bilaga 3) till 69 kWh/m2 enligt
viktningsförfarande beskrivet tidigare.

4.5.3

Energisimulering 3 Västerås stads beräkningsverktyg 2014-02-26

Vid det sista simuleringstillfället i Västerås stads beräkningsverktyg 2014-02-26 (se bilaga 4)
ändrades byggnadskonstruktionen till ”halvtung” vilket gav 79,4 i viktad energi mot kravet 70
kWh/m2 och energi köpt 57,5 kWh/m2. Utifrån detta gjordes sedan korrigeringar och
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anpassningar utanför programmet VIP-energy och Västerås stads egna energiprogram för att
kunna ta korrekt hänsyn till fördelningen i produktion mellan värmepumpen och
fjärrvärmen.(Bilaga 5)
I den manuella omräkningen görs först en produktionsbalans mellan fjärrvärmen och
värmepump enligt energivärdena nedan från VIP-energiberäkningen där tappvattnet uppgår
till 10,49 kWh/m2 istället för de 9,8 kWh/m2 som resultat från Västerås stads beräknings
program redovisar.
Tabell 10 Värmebehov för indata till uppvärmningsfördelning

Enhet

Luftbehandling
Uppvärmning
Tappvarmvatten
Summa

Fjärrvärme
[kWh]
14 880
185 323
0
200 203

Fjärrvärme
[kWh/m2]
1,5
18,1
0
19,6

Värmepump
Kondensorvärme [kWh]
19
299 204
107 152
406 375

Summa
[kWh]
14 900
484 545
107 152
606 598

Resultatet från produktionsbalansen visar en fördelning på 33 % fjärrvärme och 67 %
värmepumpsproduktion ska täcka värmebehovet där elen för värmepumpen är 11 kWh/m2
och fjärrvärmeproduktionen är 19,6 kWh/m2. Energivärdena ovan i tabell 10 används endast
till fördelning mellan värmepump och fjärrvärme och är inga som ingår i energivärdena för
det slutgiltiga resultatet.

Vid vidare omräkning utgår man från resultatet i senaste beräkningen i Västerås stads
program men gör även ett tillägg för kallvindsfläktarna som tidigare missats i projekteringen.
Det första som görs är ett avdrag för egenproducerad el från anläggningens solcells
anläggning på 2,9 kWh/m2 vilket resulterar i.
Tabell 11 Specifikation av energiflöden från Västerås stads beräkningsverktyg slutresultat

Energi
Köpt el
Köpt el vinds fläktar
Tillskottsenergi från solceller
Summa köpt el

Värde
21,9
0,8
-2,9
19,8

Enhet
[kWh/m2]
[kWh/m2]
[kWh/m2]
[kWh/m2]

Värmebehovet till fastigheten ligger på 35,6 kWh/m2 varav värmepumpen är beräknad att ta
67 % och med ett COP vid beräkningen på 3,6 så kommer den elen för värmepump att landa
på 6,6 kWh/m2 och återstående värmehov 11,7 kWh/m2 tillförs av fjärrvärmen. Genom att
vikta dessa med 2 för elenergi och 1 för fjärrvärme fås en viktad energi på 64,5 kWh/m2 vilket
är den slutgiltiga som byggnaden byggs för och ska verifieras mot.
Verksamhetens elförbrukning är beräknad till 14,8 kWh/m2 vilket tillsamman med driftelen
19,8 kWh/m2 skulle ge en total elförbrukning på 353 404 kWh/år.
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4.5.4

Viktningsomräkning med viktning enligt FEBY 12

I studien användes viktning enligt FEBY 9 trots referenser till FEBY 12, här nedan följer
uträkningen för resultatet 64,5 men med viktningen enligt FEBY 12.
Tabell 12 Viktning enligt FEBY 12

Enhet
Elenergi
Fjärrvärmeenergi
Elenergi
värmepump
Summa

Vikt
2,5
0,8
2,5
-

Köpt energi
19,8
11,7
6,6
-

Viktad energi
49,5
9,36
16,5
75,36

Enhet
kWh/m2
kWh/m2
kWh/m2

kWh/m2

Vad det gäller viktningen enligt FEBY 09 istället för FEBY 12 så ökar andelen viktad energi
från 64,5 till 75,36 kWh/m2 vid beräkning utförd ovan och därmed klaras inte det ställda
kravet på 70 kWh/m2. Varför beräkningsverktyget och viktningen har utförts efter FEBY 09
istället för FEBY 12 som är refererat har inte gått att klargöra. Kravet 70 kWh/m2 togs dock
fram efter viktningen som anges i FEBY 09 och det är denna viktning som ska användas vid
uppföljningen.

4.6

Energiuppföljning

Utifrån energifakturor kan köpt fjärrvärme, vatten och elenergi avläsas. Vattenförbrukningen
är ointressant för energibalansen i fastigheten och elenergin innefattar verksamhetsenergin
som registreras via undermätare.

4.6.1

Energiuppföljningskrav och projekterade förbrukningar

Tidigare i examensarbetet har de olika simuleringarna beskrivits och vad Västerås stad vill att
verifieringen tar upp. Nedan visas en sammanställning för att tydliggöra vad som söks vid
energiuppföljningen.
Målet med uppföljningen är att byggnaden ska ligga på 64,5 kWh/m2 viktad energi enligt
sista energisimuleringen och simuleringarna innan ses som ett steg för att ta fram den
slutgiltiga. Om målet klaras kommer också kravet på 70 kWh/m2 viktad energi att klaras.

För att byggnaden ska klara 64,5 kWh/m2 projekterades byggnaden att ha följande
energifördelning och vid avvikelse kommer byggnaden att kontrolleras mot dessa för att
kunna klargöra om det rör sig om fel i fastigheten eller feluppskattningar vid projekteringen.
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Tabell 13 Energiuppföljningstabell med förväntade energier från projekteringen. Utifrån Bilaga 4
och 5

Energislag

kWh

Elenergi

Fastighetsel
El till VP
Tillskott från solceller
Värme
Fjärrvärme
Kondensorvärme från
VP
Kyla
Komfortkyla (ingår i
fastighetsel)
Övriga del energier
Tappvarmvatten (del av
värme)
Verksamhets el (ingår ej
i elenergi,
intervärmetillskott)
Summa projekterad
förbrukning

4.6.2

kWh/m2

Vikt

Viktad
projekterad
förbrukning
52,8
11,7
-

119 504
243 093

26,4
22,7
6,6
2,9
35,6
11,7
23,8

2
1
-

21 857

2,14

-

100 097
151 167

9,8

14,8

-

-

-

-

-

64,5

269 650
231 857
29 620

-

-

-

Fjärrvärme

Den köpta fjärrvärmen finns daterad från 2015-01-31 till och med 2016-04-30. Den
debiterade förbrukningen och skillnaden mellan mätarställningen från ingående period till
slutet av avläsningsperioden har en diff på 18 MWh. Differensen uppstod i perioden 2015-0531 till 2015-08-31 och orsaken är efterfrågat hos Västerås stad men inget direkt svar har
kunnat erhållas. I aktuell period stämmer nämligen inte debiterad förbrukning med
differensen mellan mätarställningen som det gör över övriga året.
Utifrån A-temp på 10214 m2 som användes vid energiberäkningarna kan
fjärrvärmeförbrukningen per m2 beräknas.
Å

ö

−

ä

[

ä

]

[

ℎ/å ]

Genom att normalårskorrigera värdena på månadsbasis utifrån graddagar från Västerås stad
finns i bilaga 6 erhålls följande fjärrvärmeförbrukning.
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=(

)∗

å

= Klimatoberoende energianvändningen
= Totala energianvändningen

=Normalårs korrigerad energi

GD=Graddagar erhålls från bilaga 6
Tabell 14 Normalårskorrigerad fjärrvärmeförbrukning

Senare i kapitel 5 visas förbrukningens variation tydligare i ett stapeldiagram

År

4.6.3

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016

Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Mars
april

Normalårkorrigerad MWh
38,8
64,0
108,9
83,2
45,7
9,5
5,3
14,5
10,8
8,9
10,6
22,7
64,1
46,1
31,8
26,2

Varmvattenförbrukning

I varmvattensystemet finns idag 5 st mätare. Först finns en energimätare som mäter
utlevererad varmvattenenergi från värmepumpen genom att mäta temperaturskillnaden före
ackumulatortankarna och varmvattenväxlaren jämfört med returen efter VVX. Ute i
varmvattensystemet finns sedan 2 flödesmätare där den ena registrerar varmvattenflödet på
utgående värme till fastigheten och den andra återkommande vatten i VVC-cirkulationen.
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Figur 9 Utdrag över mätarplacering från relationsritning W-50,8-100

Efter mätarna kommer en avtappning till köket och därefter kommer ytterligare 2 mätare för
VVC och VV. Parallellt med värmen syns mätaren för kallvattnet. Utifrån mätarna innan
köksavtappningen och mätarna efter kan kökets flöde beräknas. Utifrån flödet och
temperaturerna på varmvattnet kan en ungefärlig varmvattenförbrukning beräknas från.
=

∙

(

)∙

[kWh]

ρ = vattnets densitet 995 kg/m3

Cp = vattnets specifika värmekapacitet 4,2 kJ/(kg·K)
tvv = tappvarmvattnets temperatur

tkv = tappkallvattnets temperatur (uppskattad till 5°C)
V = volym vatten som värms

Utifrån beräkningarna i Västeråsstads beräkningsprogram 2014-02-06 kan ∙
(
−
) beräknas till konstanten 285 400( kJ/m3) för att få samma energi åtgång per m3 som i
beräkningen. Vilket vid ρ 995 kg/m3 och Cp 4,2 kJ/(kg · K) ger en tempskillnad på 68 °C.
Anläggningen i sig är projekterad att värma vattnet till 65 °C vilket ger en tempskillnad på 60
°C. Vilket skulle innebära att 1262,6 m3 varmvatten kräver 87 898 kWh istället för
projekterade 100 094 kWh.
Det ovanstående formel inte tar hänsyn till är förluster i tappvarmvattensystemet vilket ger
ett utrymme på 8 % om faktorn 285 400 används i verifieringen. Denna metod kan aldrig ge
en exakt förbrukning då temperaturskillnaden varierar under mätperioden.

Genom att VVC flödet kommer att passera igenom mätaren är det svårt att få en uppfattning
om vilket flöde som kommer att värmas från grunden och vilket som tilläggsvärms och hur
mycket vatten som kommer från värmepump där endast energin är presenterad.
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4.6.4

Oordning mellan Mätarförteckning och relationshandlingar

4.6.5

Varmvattenuppföljning

För att kunna hålla isär alla mätare och för att kunna registrera in dem i Momentum krävs ett
register över alla mätare. Under projekteringen upprättats ett register. Under
examensarbetet kan det konstateras att de beteckningar som används i mätarförteckningen
inte stämmer överens med flödesschemat i relationshandlingen för värmesystemet. Av de 12
mätare som ska registrera kyla, vatten och värme har 2 st rätt beteckning och kan härledas
till rätt position. De andra 10 har beteckningar som gör det omöjlig att bekräfta att de mäter
det som ska mätas. Mätarförteckningens mätområden är dessutom otydligt beskrivna.
Tillexempel de 4 mätare som mäter VV och VVC runt köket är alla benämnda med
varmvatten kök istället för korrektbeskrivning som bör vara varmvatten innan
köksavtappning och varmvatten efter köksavtappning.

Utifrån datorn som samlar in mätdata från mätaren har det inte gått att få ut information för
en viss period utan den information som gått att få ut är avläsningar ifrån följande datum.
2015-02-21 till 2015-02-24

2016-03-24 till 2016-03-27

2016-04-08 till 2016-04-12

Eftersom datumintervallerna inte stämmer med varandra var det omöjligt att ställa upp en
årsenergi. Men för att kontrollera att allt är rätt så ställs förbrukningen upp mellan datumen
2015-02-22 och 2016-03-24. Observera att beteckningarna i bilden från flödesschemat inte
stämmer med beteckningarna från mätarförteckningen beskrivet tidigare.
Tabell 15 Varmvatten förbrukning i storkök och handikapp toaletter i anslutning till köket

Mätare
VV1-VM1
VVC1-VM1
VV1-VM2
VVC1-VM2

Avläsningsdatum

2015-02-22
33
11
192
116
ö

2016-03-24 Differans
Förbrukning
Enhet
378
345
-8 m3
364
353
m3
1076
884
386 m3
614
498
m3
=

−

Genom att ta differensen mellan de olika avläsningsdatumen kan volymen vatten som
passerat genom mätarna presenteras. Förbrukningen beräknas som differensen mellan
vatten som levererats ut och volymen vatten som gått tillbaka via VVC.

Där det visar att de första mätarna VM1 som ska registrera förbrukningen i 2 st handikapp
toaletter i anslutning till köket enligt ritning har en högre VVC än framledningen. Då VVC
mätaren sitter efter VV mätaren enligt ritning så betyder det att mätarna antingen är växlade,
det finns ett vatten tillskott eller att mätarna är olika kalibrerade.
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För verksamheten i huskropp 2-4 finns ingen flödesmätare installerad enligt handlingarna
vilket gör det omöjligt att följa upp varmvattenförbrukningen.

4.6.6

Elförbruknings uppföljning

Elförbrukningen tas ut från samma insamlingsdator som varmvattnet vilket medför att de 70
elmätarna för verksamhetsenergi och fastighetenergi finns för samma datum.
2015-02-21 till 2015-02-24

2016-03-24 till 2016-03-27

2016-04-08 till 2016-04-12

Genom att läsa av förbrukningen för perioden 2015-02-22 och 2016-03-24 så kan
fastighetsenergin beräknas till 264 115 kWh. Vilket är inklusive el till motorvärme och
stolpbelysning eftersom undermätare för detta inte är definierade i mätarförteckningen.
Verksamhetsenergin i perioden uppgår till 291 291 kWh och solcellsproduktionen 429 kWh.
Vilket ger en total förbrukning på 555 406 kWh och att fastighetsenergin står för 47,5 % av
energin i fastigheten.

Verksamhetsenergin kommer dock vara högre i verkligheten då det i examensarbetet
upptäckts att storköket inte är registrerat. Fler avvikelser kan finnas eftersom totala energin
inte når upp till förbrukningen registrerad på nätägarens mätare.

Från el fakturorna från elleverantören Mälarenergi kan förbrukningen avläsas till
månadsförbrukningarna enligt nedan vilket ger en årsenergi på 924 025 kWh vilket ger 90
kWh/m2 i perioden 2015-05-01 till 2016-04-30. Från energierna från undermätarna används
fördelningen mellan fastighetsenergi och verksamhetsenergi där 47,5 % fastighetsenergi av
90,5 kWh/m2 ger 43 kWh/m2 i fastighetsenergi.
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Tabell 16 Elförbrukning från nätägaren Mälarenergi

Månad
20160430
20160331
20160229
20160131
20151231
20151130
20151031
20150930
20150831
20150731
20150630
20150531
20150430
20150331
20150228
20150131

Förbrukning
kWh
75143
84885
81127
85758
92656
85956
77325
67955
69949
67621
64005
71645
70768
82280
93734
103257

Eftersom ingen mätare för enbart värmepumpen har funnits tillgänglig så har inte energin
för värmepumpen kunnat årsmedel korrigeras.

Solcells anläggningen gav i perioden 429 kWh vilket ger 0,042 kWh/m2 mot beräknade 2,9
kWh/(m2,år) som användes vid simuleringarna trots att perioden längd är lägre än ett år. Då
anläggningen även ska vara länkad mot solcellsentreprenörens digitala redovisningssystem
enligt teknisk beskrivning för solcellsanläggningen se bilaga 7 gjordes ett försök att
kontrollera om förbrukningen var samma där. Det visades sig då att denna koppling inte var
utförd och ingen information kunde erhållas den vägen.
Eftersom årsenergin från undermätarna är nästan hälften av årsenergin från elleverantören
så går det inte att dra några slutsatser av elförbrukningen.
För att utesluta en förväxling av elförbrukningen med närliggande byggnad Zethelius
studerades Zethelius förbrukning och den har inte haft någon påverkan av
Hällerborgsbyggnation och ska således inte vara förväxlad. Så differensfelet mellan
huvudmätare och undermätare finns i fastigheten Hälleborg.

Den totala elförbrukningen 924 025 kWh kan jämföras med projekterad elförbrukning för
Hälleborg som uppgick till 353 404 kWh. Det har dock inte gått att klargöra om några delar i
projekteringen inte projekterats med interna värmetillskott varvid inga slutsatser kan dras
från dessa skillnader. För att kunna dra några slutsatser måste fastighetsenergin kunna
skiljas från verksamhetsenergin.

38

4.7

Verksamhetsteknik

Sensorgolv och larmklockor är inget som bidrar till energin i verksamheten men det är en
bidragande orsak till att Hälleborgs äldreboende sticker ut från övriga äldreboenden och gör
det till Sveriges modernaste äldreboende.

4.7.1

Sensorgolv

4.7.2

Trygghetspassage

4.7.3

Infravärmare i duscharna

I boenderummen finns ett Elsi sensorgolv installerat, sensorgolv är precis som det låter ett
golv som känner av närvaro. Golvet fungerar som en stor pekskärm på en surfplatta och
känner av figuren som trycker mot det. Genom att ställa in olika nivåer efter de boendes
behov kan personalen få larm om någon ramlat eller blivit liggande på golvet. Det går även
att ställa zoner som ger larm om någon passerar eller inte passerar, på så sett kan personalen
få larm om någon varit inne på toaletten för länge, vilket kan vara ett tecken på fall eller
andra problem, men det går även att ställa en zon vid sängen för att hålla koll om någon
dement har problem att stanna i sängen nattetid. All form av inställningar sker i dialog
mellan den boendes anhöriga och personal. Tekniska hjälpmedel är ett hjälpmedel men är
inget som ska ersätta personlig kontakt. Sensorgolvet jobbar i samma system som de boendes
larmklockor.

För att skapa trygghet för den boende och dess anhöriga är alla boende utrustade med en
larmklocka som kan bäras som armband eller som halsband. Larmklockan programmeras för
individuellt för den boende efter dennes förutsättningar och krav. Klockan kan hjälpa till med
dörröppning och visa positionering vid larm. På så sätt får personalen upp ett larm i sin
handenhet som de kan välja att ta om de är i närheten. När larmet kommer så tar den
personal som är närmast eller ledig larmet och påbörjar åtgärd. I den boendes lägenhet så
registreras mottagaren mot en enhet i rummet för att kunna göra en korrekt
larmåterställning.

Ett problem inom äldrevården är att de äldre har svårt att hålla kroppsvärmen, därav
innetemperaturer runt 23°C istället för normalt 21°C. Detta är något som även ställer till
problem vid dusch av de äldre då de fryser av att inte ha några kläder på sig. Detta löser
normalt vårdpersonalen normalt med att sätta på duschen en stund innan så att det bildas
varm vattenånga i badrummet så att duschutrymmet upplevs varmare. Då den största delen
av energin vid denna lösning värmer avloppssystem och inte kommer byggnaden till nytta,
används vid Hälleborg en alternativ metod. Istället för att låta vattenånga värma
duschutrymmena inför dusch har man satt in infravärmare som kan slås på vid duschning
och ge ett behagligare duschklimat.
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5

RESULTAT

Byggnaden har inte hunnit vara i drift längre än 14 månader vilket är bra att känna till då
byggnaden fortfarande befunnit sig i injusteringsfas i början av 2015. Utifrån det som tagits
upp i aktuell studie tidigare går inte fastigheten i dagsläget att följa upp på grund av brister i
mätningssystemen.

5.1

Uppmätt förbrukning

Utifrån energifakturor kan köpt fjärrvärme och elenergi avläsas.

Utifrån erhållen 13 månades perioden 2015-02-22 till 2016-03-24 kan förbrukningen
studeras för undermätarna i el centralen, flödesmätare i tappvarmvattensystemet och
avgiven energi från värmepumpen.

5.1.1

Fjärrvärme

Årsenergin fjärrvärme uppgår i perioden 2015-05-01 till 2016-04-31 uppgår till 372 250 kWh
vilket ger en förbrukning på 31,83 kWh/m2 icke normalårskorrigerad. Och en
normalårskorrigerad på månadsbasis energiförbrukning på 29 kWh/m2. Vilket medför en
överkonsumtion mot projekterade 11,7 kWh/m2 med 247 %.
Tabell 17 Stapeldiagram över normalårskorrigerad fjärrvärmeförbrukning 2015 och 2016
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2015 är januari troligtvis inte en full månad eftersom det är installationsmånad för mätaren,
därav den låga förbrukningen men februari och mars är fullproduktions månader. Februari
har en fjärrvärmeenergiförbrukning 2016 som är 22,1 % lägre än fjärrvärmeföreningen i
februari 2015 och för mars 2016 är förbrukningen 70,3 % lägre än mars 2015.
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5.1.2

Varmvatten

5.1.3

Elenergi

Utifrån undermätare för varmvatten produktionen beräknas förbrukningen till 75 920 kWh
eller 7,43 kWh/m2 i perioden 2015-02-22 och 2016-03-24 avgiven av värmepump. Observera
att perioden inte är över ett år på grund av tekniska problem med dataloggningen av
mätvärden. Värmen toppvärms av fjärrvärmen men där finns ingen mätare vilket gör det att
det inte går att komma åt energin. Eftersom ingen flödesmätare finns på avtappningen till
byggnadskropp 2-4 går den totala tappvarmvattenenergin inte att beräkna.

Elenergin för undermätarna var 555 406 kWh för perioden 2015-02-22 och 2016-03-24 och
924 025 för nätägaren Mälarenergi i perioden 2015-05-01 till 2016-04-30. Dels går det från
mätarförteckningen att utläsa att mätaren för storköket inte är ansluten för mätning. Men
utifrån differensen bör det vara fler fel som inte har kunnat påvisas i denna studie.
Utifrån uppvisad differens går det inte at göra en energi uppdelningen mellan
fastighetsenergi och verksamhets energi eftersom det saknas indata från antingen
verksamheten eller fastighetsenergin.

Solcellsanläggningen hade levererat 0,042 kWh/m2 för perioden 2015-02-22 och 2016-03-24
istället för projekterade 2,9 kWh/m2/år vilket är 84,5 % sämre än projekterat.
Genom oklarheterna i elförbrukningen går det inte att använda informationen till en
energiuppföljning. Det ska även observeras att energin för värmepumpen inte går att mäta
separat utifrån de uppgifter som fanns tillgängliga för examensarbetet.
Nedan följer ett diagram som visar köpt el för verksamhet och fastighets el för fastigheten
Hälleborg.
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Figur 10 Stapeldiagram över elförbrukning per månad för 2015 och 2016

6

DISKUSSION

Arbetet skulle från en början kunna fortlöpa ganska så enkelt då det fanns mätare som loggat
använd energi under året som fastigheten varit i drift. Men det visade sig ganska snart att
mätarna fanns på plats, men att samman kopplingen av systemet inte var slutförd. Det fanns
en dator som loggat all information sedan idrifttagning av byggnaden. Men datorn var inte
ansluten mot Västerås stads datahanteringsprogram som ska hantera all information. Dock
skulle detta åtgärdas, vilket inte skulle bli ett hinder att komma åt informationen. Men där
tog det stopp och ingen anslutning lyckades upprättas. Vid det manuella uttaget visades sig
att informationen var inkomplett enligt redovisning tidigare. I samband med redovisningen
av detta arbete kom det som befarats i slutet av studien att den information som är uttagen är
den enda information som finns kvar i datorn. Resterande är försvunnet vilket nu är
entreprenörens problem.
Fjärrvärmen är den enda som kunnat studeras korrekt och den avviker rejält mot
projekterad. Detta beror dels på de stora avvikelser som syns i mars och april vilket lär följa
likvärdig förändring in i maj, men att byggnaden skulle klara 11 kWh/m2 om dessa blev
mindre ses även det som orimligt då sommarmånaderna knappt klarar att komma under 11.
Vilket behövs för att kunna ha förbrukningar upp mot 20 kWh/m2 på vintermånaderna mot
nuvarande 30-40 kWh/m2.

Elenergin i simuleringen uppgår till en tredjedel av verklig förbrukning vilket tyder på att
projektören har underskattat verksamhetens elanvändning. Dock borde detta lett till att
internvärmetillskottet blev högre och sänkte värmebehovet. Då det finns verksamheter som
storkök med i byggnaden och inga uppgifter om vad dessa har beräknat till eller om de har
beräknats. Så bör inga slutsatser om elenergin dras innan det går att separera fastighetselen
från verksamhetselenergin.

Något som också kan ha betydelse för den höga energiförbrukningen är resultatet av
provtryckningen som utfördes vid byggnation av fastigheten. Genom att resultat låg över 0,4
l/s/m2 Aom vid 50 Pa och för att klara energiberäkningen sänktes det ytterligare ner till 0,3
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l/s/m2 Aom vid 50 Pa. En sänkning från 0,4 till 0,3 kräver stora åtgärder enligt studien från
SVEBY vilket kanske inte har uppnåtts när man inte ens klarar grundkravet vid
byggnationen.

6.1

Felaktigheter vi beräknandet av köpt energi

Det största problemet är som projektören påtalade redan vid projekteringen att Västerås
stads beräkningsverktyg Energihuskalkyl.se (2015) inte är gjort för byggnader i storlek med
Hälleborg. Utifrån att ha jobbat med byggnaden och dess handlingar under 10 veckor tror jag
byggkravet klarades tack vare alla avrundningar och anpassningar som verkar ha utförts vid
omräkningarna mellan de olika simuleringarna. När det istället skulle ha behövts åtgärder i
klimatskalet eller de tekniska systemen.

Dessutom ändrades kravet under arbetets gång från 60 kWh/m2 till viktad energi 70
kWh/m2. Vilket gjort att otydlighet och komplexitet har gällt över hela energisimuleringen i
motsats mot vad studerades i Febys studie i litteratusrtudien. Där ordning och tydliga krav
leder till att energi målen klaras. Här har det varit oordning hela vägen och förbrukningen ser
ut att inte klara målet.

6.1.1

Viktning mellan värmepump och fjärrvärme

Vid framräknande av den slutgiltiga energin görs viktningen mellan de olika
produktionskällorna av värme energi vid fjärrvärmeproduktionen 19,6 kWh/(m2,år) och
energin från värmepump är 39,6 kWh/(m2,år). Vilket kräver 11 kWh/m2 el till värmepumpen
vilket ger balansen 33 % tas av fjärrvärmeproduktionen och 67 % värmepumps produktion.
Då det verkliga värmehovet är 35,6 kWh/(m2,år) istället för 59,2 kWh/(m2,år) som är
värmebehovet vid viktningen så skulle värmepumpen kunna producera mer eller mindre.
Denna fördelning hade inte stöd i programmet som tog ut den slutliga energin vilket
medförde att den första viktningen fick gälla även vid simuleringen.

6.2

Åtgärdsförslag

I arbetet har det konstaterats att anläggningen saknar mätare för att kunna klara den
verifiering som har satts upp.

6.2.1

Varmvatten mätning

För att tydligare kunna följa upp detta rekommenderas att installera en energi mätare på
fjärrvärmen som registrerar avgiven energi till tappvarmvattnet för att tydligare kunna följa
upp hur mycket energi som avlämnas till tappvarmvattnet och hur mycket som avlämnas till
värmesystemet.
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Figur 11 Förslag på ny placering av energi mätare av fjärrvärme flödet till tappvarmvattnet

Genom att installera flödesmätare även för verksamhetsenergin och i kombination med den
nya energimätaren i anslutning till fjärrvärmeväxlaren för tappvarmvattnet kommer
förlusterna i tappvarmvattenanläggningen kunna beräknas. För att få en helhet vilka faktorer
det är som avviker vid uppföljningen så är just verksamhetens tappvarmvattenförbrukning
svår att uppskatta vid simulering och för att i framtiden kunna ge bättre indata bör denna
mätas.

6.2.2

Uppdatering av mätarförteckning

6.2.3

Elförbrukningen

Mätarförteckningen rekommenderas att uppdateras efter relationsritningarnas beteckningar
för att underlätta framtida energiuppföljningar. Att ha flera olika beteckningar i samma
fastighet är mer komplicerat än det ska behöva vara och öppnar upp för feltolkningar.

Då differensen mellan nätägarensmätare och undermätarna är så stor så rekommenderas att
göra en utredning på vilka delar i elanläggningen som inte mäts. Så länge inte dessa stämmer
är det svårt att göra en balans mellan fastighetsenergi och verksamhetsenergi.
Det vore även intressant att kunna studera värmepumpens förbrukning via en separat
elenergimätare för värmepumparna till mätdatorn. Kan vara så enkelt att det redan finns
förberett i pumpen så att det bara är förbindelsen emellan som behöver göras.
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6.2.4

Solcellsanläggningen

Solcellsanläggningen kom inte i närheten av projekterad effekt och underpresterade rejält.
Var felet ligger har inte hunnit utredas i denna studie, men det bör undersökas om
solcellsanläggningen är så står som den som har beställts, om det finns något som skuggar,
om den fungerar som den ska. Den projekterade effekten är rimlig i förhållande till storleken
på anläggningen.

7

SLUTSATSER

Byggnaden har i dagsläget inte tillräckligt fungerande mätarförteckningar och loggning av
energidata för att göra den verifiering som Västerås stad beställt. Entreprenören har inte
utrustat byggnaden med tillräcklig utrustning för att kunna följa den instruktion som getts
för verifieringen. Och den utrustning som är monterad är inte tillräckligt driftsatt för att
kunna användas.

Då beräkningarna ska utföras på energin över ett år är det hög tid att rätta till problemen och
åtgärda de brister som finns så att ett års insamling kan utföras innan 2017 når sitt slut.

8

FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

Denna studie har berört de tekniska systemet och koncentrerats till oklarheter i
relationshandlingar och uppföljningshandlingar. Det som inte har hunnits tagits med i denna
studie är hur verksamheten upplever klimat och system i byggnaden vilket skulle kunna
följas upp med en enkät bland dem boende i samband med en innetemperatursmätning.
Genom att alla mätare inte funnits tillgängliga har rapporten bara kunnat visa att byggnaden
inte är påväg att klara byggkravet men inte kunnat visa hur mycket. När alla mätare kommer
igång kommer detta att kunna följas upp noggrannare.

Ventilationssystemet berörs inte i de uppföljningar som har gjorts i studien. Enklare
temperaturmätningar och flödes mätningar kan utföras för att bekräfta att
ventilationsanläggningen fungerar som vid obligatoriska ventilationskontrollen som utfördes
vid slutbesiktningen.

Anläggningens tekniska system är som beskrivet i studien uppbyggt av flera
produktionskällor och kyla och värme som ska kommunicera med varandra. I studien har det
förutsatts att detta dynamiska system fungerar som det är projekterat för. Ett fortsatt arbete
är att kontrollera så att systemen fungerar som det är tänkt på minutnivå. Att alla ventiler
och produktionsenheter hela tiden är i rätt läge för optimalt driftfall.
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BILAGA 1:

UTDRAG UR VIP-ENERGY SIMULERING 2013-0521

Hela simuleringsrapporten på 61 sidor finns att tillgå hos Västeråsstad.
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BILAGA 7:

1

BESKRIVNING AV ENTREPRENAD FÖR
SOLKRAFT

INNEHÅLL

Projektbeskrivningen innehåller följande punkter:
 Entreprenad
 Produktion – mer el per anläggning tack vare en lösning med
växelomriktare/optimerare
 Övervakning av anläggningen
 Ingående produkter – löser problemet med partiell skuggning
 Montage
 Säkerhet
 Garantier
 Utbildning
 Service
 Drift och underhåll

1.1

Entreprenad

Svetak i samarbete Kraftpojkarna erbjuder 1 st nyckelfärdiga solkraftanläggning om totalt
28,8 kW att placeras ovanpå följande fastighet
Byggnad
- Zehtelius

1.1.1

Installerad effekt

28,8 kW

Partners

Svetak och Kraftpojkarna är två stycken i Västerås förankrade företag. Svetak med lång
erfarenhet och stor kompetens inom takmontage samt Kraftpojkarna, expert inom området
solkraft.
Tack vare närheten finns en stor kännedom kring ovanstående fastighet och stor fördel vid
installation och löpande underhåll.
Svetak monterar anläggniningen

Svetak Svealandstak AB – Svetak grundades 1980 och ägs av Henrik Österlund (VD) och
Johnny Nordström. Omsättning 2012 31 MSEK. Företaget har 18 st anställda och kontor i
Västerås och Uppsal
1

Kraftpojkarna i Västerås AB – Företaget fokuserar på områdena förnyelsebar energi, sol,
vind och vattenkraft. Inom solkraft erbjuder Kraftpojkarna kompletta solcellspaket och
utbildar partners för att en effektiv och säker installation skall åstadkommas.
Vidare bedriver Kraftpojkarna Energiby utanför Västerås vid Nykvarn och bygger under
hösten 2013 Nordens största solcellspark längs med E18
..

1.2

Produktion

1.3

Övervakning av anläggningen

Med de produkter och tillhörande system, framförallt växelomriktare och optimerare från
Solaredge, kommer mer el att produceras jämfört med en strängväxelomriktare (exempelvis
SMA, Fronius).

Med det system som erbjuds kommer produktionen från varje anläggning att presenteras
lokalt (enligt förfrågningsunderlag). I lösningen ingår också möjligheten att följa
produktionen via internet (dator, smartPhone mm) samt följa produktionen ner på panelnivå
(se bild 2 nedan). Dvs tack vare en optimerare monterad bakom panelen ges inte enbart
fördelen att mer el produceras utan också att anläggningen övervakas ner på panelnivå.
Innebär att produktion och status för varje panel kan presenteras. Nedan presenteras
exempel på hur VAFAB: s anläggning i Västerås ser ut.
Bild 1 – översta raden visar produktion just nu, energiproduktion för dagen mm. Staplarna
visar produktion per dag (alt per månad, år mm).

(Bild 1)

2

(Bild 2)

Bilden ovan visar varje panel från en 5,25 kW installation. Längst ner i vänster hörn syns den

sämsta panelen, 133 Wh (dagens produktion 130819), att jämföra med den bästa 436 Wh för
denna anläggningen. Anledningen till ovanstående resultat beror bl a på ett litet träd som
kunden inte trodde skulle påverka. Om inte optimerare använts hade varje panel endast
levererat 133 Wh då alla panelerna är seriekopplade och då, med en strängväxelomriktare,
det är den sämsta panelen som styr de övrigas produktionsnivå.
Nedan följer också en översikt på de paneler som installerats hos VAFAB, Norra Gryta –
Västerås.

3

1.4

Ingående produkter

Nedan beskrivs ingående material och produkter. I detta ingår solcellernas elektriska
prestanda och dimensioner på solcellerna.

(fr vänster: solcellspanel, optimerare, växelomriktare, övervakning)
Följande produkter används:
- Solcellspaneler från ECSolar
- Växelomriktare och optimerare från Solaredge
- Solkabel från Helukabel
- Montageutrustning från Schletter

1.4.1

Solcellspaneler

Svetak erbjuder solcellspaneler från ECSolar. Info om dessa:
-

Artikel – ECS300
Effekt – 300 W (sorterat så att panelerna alltid är på > 300 W)
Monokristallina solceller
Dimensioner: 1956x992x40 (HxBxD) mm
Vikt: 23 kg (ca 11.5 kg/m2)
Färg: Svart/Vit
Verkningsgrad: 15.5 %

Solcellspanelerna placeras liggande (”Landscape”) alternativt stående (Portrait) för att
maximera nominellt installerad effekt.

1.5
1.5.1

Växelomriktare och optimerare
Utökad produktion

Med Solaredge växelomriktare och optimerare erhålls 10-25 % utökad produktion (jämfört
med strängväxelomriktare) på årsbasis beroende på förutsättningarna kring anläggningen.
Till skillnad från sedvanliga strängväxelomriktare tar dessa produkter hänsyn till
problematiken partiell skuggning, att varje panel har varierande uteffekt, temperatur (ju kallar
panelen är desto bättre producerar den) etc.
4

Kort beskrivet gör optimerarna att varje solcellspanel blir en egen individ och anpassar
spänningen ut från varje panel. Tack vare detta genereras en så stor ström i slingan som
möjligt. Exempelvis så möjliggörs att panelen som träffas av mycket ljus kan leverera mer
ström än panelen som ligger i skugga/träffas av mindre ljus. Alltså, maximal produktion
erhålls av sin anläggning i alla lägen.

1.5.2

Produktbeskrivning

17 kW 3-fas växelomriktare samt 300 W optimerare används. Vid de större anläggningarna
används flera omriktare med samma storlek.

Varje solcellspanel har en optimerare integrerat bakpå panelen som ersätter den traditionella
kopplingsboxen. Vid montage seriekopplas panelerna med varandra och strängar mellan 1650 paneler skapas.
Med optimerare behövs ingen extern DC-brytare.
Optimerarna har en kapsling med IP68 vilket medför att snö, regn mm hanteras.
Växelomriktaren placeras i fastigheten intill brytarcentral. Omriktaren har följande
dimensioner: 540x315x260 (HxBxD) mm.

1.6

Kabel och kontakter

Svetak erbjuder lösning med solkabel: kopparkabel, 4 och 6 mm2. Leverantör Helukabel.
Std MC4 kontakter används. Leverantör Weidmüller

1.7

Montage

Panelerna monteras ovanpå bärskenor av aluminium. Skenorna fästs med nedanstående
komponenter för respektive tak för att säkerställa ett effektivt och säkert montage.
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1.7.1

Montage på tegeltak/betongpannor

1.7.2

Falsat plåttak

1.7.3

Papptak

Med takkrok, framtagen och godkänd för installation av solcellspaneler ovanpå tegeltak,
anpassad utifrån tegel-/betongpannan samt takets underrede (rå spont, papp mm) sker
infästning i taket på ett effektivt och säkert sätt utan att tätskiktets funktion påverkas.

Fäste anpassat för att skruvas i falsen används. Aluminiumskenan monteras ovanpå
nedanstående fäste. Med denna metod görs ingen åverkan på takets tätskikt.

Panelerna monteras liggande (landscape) och linjerar med takets lutning, det vill säga inga
triangelstag eller liknande används för att luta upp panelerna.
Aluminiumskenorna som panelerna ligger på fästs in i en infästningsplatta enligt följande.
Metallplattorna från CW Lundberg placeras ut ovanpå befintligt papptak. Remsor av
tätskiktsmatta (4 mm papp) helsvetsas över infästningsplattan då den låses fast i taket.
Aluminiumskenan skruvas fast i infästningsplattan i dess M12 bult.

Med denna metod penetreras inte taket och infästningen bygger på samma certifierade
teknik som infästningar för säkerhetslinor (SS-EN 795:1997+A1:2000).
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Ett par bilder som visar hur helsvetsningen med
infästningsplattor utförs

1.7.4 Kabeldragning

Producerad DC-spänning från solcellspanelerna går via solkabel (4 alt 6 mm2 beroende på
avstånd) ner till växelomriktaren. Kabeldragning går via befintliga kabelkanaler alternativt
dras genom fasad och/eller tak beroende på projekt och växelomriktarens placering. Vid
kabeldragning i vägg/tak används alltid av branschen godkända genomföringar och
förskruvningar av sorten IP68.

1.7.5

Säkerhet

Under installation

Vid installation av solkraftanläggningarna används olika säkerhetsanordningar beroende på
fastighet för en hög tak-säkerhet och en effektiv installation. I första hand används redskapen
rullställningar och bomliftar i kombination med livlinor.
Optimerarna är godkända som DC-brytare och ger inte mer än 1 V per panel förrän det att
AC-spänningen ansluts till växelomriktaren. Detta medför att montörer/elektriker inte
behöver utföra kabeldragning med höga DC-spänningar (> 1000 V) i solkabeln.
Säkerhet vid underhåll

För att uppnå tak-säkerhet vid löpande underhåll rekommenderas att bomlift används.

Solcellspanelerna är byggda för att klara snölast varför snön, av hållbarhetsskäl, inte behöver
borttas från dessa. Vid de fall då snöskottning förekommer rekommenderas att inte direkt
beträda (gå på) solcellspanelerna och varsamt använda snöskyffeln i närheten av dessa.
Vid fall då istappar uppkommer under solcellspanelerna borttages dessa med bomlift.

1.8

Garantitider

I anbudet ingår hela 12 års garanti på växelomriktaren och 25 års garanti på optimerarna.
Utökad garanti upp till 20 år på växelomriktaren kan erbjudas
7

Sammanställning över produktgarantier nedan:
-

1.9

Växelomriktare, Solaredge
12 år
Optimerare, Solaredge
25 år
Solcellspaneler, ECS250 (Produktgaranti)
Solcellspaneler, ECS250 (Effektgaranti)

10 år
25 år, minst 80 % av nominell effekt

Utbildning

Enligt förfrågan ingår utbildning av system och produkter med fokus på funktion, skötsel och
underhåll.

1.10 Service

Medföljande system och mjukvara i växelomriktaren/optimeraren möjliggör att anläggningens
produktionsstatus kan övervakas på panelnivå. Detta innebär att eventuella fel upptäcks
direkt och kan snabbt åtgärdas eftersom felkällan tydligt presenteras.
Alarmhantering – Svetak övervakar anläggningen och informerar om någon del av
anläggningen inte fungerar enligt specifikation.

1.11 Drift och underhåll

Solcellsanläggningen kräver normalt inget underhåll. Se nedanstående punkter för ytterligare
information:
-

-

Rengöra solcellspanelerna  normalt sett är det inte nödvändigt då regn och annan
nederbörd sköter detta. Dock vid platser där nedsmutningsgraden är stor kan
panelerna göras rent manuellt.
OBS! Fördela vikten jämt över panelerna (helst skall vikten läggas på
aluminiumramarna) med lämpligt redskap när de beträds. Det vill säga gå inte direkt
på solcellspanelerna då mikrosprickor kan uppstå i solcellen.
Växelomriktare ur funktion  om felmeddelande anges och/eller växelomriktaren är
satt ur funktion, vänligen kontakta Er leverantör.
För övervakningens av anläggningens produktion, status per panel mm, vv använd
övervakningsmjukvaran tillhörande Solaredge.
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BILAGA 8:

MÄTARFÖRTECKNING

1

2

3

4

5

6
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BILAGA 9:

MÄTDATA FRÅN UNDERMÄTARE

\NETxKNX\BROADCAST\00/2/000;2015-0222 13:00:03;0kWh
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/001;2015-0222 13:00:02;25kWh
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/002;2015-0222 13:00:01;743kWh
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/003;2015-0222 13:00:01;22804kWh
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/004;2015-0222 13:00:01;1128kWh
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/005;2015-0222 13:00:01;1498kWh
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/006;2015-0222 13:00:01;898kWh
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/007;2015-0222 13:00:01;59kWh

2015-0222
0

25

743

2016-0324 Differans
22141

22141

5671

4928

454

429

22804

151259

128455

1498

7033

5535

498

439
0

1128

898
59

1726
2624

\NETxKNX\BROADCAST\00/2/009;2015-0222 13:00:00;2836kWh
2836
10533
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/010;2015-0222 13:00:03;3291kWh
3291
13376
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/011;2015-0222 13:00:04;2068kWh
2068
10577
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/012;2015-0222 13:00:04;2220kWh
2220
3580
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/013;2015-0222 13:00:04;1914kWh
1914
5598
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/014;2015-0222 13:00:01;1437kWh
1437
7141
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/015;2015-0222 13:00:02;4332kWh
4332
24004
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/016;2015-0222 13:00:02;310kWh
310
1415
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/017;2015-0222 13:00:03;982kWh
982
2967
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/018;2015-0222 13:00:00;1200kWh
1200
6093
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/019;2015-0222 13:00:01;2594kWh
2594
5453
\NETxKNX\BROADCAST\00/2/020;2015-0222 13:00:04;143kWh
143
713
\NETxKNX\BROADCAST\00/3/003;2015-0222 13:00:09;195320000
195320000 615180000
\NETxKNX\BROADCAST\00/3/007;2015-0222 13:00:12;492
492
5112
\NETxKNX\BROADCAST\00/3/011;2015-0222 13:00:07;74940000
74940000 234710000
1

598

1726

7697

10085
8509
1360
3684
5704

19672
1105
1985
4893
2859

570

4,2E+08
4620

1,6E+08

\NETxKNX\BROADCAST\00/3/015;2015-0222 13:00:04;17360000
17360000 93280000 75920000
\NETxKNX\BROADCAST\00/3/019;2015-0222 13:00:01;256330000
256330000 788490000 5,32E+08
\NETxKNX\BROADCAST\00/3/023;2015-0222 13:00:08;2
2
14
12
\NETxKNX\BROADCAST\00/3/027;2015-0222 13:00:05;95
95
690
595
\NETxKNX\BROADCAST\00/3/031;2015-0222 13:00:10;33
33
378
345
\NETxKNX\BROADCAST\00/3/035;2015-0222 13:00:07;192
192
1076
884
\NETxKNX\BROADCAST\00/3/039;2015-0222 13:00:03;11
11
364
353
\NETxKNX\BROADCAST\00/3/043;2015-0222 13:00:06;116
116
614
498
\NETxKNX\BROADCAST\00/3/047;2015-0222 13:00:03;379
379
4047
3668
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/000;2015-0222 13:00:08;3671
3671
15656
11985
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/001;2015-0222 13:00:09;1795
1795
7030
5235
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/002;2015-0222 13:00:06;2517
2517
13794
11277
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/003;2015-0222 13:00:07;3094
3094
8355
5261
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/004;2015-0222 13:00:11;3255
3255
12269
9014
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/005;2015-0222 13:00:12;1957
1957
7204
5247
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/006;2015-0222 13:00:10;2421
2471
12710
10239
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/007;2015-0222 13:00:11;1060
1060
2227
1167
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/008;2015-0222 13:00:01;5062
5062
26342
21280
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/009;2015-0222 13:00:02;1968
1968
6121
4153
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/010;2015-0222 13:00:01;2615
2615
14843
12228
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/011;2015-0222 13:00:00;282
282
1373
1091
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/012;2015-0222 13:00:01;3451
3451
13920
10469
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/013;2015-0222 13:00:01;1709
1709
5425
3716
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/014;2015-0222 13:00:11;2041
2041
12744
10703
\NETxKNX\BROADCAST\01/2/015;2015-0222 13:00:10;797
797
3301
2504
2

\NETxKNX\BROADCAST\02/2/000;2015-0222 13:00:05;540
\NETxKNX\BROADCAST\02/2/001;2015-0222 13:00:05;521
\NETxKNX\BROADCAST\02/2/002;2015-0222 13:00:06;3829
\NETxKNX\BROADCAST\02/2/003;2015-0222 13:00:06;6488
\NETxKNX\BROADCAST\02/2/004;2015-0222 13:00:08;1591
\NETxKNX\BROADCAST\02/2/005;2015-0222 13:00:07;897
\NETxKNX\BROADCAST\02/2/006;2015-0222 13:00:10;1329
\NETxKNX\BROADCAST\02/2/007;2015-0222 13:00:09;735
\NETxKNX\BROADCAST\02/2/008;2015-0222 13:00:11;1981
\NETxKNX\BROADCAST\02/2/009;2015-0222 13:00:10;944
\NETxKNX\BROADCAST\02/2/010;2015-0222 13:00:05;1329
\NETxKNX\BROADCAST\02/2/011;2015-0222 13:00:06;843
\NETxKNX\BROADCAST\02/2/012;2015-0222 13:00:04;1615
\NETxKNX\BROADCAST\02/2/013;2015-0222 13:00:04;871
\NETxKNX\BROADCAST\02/2/014;2015-0222 13:00:01;858
\NETxKNX\BROADCAST\02/2/015;2015-0222 13:00:03;995
\NETxKNX\BROADCAST\03/2/000;2015-0222 13:00:06;1057
\NETxKNX\BROADCAST\03/2/001;2015-0222 13:00:06;310
\NETxKNX\BROADCAST\03/2/002;2015-0222 13:00:07;172
\NETxKNX\BROADCAST\03/2/003;2015-0222 13:00:08;261
\NETxKNX\BROADCAST\03/2/004;2015-0222 13:00:09;379
\NETxKNX\BROADCAST\03/2/005;2015-0222 13:00:10;277
\NETxKNX\BROADCAST\03/2/006;2015-0222 13:00:10;255
\NETxKNX\BROADCAST\03/2/007;2015-0222 13:00:11;214
\NETxKNX\BROADCAST\03/2/008;2015-0222 13:00:00;947

540

9358

8818

3829

15119

11290

1591

9329

7738

521

6488
897

12684
4221

3077
6196
3324

1329

11111

1981

15954

13973

1329

10425

9096

1615

11946

10331

858

11101

10243

1057

9558

8501

735
944
843
871
995
310
172
261
379
277

1838
6324
1704
5517
4921
3268
5231
2247
9120
4391

9782
1103
5380

861

4646
3926
2958
5059
1986
8741
4114

255

10651

10396

947

18243

17296

214

3

3598

1770

1556

\NETxKNX\BROADCAST\03/2/009;2015-0222 13:00:00;238
\NETxKNX\BROADCAST\03/2/010;2015-0222 13:00:04;270
\NETxKNX\BROADCAST\03/2/011;2015-0222 13:00:04;43
\NETxKNX\BROADCAST\03/2/012;2015-0222 13:00:03;441
\NETxKNX\BROADCAST\03/2/013;2015-0222 13:00:01;214
\NETxKNX\BROADCAST\03/2/014;2015-0222 13:00:07;192
\NETxKNX\BROADCAST\03/2/015;2015-0222 13:00:06;180

238

5196

4958

43

1188

1145

270
441
214
192
180

4

9162
9597
3239

10231
2451

8892
9156
3025

10039
2271

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 2
Webb: www.mdh.se

