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Sammanfattning 
Urbaniseringen i Sverige under 1960–1970-talet medförde en kraftig ökning av byggandet 

och efterfrågan på bostäder och lokaler var stor. Idag utgör bostad- och service sektorn 40 % 

av den totala energianvändningen i Sverige. För att åstadkomma ett hållbart samhälle måste 

energieffektivisering av befintliga byggnader ske samt måste nybyggnationer utförs 

energieffektivt och sträva efter nära noll energibyggnader (NNE). Detta är viktigt för att 

energianvändningen skall minska samtidigt som miljöpåverkan blir låg. Viktigt är också att 

invånarna upplever ett bra inomhusklimat och en bra stadsmiljö att leva i.  

 

Examensarbetet omfattar en befintlig byggnad i Göteborg på Doktor Fries Torg 6,7 och 10, 

där flera verksamheter bedrivs. Projektet har utförts på teknikkonsultföretaget Energi 

Triangeln AB i samarbete med Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Huvudmålet med 

projektet är att utföra en energianalys som talar om hur energianvändningen ser ut för hela 

byggnaden. Genom att undersöka energianvändningen möjliggörs framtagande av 

åtgärdsförslag för att åstadkomma optimala energiförhållanden, minska energianvändningen 

och driftkostnaderna för kunden samt att främja hållbar utveckling i samhället.  

 

Resultatet för projektet presenteras med hjälp av data från fastighetsägaren, beräkningsfiler 

och formler inom ämnet Energiteknik i byggnader. Den avgörande fasen under arbetsgången 

har varit platsbesöken som utförts ett flertal gånger. Platsbesöken har innefattat besiktning av 

ventilationssystemen, värmesystemet, klimatskalet, verksamhetselen, fastighetselen och 

interna värmelaster för respektive verksamhet samt på vilket sätt verksamheterna bedrivs. 

Besöken underlättade arbetsgången då analyser av byggnaden möjliggjordes samtidigt som 

antagande och slutsatser om byggnaden kunde konstateras utefter branschstandard.  

 

Resultatet från projektet visar att byggnaden i nuläget har en energianvändning på cirka 133 

kWh/m
2
, år och cirka 154 kWh/LOA, år. Med framtagna åtgärdsförslag har byggnaden en 

besparingspotential på cirka 54 % som motsvarar en energianvändning på 71 kWh/m
2
, år och 

83 kWh/LOA, år. 
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Abstract 
The desire to buy housing and facilities in Sweden was high during the urbanization, which 

led to a large amount of buildings were built during the time. Today, the housing and the 

service sector accounts for 40 % of the total energy use in Sweden. To achieve a sustainable 

society and a sustainable building, energy efficiency of existing buildings needs to be done as 

well as new constructions needs to be performed energy efficiently and aim for near zero 

energy buildings (NNEs). This is important for reducing the energy use, and at the same time 

low the impact on the environment, while people feel a satisfactory environment. 

 

The project comprises an existing building in Gothenburg, where several activities are 

conducted at Doctor Fries Torg 6, 7 and 10. The project will be performed at the technology 

consulting company Energi Triangeln AB and the client of the project is Förvaltnings AB 

GöteborgsLokaler. The main purpose of the project is to implement an energy analysis that 

shows how the energy use in the building is distributed. By examining the energy use, it is 

possible to develop action proposals to achieve optimum energy conditions, reduce the energy 

use and the operating costs for the customer by promoting sustainable development. 

 

The result of the project is presented using data from the property owner, calculation files and 

formulas. The decisive phase of the work has been the visits of the building, which were made 

a couple of times. The visits have included inspection of the ventilation systems, heating 

system, climate scale, business area, property area, the internal heating keys for the respective 

activity and the way in which the activities are conducted. The visits facilitated the workflow 

when analyzes of the building were made, as well as the assumptions and conclusions about 

the building could be identified according to the industry standards. 

 

The results from the project show that the building has an energy use of 133 kWh/m
2 

and 

approximately 154 kWh/LOA today. With action proposals, the building has a saving 

potential of approximately 54 % which corresponds to an energy use of 71 kWh/m
2
, year and 

83 kWh/LOA, year. 

  



  

  

   

 

NOMENKLATUR 
 

Förkortning    Förklaring       Enhet  

     Area       m
2 

 

      Backventil      - 

 

      Värmekapacitet     kJ/kgK 

 

       Dimensionerande inomhustemperatur   C 

 

        Dimensionerande vinter utetemperatur    C 

 

      Frånluftsfläkt      - 

 

       Fjärrvärme      - 

 

      Flödesgivare      - 

 

      Tryckgivare      - 

 

      Temperaturgivare      C  

 

      Brandetektorer      - 

 

      Kallvatten      - 

 

      Luftrenare      - 

 

      Luftvärmare      - 

 

m    massa       kg 

 

     Luftomsättning      h
-1 

 

     Pump       - 

 

       Avloppsförluster     kWh 

 

 ̇      Infiltrationsförluster     W 

 

               Personvärme avgivning     kWh 

 

 ̇      Systemförluster      W 

 

 ̇     Transmissionsförluster    W 

 

 ̇     Ventilationsförluster     W 



  

  

   

 

 

        Varmvattencirkulationsförlust   kWh 

 

                 Värmeavgivning     W/person 

 

               Återvinningseffekt      kWh 

 

     Kalkylränta      % 

 

     Gradtimmar       h 

 

     Spillvärmefaktor     - 

 

      Spjäll       - 

 

      Styrventil      - 

 

     Tilluftstemperatur      C 

 

      Tilluftsfläkt      - 

 

     Värmegenomgångskoefficient    W/m
2
K 

 

     Volym       m
3
 

 

 ̇    Volymflöde      m
3
/s 

 

 ̇      Kallvattenvolymflöde     m
3
/s 

 

      Vattenmätare      m
3 

 

      Varmvatten      - 

 

                   Antalet personer      st 

 

      Värmeövergångskoefficient varm    W/m
2
K 

  

      Värmeövergångskoefficient kall   W/m
2
K 

 

     Värmeledningsförmåga    W/mK 

  

     Materialtjocklek     m 

 

     Verkningsgrad      % 

   

     Densitet      kg/m
3
 

  

 

  



  

  

   

 

KONSTANTER 
 

       4,18       kJ/kgK 

 

         – 12,30      C 

 

        20       C 

 

El-pris     1,05      kr/kWh 

 

FJV-pris    0,83      kr/kWh 

 

      4      % 

 

      92 670       h 

 

      0,8      - 

 

       998      kg/m
3
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INLEDNING 
Energi förekommer i många olika former som exempelvis läges-, rörelse-, värme- och 

elektrisk energi. Enligt energiprincipen kan energi inte skapas eller förbrukas, bara omvandlas 

mellan olika former (Naturskyddsföreningen, 2016). Den totala energitillförseln i Sverige 

under 2013 var cirka 565 TWh varav 190 TWh bestod av förluster. Energianvändningen i 

Sverige utgörs av industri-, transport-, bostad- och servicesektorn som var 375 TWh år 2013. 

Idag utgör bostäder och lokaler cirka 40 % av den totala energianvändningen i Sverige och 

har potentialen att minska med hjälp av energieffektiva förbättringsåtgärder 

(Energimyndigheten, 2015). 

 

Urbaniseringen under 1960–1970-talet bidrog till kraftig bebyggelse i Sveriges storstäder 

eftersom efterfrågan av bostäder och lokaler var stor. Många byggnader som byggdes förr är 

inte energioptimala med avseende på den teknik och de kraven som finns idag (Elvhammar, 

u.å.).  

 

Inom bostads- och servicesektorn var energianvändningen cirka 147 TWh under år 2013. För 

att optimera energianvändningen skall nybyggnad både projekteras, byggas och drivas på ett 

energieffektivt sätt. Dessutom bör äldre byggnader energieffektiviseras. Åtgärdsförslagen som 

presenteras i samband med en energianalys bidrar till en minskad energianvändning i 

befintliga byggnader som leder till komfortabla, ekonomiska och miljövänliga fördelar 

(Henning, 2017). Minskad energianvändning resulterar i förbättrad inomhusmiljö samtidigt 

som utsläppen av växthusgaser minimeras. Med dagens teknik finns förnybara energikällor 

som kan installeras för att åstadkomma grön-el, exempelvis med hjälp av solceller på 

byggnaden. För att uppnå en hållbar framtid är det viktigt att förnybara energikällor utnyttjas 

och minskad användning av fossila bränslen.  

 

Energianalys för en byggnad innebär att energin i byggnaden kartläggs för att åstadkomma 

energieffektivisering där lönsamma besparingsåtgärder presenteras utifrån resultatet i 

energikartläggningen.  Detta bidrar till en minskad och kontrollerad energianvändning för 

byggnaden och kunden, då största energianvändningsområden inom bostad- och 

servicesektorn är uppvärmning, varmvatten och elanvändning (Göteborg Energi, u.å.).  

 

Energieffektivisering utförs för att uppnå EU:s mål där målen är att fram till år 2020 minska 

utsläppen av växthusgaser och energikonsumtionen med 20 % i Sverige samt att förnybara 

energikällor ska stå för 20 % av den totala energitillförseln (Energimyndigheten, 2015). För 

att leda utvecklingen framåt har EU tagit fram ett direktiv som handlar om att nybyggda 

byggnader ska vara Nära-nollenergibyggnader (NNE), senast den 31:a december 2020, för att 

uppnå bra energieffektivitet och optimal energianvändning (Energimyndigheten, 2014).  

Bakgrund 

Teknikkonsultföretaget Energi Triangeln AB grundades år 2002 av tre medarbetare från ÅF. 

Företagets arbetsområden innefattar energi- och installationsteknik, exempelvis 

fjärrvärmesystem energioptimering samt värme- och ventilationssystem. Huvudfokuset på 

företaget är att uppnå god kundnytta genom att presentera en optimal lösning med hänsyn till 

funktion, kvalité, ekonomi och miljösäkerhet (Energi Triangeln, 2018a). 
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Namnet Energi Triangeln kommer från arbetsområdet energi och ordet triangeln som 

representerar företagets tre grundare. Företaget består av totalt 14 anställda och är stationerat i 

Göteborg.  

 

Projektet som erhållits omfattar en befintlig byggnad som är belägen på Doktor Fries Torg 6,7 

och 10 i Högsbo, Göteborg. Verksamheter som bedrivs i byggnaden är en dansskola (West 

Coast Jitterbug), tandläkarkliniker (Folktandvården Guldheden och Tandläkare Lars-Gunnar 

Karlsson) och ett bibliotek (Guldhedens bibliotek). Projektet är beställt från Förvaltnings AB 

GöteborgsLokaler och innefattar en energianalys av byggnaden för att kartlägga och minimera 

energianvändningen i fastigheten med hjälp av framtagna åtgärdsförslag. Under projektets 

gång har produkter och komponenter för respektive åtgärdsförslag valts ur ett resurssnålt 

perspektiv för att främja hållbar utveckling, med hänsyn till att investeringskostnaderna är 

något högre än vanligt förekommande produkter och komponenter inom branschen. 

Mål 

Målet med projektet är att senast den 25:e maj 2018 ha utfört en energianalys på en befintlig 

byggnad i Göteborg på Doktor Fries torg 6,7 och 10 samt föreslå energioptimala åtgärder för 

att optimera energianvändningen i byggnaden med avseende på miljö, kvalité och ekonomi. 

Syfte 

Projektet syftar till att uppnå lägre driftkostnader och energianvändning för byggnaden för att 

främja hållbar utveckling genom att kartlägga energin i byggnaden samt presentera lönsamma 

åtgärdsförslag som uppnår kundens efterfrågan.  

Problemformulering 

Projektet som genomförts kommer behandla följande frågor: 

 

 Hur ser energianvändningen ut för byggnaden idag? 

 Hur kan energianvändningen på Doktor Fries Torg optimeras? 

 Vad är energibesparingspotentialen vid utförda åtgärdsförslag? 

 Hur påverkar åtgärdsförslagen den hållbara utvecklingen? Det vill säga: Går det att 

energieffektivisera på ett kostnadseffektivt sätt? 

Avgränsning 

Projektet som examensarbetet omfattar är ett omfattande projekt och utfört under enbart 8 

veckor. Detta medför att utsträckningen på projektet kan bli stort och avgränsningar måste 

tillämpas. Huvudfokuset är att utföra en energianalys över byggnaden på Doktor Fries Torg 

som Energi Triangeln kan ha som hjälpmedel vid efterfrågade energisammanhang. 

Nästkommande del är att komma med åtgärdsförslag som kan utföras för att 

energieffektivisera byggnaden, något som inte är obligatoriska åtgärder utan bara förslag.  

 

Projektet behandlar inte nybyggnationer utan endast en befintlig byggnad. Detta leder till att 

kraven som finns för nybygge är mycket höga, vilket gör att äldre befintliga byggnader inte 

kommer åstadkomma samma energieffektivitet eller energiprestanda. Om befintliga 

byggnader skall likställas med nybyggda byggnader kommer åtgärderna och installationerna 

bli mycket kostsamma. För att få en hållbar utveckling i samhället är det viktigt att en balans 

råder mellan ekonomi, miljö och sociala aspekter.  
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I projektet tas inte värmelagringen i klimatskalet, ytterväggar och tak, hänsyn till vid 

beräkningar, då dessa är svåra att förutsäga och beräkningsprogram inte tillämpas. En annan 

avgränsning i projektet är att kallvattenförbrukningen för byggnaden inte avser den 

vattenmängd som förbrukas utomhus, exempelvis vattna blommor/spola gräset utanför entrén, 

utan endast kallvattenanvändningen inomhus. Detta eftersom det har en påverkande parameter 

vid beräkning av byggnadens avloppsförluster, där vattenförbrukningen utomhus inte bidrar 

till några förluster. 

 

Projektets omfattning avgränsar även valet av specifika produkter vid framtagna 

åtgärdsförslag. I samband med åtgärdsförslagen kommer olika rekommenderade leverantörer 

att presenteras för olika föreslagna komponenter, men specifika produkter kommer inte att 

redovisas. 

 

Omfattningen av systemförlusterna begränsas gällande fjärrvärmenätet, då byggnadens 

systemgräns inte berör fjärrvärmekulvertarna där större andel värmeförluster sker, se figur 8. 

BYGGNAD 
Byggnaden byggdes år 1954 och är belägen på Dr Fries Torg 6, 7 och 10 i Högsbo, Göteborg 

se bilaga 1. Byggnaden består av tre våningar, ett övre- och nedrekällarplan samt tre entréer 

där det bedrivs ett flertal verksamheter så som West Coast Jitterbugs, Folktandvården 

Guldheden och Guldhedens bibliotek. I byggnaden finns även två mindre verksamheter – 

Tandläkare Lars-Gunnar Karlsson och en liten konstlokal. Verksamheterna ingår i 

energiberäkningarna men värdena går under verksamheten Folktandvården Guldheden för att 

underlätta uppdelningen av byggnaden och dess olika ventilationssystem.  

 

Byggnaden ägs av Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och är en kulturmärkt (K-märkt) 

byggnad, vilket innebär att bebyggelsen har kulturhistoriskt värde och skall beskyddas.  

 

Byggnadens totala uppvärmda golvyta, kallat tempererad golvarea (Atemp), uppgår till 2 322 

m
2
 varav 1 998 m

2 
utgörs av lokalarean (LOA). Atemp beskrivs som den golvarea i byggnaden 

som är uppvärmd till mer än 10˚C och begränsas av byggnadens inre sida av ytterväggarna 

(Warfvinge & Dahlblom, 2016). LOA avser den yta som inte används till boende, utan ytan 

för lokaler och förråd (Svensk Areamätning, u.å.). 

Klimatskal 

Alla byggnader har ett klimatskal som består av ytterväggar, tak, golv, fönster och dörrar som 

är i kontakt med utomhusmiljön. Hur bra ett klimatskal är beror på dess utformning och 

uppbyggnad, vilket bland annat talar om hur god värmeisoleringsförmåga byggnaden har. 

Utformningen på klimatskalet kan anpassas så att god lufttäthet samt minimala värmeförluster 

och köldbryggor erhålls (Hedberg, 2017). Köldbryggor är värmeförluster genom känsliga 

konstruktionsdelar som är svårare att isolera, exempelvis där byggnadsdelar och 

byggnadsmaterial ansluts (Boverket, 2012). 

 

Byggnadens utformning på Doktor Fries Torg 6, 7 och 10 kännetecknas efter byggnadsstilen 

under 1950-talet, då byggnaderna designades så att olika byggnadsdelar sammanbyggdes över 

hörn och trevåningshus var mycket vanligt förekommande. Ytterskiktet på klimatskalet 

utgjordes oftast av slipputsning i olika färger medan fönster och dörrar var slätputsade i vit 

färg (Björk, Kallstenius & Reppen 2013).  
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Tak 

Byggnadens tak är uppbyggt efter byggnadsbranschens standarder i Sverige under 1950-talet 

och är utformat enligt typen pulpettak som förekommer i olika brytningar samt lutningar.  

 

Enligt Hultgren (u.å.) har varmluft en lägre densitet än kalluft vilket innebär att varmare luft 

stiger och svalare luft sjunker. I byggnaden kommer den varma luften att stiga upp mot 

byggnadens tak där en del av värmen lämnar byggnaden i form av värmeförluster. 

Värmeförlusterna som lämnar byggnaden via takkonstruktionen utgörs av cirka 15 % enligt 

Energimyndigheten (2015b). Uppbyggnaden av byggnadens tak redovisas nedan i tabell 1 där 

information om takets konstruktionsmaterial och dess tjocklek samt värmeledningsförmåga 

(λ-värde) presenteras.  

 
Tabell 1 Takkonstruktionen för byggnaden på Doktor Fries Torg 6, 7 och 10 

Material  Tjocklek [m] λ-värde [W/mK] 

Puts 0,015 1 

Betong 0,356 1,7 

Stenull 0,080 0,037 

Regel 0,025 0,14 

Råspån 0,140 0,085 

Papp plåt 0,020 25 

Ytterväggar 

Ytterväggarna som omfattar byggnaden på Doktor Fries Torg består av en grå slipputsad 

fasad där insidan av ytterväggen är slätputsad i vit färg. Enligt Energimyndigheten (2015b) 

bortförs cirka 20 % av byggnadens totala värmeförluster via ytterväggarna. Byggnadens 

utformning visar att byggnaden består av två olika typer av ytterväggar. Ena typen är i direkt 

anslutning till yttre omgivning medan den andra ytterväggstypen har direkt anslutning till 

marken, se bilaga 2.  

 

Under 1950-talet användes konstruktionsmaterialet lättbetong, Siporex, i ytterväggarna som 

isoleringsmaterial, men med dagens nybyggnadsregler anses lättbetong vara på gränsfall till 

att uppfylla kraven som sätts på värmeöverföringskoefficienten för ytterväggarna. Detta 

medför att den oftast kompletteras med tilläggsisolering. Byggmaterialens egenskaper som 

bygger upp respektive yttervägg redovisas i tabell 2 och 3 där konstruktionsmaterialen är 

sorterade i ordningen utifrån och in. 

 
Tabell 2 Material uppbyggnad för ytterväggar som är i direkt anslutning till yttre omgivning 

Material  Tjocklek [m] λ-värde [W/mK] 

Puts 0,040 1 

Siporex 0,125 0,12 

Betong 0,100 1,7 

Puts 0,015 1 
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Tabell 3 Material uppbyggnad för ytterväggar som är i direkt anslutning till mark 

Material  Tjocklek [m] λ-värde [W/mK] 

Gnejs 0,050 2 

Bruk (cement) 0,025 0,15 

Siporex 0,070 0,12 

Betong 0,130 1,7 

Puts 0,015 1 

Fönster och dörrar 

I dagsläget är byggnaden utrustad med både 2- och 3-glasfönster medan enstaka dörrar har 1-

glasfönster. Fönstren och glasdörrarna är utformade på olika sätt och skiljs åt i storlek och 

form för att uppfylla olika ändamål så som ljusinsläpp, vädringsmöjlighet, utsikt, 

skyltmöjligheter samt för att underlätta utrymning vid fara.  

 

Värmegenomgångskoefficienten för respektive fönstertyp varierar mellan 1,4 – 6,0 W/m
2
K, 

se tabell 4. Glaspartierna skall vara installerade på ett sätt som förhindrar fukt- och 

lufttransport samt förbättring av ljud- och värmeisolering. Fönstren och dörrarna skall även 

klara inre- och yttrepåfrestningar (Björk et. al. 1994, s. 6.1). Enligt Energimyndigheten 

(2015b) uppgår värmeförlusterna via fönster och dörrar till ca 35 % av byggnadens totala 

värmeförluster. 

 

Ytterdörrar som inte är utrustade med glaspartier utan istället är uppbyggda av ett annat 

byggmaterial, exempelvis stål, har bättre värmeisoleringsförmåga än glasdörrar då 

kondensproblemen minskar. Även ytterdörrar utan fönsterpartier skall vara utformade så att 

dörrarna kan motstå klimatpåfrestningar.  

 
Tabell 4 Olika typer av förekommande fönster och dörrar i byggnaden på Dr Fries Torg 6, 7 och 10. Köldbryggor på 20 % 

är inräknat i U-värdet. 

Typ  U-värde [W/m
2
K] 

1-glasdörrar 6,00 

2-glasfönster 3,36 

3-glasfönster 1,44 

Ytterdörr 1,68 

Grund 

Grunden för byggnaden utgörs av konstruktionsmaterialen som är presenterade i tabell 5 och 

6 samt är en viktig huvuddel av klimatskalet för att förhindra fukt. Byggnadens botten består 

av en krypgrund som inte understiger en temperatur på 0˚C vilket gör att byggnaden och dess 

bottenbjälklag inte är i direkt anslutning till marken utan vilar på betongpelare. 

 

För verksamheten West Coast Jitterbug finns en utbyggnadsdel där golvet angränsar mot 

omgivningen, se bilaga 1. Detta innebär annan konstruktionsuppbyggnad och en annan 

temperaturskillnad mot omgivningen vid beräkning av transmissionsförlusterna.  
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Värmeförlusterna genom byggnadens grund står för cirka 15 % av byggnadens totala 

värmeförluster (Energimyndigheten, 2015b).   

 
Tabell 5 Material uppbyggnad av golvet som angränsar till marken 

Material  Tjocklek [m] λ-värde [W/mK] 

Stålslipning 0,020 50 

Betong 0,050 1,7 

Slagg 0,100 0,1 

Betong 0,100 1,7 

 
Tabell 6 Material uppbyggnad av golvet mot omgivning. West Coast Jitterbugs utbyggnadsdel 

Material  Tjocklek [m] λ-värde [W/mK] 

Puts 0,040 1 

Siporex 0,120 0,12 

Betong 0,500 1,7 

T järn 0,005 80 

Panel 0,356 0,14 

Lamellparkett 0,003 0,14 

Driftsystem 

Fastighetsel 

Fastighetselen som fastighetsägaren köper in försörjer byggnadens driftkomponenter för 

värme- och ventilationssystem så som pumpar och fläktar. Den täcker även belysningen både 

inomhus i trapphusen och fasadbelysningen på byggnaden samt fem stycken lyktstolpar vid 

entréerna. Fastighetselen uppkom till cirka 44,7 MWh under 2017 och fördelningen 

presenteras i figur 1 tillsammans med data från 2015 och 2016. Beräkningarna i rapporten 

kommer att baseras på det förgående årets data, d.v.s. år 2017. 
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Figur 1 Fastighetselen för byggnaden 

 

Värmesystem 

Idag använder sig fastigheten av fjärrvärme (FJV) för uppvärmning av byggnaden som 

levereras från Göteborgs Energi fjärrvärmenät. Statistik från inköpt fjärrvärme under de 

senaste tre åren redovisas nedan i figur 2. Den inköpta fjärrvärmen har normalårskorrigerats 

med SMHI Energi-index vilket innebär att värdena för fjärrvärmen är baserade på ett 

normalårs värde i Göteborg (SMHI, 2014). 

 

Normalårskorrigering medför att årsförbrukningarna av fjärrvärmen kan jämföras oberoende 

av hur variationen i utetemperaturen har varit under åren. Detta innebär även att det 

underlättar kommunikationen mellan leverantören och kunden kring det framtida 

fjärrvärmepriset (Umeå Energi, u.å.). Inköpt fjärrvärme uppgår till cirka 246 MWh för år 

2017.  
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Figur 2 Normalårskorrigerad fjärrvärme 

Värmesystemet uppbyggnad utgörs av en primär- och en sekundärsida. Primärsidan är 

fjärrvärmeleverantörens sida därifrån fjärrvärmen produceras och inkommer till byggnaden. I 

byggnadens undercentral överförs värmen från primärsidan till sekundärsidan via två 

värmeväxlare. I värmeväxlarna sker värmeutbyte utan att vätskorna från primär- respektive 

sekundärsidan omblandas, se figur 3. 

 

På sekundärsidan distribueras värmen via VVX1 och VVX2 ut till radiatorkretsen, 

tappvarmvattensystemet och luftvärmaren i luftbehandlingsaggregaten. Returvattnet från 

radiatorkretsen går ihop med returvattnet från luftvärmaren innan det går in i VVX1 där 

vattnet återigen värms upp av primärvattnen för att kunna distribuera värme på nytt. 

Radiatorkretsen och luftvärmaren använder sig av samma värmeväxlare, medan 

tappvarmvattensystemet har en egen krets.  

 

VVX2 möjliggör uppvärmning av kallvatten för att tillföra tappvarmvatten till byggnaden 

utefter behov. I systemet finns det även alltid varmvattencirkulation för att brukaren inte skall 

behöva vänta i mer än 10 sekunder för att uppnå bra komfort och följa regelverket. Det är 

även viktigt att hålla varmvattentemperaturen på en stabil nivå, över 50 ˚C, för att motverka 

risken för legionellabakterier i varmvattnet och åstadkomma minimala hälsorisker för 

människan (Warfvinge & Dahlblom 2016, s. 5:11). För en översiktlig bild över byggnadens 

värmesystem, se figur 3. 
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Figur 3 Principschema för undercentralen i byggnaden 

Ventilationssystem 

Ventilationen är viktig för att ventilera bort föroreningar och partiklar  från byggmaterial, 

inredning, människor och maskiner, samtidigt som frisk luft tillförs. Förr möjliggjorde 

otätheterna i klimatskalet god luftväxling, men framtida kraven på tätare klimatskal bidrog till 

försämrad luftkvalitet i byggnaden. Ventilationen blev därför en viktig faktor och 

installationer av olika ventilationssystem utvecklades. Under 1950-talet och framåt utrustades 

lokalbyggnader med till- och frånluftssystem, vilket resulterade till minskat 

uppvärmningsbehov, samtidigt som underhålls- och elbehovet ökat.  I efterhand tillkom även 

värmeåtervinning i lokalbyggnader, som även utnyttjas idag på byggnadens 

luftbehandlingssystem (Abel & Elmroth 2016, s. 83). 

 

Luftbehandlingssystemet i byggnaden utgörs av fyra olika ventilationsaggregat som skiljer sig 

åt beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Folktandvården Guldheden använder 

sig av ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning (FTX) och är i drift från klockan 

06:00 – 18:00 alla dagar i veckan.  

 

I luftbehandlingsaggregatet renas uteluften innan det värms upp i en roterande värmeväxlare 

(VVX) som utnyttjar värmeenergin i frånluften. Vidare från VVX1 kan tilluften antigen 

värmas ytterligare eller kylas via luftvärmare (LV) eller luftkylare (LK), så att den tillförda 

luften till lokalen har en komfortabel temperatur. LV värmer luften i ventilationssystemet med 

hjälp av värmesystemets sekundärkrets. Tilluften förs ut till lokalerna via tilluftsdon med 

hjälp av en tilluftsfläkt (TF), se figur 4. 

 

Frånluften i tandläkarkliniken renas innan luften passerar den roterande VVX1 för att undvika 

haveri och försämrad verkningsgrad. Frånluften för med sig partiklar och damm från kliniken 

vilket kan smutsa ner VVX1. Efter VVX1 lämnar luften byggnaden i form av avluft. För en 

översiktlig bild över ventilationssystemet, se figur 4. I ventilationssystemet för 

Folktandvården Guldheden finns även ett kylsystem som används vid behov, exempelvis 

sommartid.  

 

VVX1 

VVX2 
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Figur 4 Systembild över ventilationsaggregatet för verksamheten Västra Götaland Tandläkare på Dr Fries Torg 6. 

 

Ventilationssystemet som försörjer West Coast Jitterbugs lokaler är närvarostyrd och är av 

typen FTX-system. Uteluften renas först i luftrenaren (LR) innan det värms upp av den 

återvunna värmeenergin från frånluften i den roterande VVX. Därefter kan luften värmas 

ytterligare vid behov med hjälp av värmeenergi från värmesystemets sekundärkrets i en 

vattenburen LV. Efter LV förs luften ut till dansskolans olika lokaler via tilluftsdon med hjälp 

av en TF. Luften sugs ut från lokalerna via frånluftsdon med hjälp av en frånluftsfläkt (FF) i 

luftbehandlingsaggregatet, se figur 5. 

 

Innan den bortförda luften passerar FF filtreras den i LR för att inte föra med sig smuts och 

partiklar som kan skada FF och VVX. Efter den roterande VVX förs luften ut till 

omgivningen i form av avluft. För en överskådlig skiss av ventilationssystemet se figur 5. I 

köket finns en fläkt som drar med sig fett och andra partiklar vid matlagning, som anslut 

direkt till omgivningen, då passage via luftbehandlingsaggregatets komponenter är oönskat.   
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Figur 5 Systembild över luftbehandlingssystemet för verksamheten West Coast Jitterbug på Dr Fries Torg 7. 

Guldhedens bibliotek försörjs av två stycken ventilationssystem med värmeåtervinning där 

det ena systemet försörjer källarplanet, entréplan samt en del av det övreplanet och det andra 

luftbehandlingsaggregatet försörjer plan 2. Ventilationssystemet som försörjer det flesta i 

verksamheten är av typen FTX-system och är i drift under vardagar mellan klockan 07:00 – 

19:00. Luften renas först i en LR innan den värms upp i den roterande VVX. Luften kan 

värmas ytterligare vid behov i LV för att sedan föras ut till lokalerna med hjälp av TF.  

 

Den bortförda luften sugs ut via frånluftsdon med hjälp av en FF. Innan frånluften passerar 

den roterande VVX renas luften från damm och partiklar för att förhindra haveri av 

luftbehandlingsaggregatets komponenter, för en sammanfattad beskrivning av 

ventilationssystemet se figur 6.  

 

 
Figur 6 Översiktlig bild över ventilationssystemet för Guldhedens bibliotek som försörjer källarplanet, entréplan  och en del 

av plan 2. 
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Ventilationssystemet som försörjer bibliotekets övreplan är av typen FTX-system med en 

plattvärmeväxlare istället för en roterande. Detta innebär att värmeåtervinningen inte är lika 

effektiv som vid en roterande VVX. Uteluften renas i LR innan den förvärms i den platta 

VVX. Vidare från VVX kan luften värmas ytterligare av sekundärvärmen från undercentralen 

i en vattenburen LV. Både till- och frånluftsfläkten är remdrivna fläktar, vilket inte är så 

energioptimalt. Detta gäller även resterande luftbehandlingsaggregat i byggnaden.  

 

I ventilationssystemet förkommer en by-pass funktion som transporterar renade uteluften 

direkt till tilluften, detta beror på att plattvärmeväxlare har förmågan att frysa under 

vinterhalvåret, då kondens uppstår vid värmeutbytet i värmeåtervinnaren. För att avfrosta 

tillförs enbart frånluft i värmeväxlaren medan spjället, SP2 stänger, så att luften passerar via 

by-pass kanalen till tilluften där hela uppvärmningen istället sker med luftvärmaren.   

 

För en helhetsbild på luftbehandlingssystemet se figur 7. Ventilationssystemet är i drift under 

vardagar och lördagar mellan klockan 07:00 – 21:00. 

 

 
Figur 7 Principschema över ventilationssystemet som försörjer det  övreplanet  för verksamheten Guldhedens bibliotek på Dr 

Fries Torg 10. 

Tappvatten 

Begreppet tappvatten inkluderar både kall- och varmvatten som används i byggnaden. 

Kallvattnet intas till byggnaden via VA-nätet och uppkom under 2017 till cirka 848 m
3
 totalt. 

Kallvattenvolymen innefattar även volymen av tappvarmvatten då kallvattnet värms upp av 

fjärrvärmen i byggnadens fjärrvärmecentral med direktväxling.  

Belysning 

Den visuella komforten, inomhus och utomhus, är en viktig faktor för att människan skall 

uppnå en god komfort. Belysningen utomhus medför ökad komfortkänsla då den lyser upp 

byggnaden och omgivningen när det är mörkt ute. Idag finns det totalt 23 stycken fasadlampor 

runt om byggnaden som tillsammans drar cirka 3 000 kWh/år. Fasadbelysningen består av 

både äldre- och nyare Light Emitting Diod-strålkastare (LED) samt glödlampor. 

Utomhusbelysningen innefattar också lyktstolparna och marklampor som finns placerade vid 

verksamheternas entréer. Totalt finns det 6 stycken lyktstolpar som har en energianvändning 

på cirka 2 500 kWh/år totalt. 
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På Guldhedens bibliotek är lokalen utrustad med många olika typer av armaturer med breda 

effektvariationer och stora fönster för att utnyttja solljuset. Trots stora fönster drar 

verksamheten idag drygt 17 MWh per år på bara belysningen. Folktandvården Guldheden 

kräver mycket belysning under sitt dagliga arbete vid undersökningar. Folktandvårdens 

belysning ligger idag på cirka 14 MWh per år.   

 

Verksamheten West Coast Jitterbug har många danslokaler med många olika fönsterdesigner. 

De stora fönstren, se bilaga 1 och 2, släpper in mycket solinstrålning vilket kan sänka 

drifttiden av belysningen. Idag använder sig verksamheten mycket av LED-belysning som är 

det effektivaste och strömsnålaste alternativet för belysning. I samlingssalen där det är högt i 

tak finns det väldigt mycket belysning då lokalen innefattar en scen som vid föreställningar 

kräver mycket belysning. Totala energianvändningen som utgörs av belysningen är cirka 0,6 

MWh. 

METOD 
Kapitlet presenterar projektets arbetsgång och hur beräkningsprogram, formler och 

inkommande data behandlas för att presentera den befintliga byggnadens tillstånd. Dessutom 

presenteras förenklingar och antaganden som tillämpats, detta görs för att underlätta 

förståelsen samt åstadkomma projektets resultat.  

Arbetsmetod 

Under projektets påbörjande fas introducerades projektet samt dess syfte och mål. 

Fastighetsägaren kontaktades sedan för anordning av platsbesök och för att erhålla underlag 

till projektet så som planritningar, konstruktionsritningar, obligatorisk ventilations kontroll 

(OVK), driftsystem etc. Platsbesöken tillsammans med fastighetsägaren möjliggjorde 

besiktning av byggnadens värme- och ventilationssystem. Platsbesök utfördes i snitt 1 gång 

per vecka för att besöka de olika verksamheterna som bedrivs i byggnaden för att studera dess 

interna värmelaster. Fokusen under besöken låg också på byggnadens utvändiga klimatskal 

och utomhusbelysningen.  

 

Fastighetsbelysningen identifierades i samråd med platsbesök på företagen Effekt i Varberg 

AB och Ecolux AB där även alternativa åtgärdsförslag diskuterades. När all data var inhämtad 

kunde beräkningarna påbörjas. Detta med hjälp av Microsoft Excel och dess 

beräkningsfunktioner.  

Klimatskal 

Klimatskalets area 

För att kunna beräkna klimatskalets respektive area erhålls ritningar från Förvaltnings AB 

GöteborgsLokaler som innefattar arkitektens- och konstruktörensritningar (A- och K-

ritningar). Ur erhållna ritningar kan areorna för klimatskalet beräknas/avläsas. Vid beräkning 

av ytorna anpassades ritningarnas skalor. 

 

Uppdelning av klimatskalets areor baserades på verksamheterna som förekommer i 

byggnaden. Areorna delades upp för Folktandvården Guldheden, Guldhedens bibliotek och 

West Coast Jitterbug. 
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Värmegenomgångskoefficient 

Vid beräkning av klimatskalets värmegenomgångskoefficienter tillämpades ekvation 1, där 

lambdavärdet (λ-värdet) är värmeledningsförmågan för respektive material och alfavärdet (α-

värdet) är värmeöverföringskoefficienten på den varma och kalla sidan av klimatskalet. 

Värmeöverföringskoefficienterna antogs enligt branschstandard till 8 W/m
2
K inomhus 

respektive 25 W/m
2
K utomhus (Soleimani-Mohseni, Bäckström & Eklund 2014, s. 333).  

Materialtjockleken för respektive konstruktionsdel i klimatskalet definieras i ekvation 1 som 

delta (δ) (Jernkontoret, u.å.).  

 

 
  (
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Värmegenomgångskoefficienten talar om isoleringsförmågan på klimatskalet, även kallat U-

värde och ju lägre U-värde desto bättre värmeisoleringsförmåga. Ett påslag på 20 % för 

köldbryggor lades på vid beräkning av värmegenomgångskoefficienterna för respektive 

klimatskalsdel.  

Transmissionsförluster 

Under oljekrisen på 1970-talet insågs det att oljan är en ändlig resurs och att 

energianvändningen borde effektiviseras. För att minimera värmeförlusterna 

energieffektiviserades byggnaderna genom att klimatskalet isolerades samt att fönster- och 

dörrpartier tätades. Isoleringen medförde bättre värmegenomgångskoefficient för byggnaden 

vilket resulterade i en lägre energianvändning för byggnaden, då transmissionsförlusterna 

minskades (Sidén 2015, s.21).   

 

Transmissionsförluster är värmeförluster som lämnar byggnaden via byggnadens klimatskal 

och köldbryggor (Warfvinge & Dahlblom 2016, s.4:9). Vid beräkning av 

transmissionsförluster för byggnaden tillämpas ekvation 2. Förmågan att minska 

transmissionsförlusterna beror på klimatskalets utformning och isoleringsförmåga – ju bättre 

isolering och täthet desto mindre transmissionsförluster. Värmeförlusterna påverkas också av 

temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhustemperaturen. Dimensionerande 

innetemperaturen (DIT) sätts till 20 ˚C och den dimensionerande vinter utetemperaturen 

(DVUT) för Göteborg är -12,3 ˚C (Boverket, 2017b). 

 

  ̇  ∑      
 
                 (2) 

Ventilationsförluster 

Värmeförlusterna som uppgår från ventilationssystemet innefattar den uppvärmningsmängd 

som krävs för att värma uteluften till den temperatur som inomhusklimatet efterfrågar. Det är 

viktigt att rätt tempererad luft tillförs lokalerna så att inte den termiska komforten försämras 

och så att inte drag uppstår. Om luften är för varm finns risk för att ingen omblandning sker, 

vilket innebär att den fräscha tilluften inte kommer ha lika stor betydelse samtidig som sämre 

komfort uppstår (Abergon, u.å.). Värmebehovet som krävs för att värma uteluften som 

inkommer via ventilationssystemet beräknas med hjälp av ekvation 3 och erhållna luftflöden 

från OVK, se bilaga 6 (Energi Triangeln 2018c). Det är en stor fördel energieffekivmässigt 

utnyttja värmeenergin i frånluften vilket leder till lägre ventilationsförluster och mindre 

värmebehov.  

 

  ̇             ̇                    
        

    
              

(3) 
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Infiltrationsförluster 

Infiltrationsförluster är inläckage av uteluft som inkommer via läckor i klimatskalet och 

öppningar i byggnader. Under dimensionering av värmesystemet bör hänsyn till inläckage ske 

så att uppvärmningen kan täcka inkommande uteluft så att den inte har en nedkylande effekt 

(Warfvinge & Dahlblom 2016, s. 4:12). 

 

Luftläckage har negativ påverkan på inomhusklimatet när drag i byggnaden uppstår. Det ökar 

även risken för fuktskador. Resultatet av inläckage bidrar till försämrad komfort vid vistelse i 

byggnaden. Storleken på infiltrationsförlusterna kan även bero på byggnadens 

ventilationssystem och är som störst under kallare perioder då värmebehovet är som störst 

(Abel & Elmroth 2016, s.155). För att beräkna infiltrationsförlusterna tillämpas ekvation 4 

och 5. 

 

  ̇                            (4) 

 

  ̇    ̇                              (5) 

Avloppsförluster 

När varm- och kallvatten förbrukas vid ett tappställe uppstår det värmeförluster. 

Värmeförlusterna innefattar den värmeenergi som inte tas till vara på och går förlorad. 

Temperaturen på spillvattnet som lämnar byggnaden är högre än det inkommande vattnet till 

byggnaden vilket medför energiförluster. Kallvattnet värms upp ofrivilligt då det befinner sig 

i inomhusmiljön via temperatursutjämning, exempelvis kallvatten i toalettstol/klosett. När 

vattnet sedan spolas ner uppstår det värmeenergiförluster. Tillskillnad från övriga 

värmeförluster är inte avloppsförlusterna beroende av utomhustemperaturen, utan av den 

mänskliga faktorn (Forslund, G. & Forslund, J. 2016, s.132). 

 

Avloppsförlusterna erhålls vid tillämpning av ekvation 6. 

 

  ̇    ̇                  (6) 

Varmvattencirkulation förluster 

I byggnaden finns det en varmvattencirkulationsledning (VVC) där varmvatten cirkulerar året 

om. Varmvattencentralen är till för att förbrukaren av tappvarmvatten inte ska behöva vänta i 

mer än 10 sekunder på varmvatten enligt Boverkets Byggreglers (BBR) krav och för att 

minimera risken för legionella bakterier. Tappvarmvattenproduktionen för verksamheterna 

produceras i fjärrvärmecentralen som är placerad på källarplanet i Guldhedens bibliotek. För 

att möjliggöra varmvattenförsörjning för respektive verksamhet dras långa vattenledningar då 

byggnaden är sammanbyggd. Den långa rörlängden medför att VVC ledningar dras parallellt 

med vattenledningarna (Warfvinge & Dahlblom 2016, s. 5:11). 

 

För att beräkna värmeförlusterna från VVC tillämpas ett schablonvärde som anger att 

värmeförlusterna ligger på cirka 5 W per meter rörlängd (Energi Triangeln, 2018b). Eftersom 

information om längden på VVC röret saknas mäts längden istället ut på ritningen från 

undercentralen till byggnadens olika tappställen. VVC förlusterna beräknas sedan med hjälp 

av ekvation 7 där drifttiden för varmvattencirkulationen är året om. 

  

                   (7) 
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Internvärme 

Internvärme innefattar värmeavgivning från personer, elapparater, belysning och 

solinstrålning. Värmeavgivningen bidrar till extra värmetillskott i byggnaden, vilket gör att 

inköpet av fjärrvärme blir mindre. Den interna värmen för byggnaden varierar beroende på 

vilken verksamhet som bedrivs eftersom det förekommer olika typer av laster och 

utformningen av lokalerna ser olika ut.  

Personvärme 

Under platsbesöken erhålldes besökarstatistik under senaste året från respektive verksamhet. 

När personbelastningen är känd möjliggörs framtagande av den interna personvärmen. 

Värmeavgivningen varierar beroende på verksamhet, i Guldhedens bibliotek och 

Folktandvården Guldheden är personaktiviteten låg då enbart stillasittande arbetet görs, gäller 

både personal och besökare. Jämförs dessa verksamheter med West Coast Jitterbuggs så är 

graden av aktivitet betydligt högre då det är full aktivitet vid dans.  

 

Värmeavgivningen från varje enskild person  vid stillasittande arbete är 115 W och vid dans 

340 W där värdarna är baserade på en kroppsyta på 1,8 m
2
 (Warfvinge & Dahlblom, s. 1:4). 

Därefter beräknades personvärmen genom att tillämpa ekvation 8.  

  

                                 ̇                         (8) 

Verksamhetsenergi 

Verksamhetsenergin omfattar den värmeenergi som uppstår från belysning och elektriska 

apparater vid användning. Sammanställning av denna energi åstadkoms genom att undersöka 

effektlasten vid platsbesöket för respektive verksamhet och identifiera drifttiderna för varje 

enskild apparat samt belysning. För att ta fram totala interna värmelasten för 

verksamhetenergin tillämpas ekvation 9 där verksamhetsenergin multipliceras med en 

spillvärmefaktor på 80 % som står för andelen värmeavgivning från verksamhetsenergin 

(Adalberth & Wahlström 2008, s. 166). 

 

                                                      0,8 (9) 

Solinstrålning 

Solinstrålning är en av de största faktorerna som bidrar med mycket gratisvärme vid 

uppvärmning av byggnader. Solenergin varierar under ett år beroende på jordens position i 

solsystemet, hur väderleken ser ut, om det är dag eller natt. Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut (SMHI) har utfört solstrålningsmätningar sedan 1980-talet och 

sammanställt den globala solstrålningen i Göteborg fördelat på ett dygn under årets olika 

månader (SMHI, 2018). Ur avlästa mätningar togs ett medelvärde för respektive timme under 

en månad och resultatet sammanställdes i bilaga 4. För att beräkna totala mängden 

solinstrålning under en månad multiplicerades summan med antalet dygn under respektive 

månad– beräkningen utförs inte för ett skottår. 

 

Det antas i beräkningarna att solinstrålningen i byggnadens lokaler endast sker via 

byggnadens glaspartier. Hur stor andel solinstrålning ett fönster släpper in beror på 

solinstrålningsvinkeln, solavskärmning och fönstrets G-värde (Swedensol, u.å.). Den 

avgörande andelen presenteras i tabell 8, 9 och 10 under kolumnen solinstrålning.  Nedan i 

tabell 7 är de olika fönstertypernas G-värde samlade. 
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Tabell 7 De olika fönstertypernas G-värde 

Material  G-värde 

1 glas 0,8 

2 glas 0,7 

3 glas 0,6 

 

Enligt tabell 7 konstateras det att 1-glasfönster släpper lättare in värmeenergi än 3-glasfönster 

vilket beror på fönstertypernas G-värde – ju högre G-värde desto större insläpp av 

solinstrålning. Fönsterareorna och solinstrålningspotentialen är sammanställd nedan i tabell 8, 

9 och 10.  

 
Tabell 8 Sammanställning av fönstertypsfördelningen för Guldhedens bibliotek och dess solinstrålningspotential i procent. 

Guldhedens bibliotek 
1-glas 

[m
2
] 

2-glas 

[m
2
] 

3-glas 

[m
2
] 

Solinstrålning 

[%] 

Norr 0,0 34,1 0,00 68 

Söder 0,0 36,2 0,0 50 

Väster 0,0 25,0 6,2 40 

Öster 2,9 17,37 6,76 65 

 
Tabell 9 Sammanställning av fönstertypsfördelningen för Folktandvården Guldheden och dess solinstrålningspotential i 

procent 

Folktandvården Guldheden 
1-glas 

[m
2
] 

2-glas 

[m
2
] 

3-glas 

[m
2
] 

Solinstrålning 

[%] 

Norr 0,70 42,05 0,00 40 

Söder 0,00 29,29 0,00 50 

Väster 0,00 9,36 0,00 40 

Öster 0,00 0,00 11,05 55 

 
Tabell 10 Sammanställning av fönstertypsfördelningen för West Coast Jitterbug och dess solinstrålningspotential i procent 

West Coast Jitterbug 
2+1-glas 

[m
2
] 

2-glas 

[m
2
] 

3-glas 

[m
2
] 

Solinstrålning 

[%] 

Norr 0,0 27,1 0,0 58 

Söder 5,4 0,0 25,25 20 

Öster 0,0 33,9 0,0 5 

Väster 0,0 23,4 0,0 5 

 

Hur mycket av solenergin som blir till värmeenergi i byggnaden beräknas med hjälp av 

ekvation 10. I ekvationen multipliceras den totala solinstrålningsenergin för respektive månad 

med respektive fönsterarea och dess G-värde samt dess procentuella solinsläpp som varierar 

beroende på byggnadens väderstreck och omgivningsmiljön 

 

                                                   (10) 
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Slutligen summerades värmeenergin från solinstrålningen för respektive månad för att erhålla 

ett totalt värde för byggnaden under ett år.  

Kylbehov 

All internvärme i form av solinstrålning, personvärme och värmeavgivning från elektriska 

apparater i verksamheterna anses inte som nyttig värme året om. Under varmare perioder ökar 

kylbehovet då internvärmen bidrar till värmeöverskott.  

 

För att uppnå en termisk komfort i lokalerna krävs kyla. För att beräkna kylbehovet för 

byggnaden fördelas den interna värmen månadsvis enligt en procentsats som anger hur nyttig 

värmeavgivningen är under årets alla månader. Procentsatserna är sammanställda nedan i 

tabell 11. 

 
Tabell 11 Sammanställning av procentsatsen som anger hur nyttig den interna värmen anses vara under årets månader 

Månad Andelen nyttigt 

Januari 100 % 

Februari 100 % 

Mars 70 % 

April 50 % 

Maj 10 % 

Juni 0 % 

Juli 0 % 

Augusti 10 % 

September 40 % 

Oktober 70 % 

November 100 % 

December 100 % 

 

Kylbehovet motsvarar internvärmen som inte anses vara nyttig. I bilaga 8 är tabellerna för 

intervärmen samlade och uppdelade enligt total internvärme och nyttig internvärme. 

Differensen mellan tabellernas värden är kylbehovet. 

Energianalys 

En energianalys är en energikartläggning av byggnaden. Vid en energikartläggning analyseras 

den inköpta energin för byggnadens fastighetsel, ventilations-, värme- och kylsystem samt 

styr och reglersystem. Analysen resulterar i att åtgärdsförslag och dess lönsamhet beräknas för 

att minimera energianvändningen i byggnaden och dess driftkostnad (Energianalys, u.å.). 

Energibalans 

Energibalans innebär att mängden tillförd energi till byggnaden ska vara lika stor som 

byggnadens avgivna energi. Vid en energibalans tillämpas termodynamikens första huvudsats 

som säger att energi inte kan försvinna eller skapas, bara omvandlas mellan olika former (NE, 

u.å.). Systemgränsen för energibalansen omsluter byggnadens klimatskärm, se figur 8, där 

sambandet enligt ekvation 11 och 12 nedan skall uppfyllas.  
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Figur 8 Total energibalans över byggnaden  

 

                                                    (11) 

   

                                                   (12) 

 

Ekvation 11 representerar byggnadens värmebalans, där den inköpta fjärrvärmen kartläggs, 

medan ekvation 12 visar en energibalans över den inköpta fastighetselen. Sammanfattningsvis 

skrivs ekvation 11 och 12 förenklat i ekvation 13 enligt nedan. 

 

       (13) 

Energitillförsel 

Energitillförsel kan definieras som köpt energi eller specifikenergianvändning och är direkt 

beroende av driftenergi som krävs för att driva energisystemet. Enligt BBR innefattar 

energitillförseln uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel för byggnaden. 

Utöver den köpta energin tillkommer även interna värmelaster från personer och apparater 

samt värmeenergi från solinstrålning (Kellner 2017, s.32). 

 

Hur mycket energi som tillförs till byggnaden baseras på utomhusklimatet och byggnadens 

energibehov. Energitillförseln till byggnaden bygger också på den inköpta värmeenergin från 

fjärrvärmeleverantören. Uppvärmningsbehovet är som störst under vinterhalvåret vilket 

medför att energitillförseln till byggnaden är som högst då. Den inköpta elenergin för 

byggnaden baseras på fastighetsenergin och kan definieras som det energibehov för att driva 

byggnadens tekniska komponenter som pumpar, fläktar och trappbelysning (Boverket, 

2017a). Om inte komfortkyla kan erhållas från fjärrvärmeleverantören som fjärrkyla ingår i 

fastighetselen elförsörjning av egna kompressordrivna kylmaskiner för produktion av 

kylenergi till ventilationssystemet.  
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Energiavgivning 

Den bortförda energin från byggnaden omfattar värmeförlusterna för byggnaden i form av 

transmissions-, ventilations-, avlopps- och infiltrationsförluster (Forslund, G. & Forslund, J. 

2016, s.128). Energiavgivningen omfattar även den elenergi som pumpar, fläktar, hissar och 

belysning använder för att verksamheterna skall fungera i lokalerna. 

 

För att beräkna drivenergi för pumpar och fläktar tillämpades ekvation 14 där produkten av 

volym/luftflödet och tryckfallet divideras med komponentens verkningsgrad. Fastighetselen 

omfattar också elen för att driva belysningen på gården samt invändigt i trapphusen och 

beräknas med hjälp av ekvation 15.   

 

             (
    ̇

 
)            (14) 

 

                                  (15) 

RESULTAT 
I resultatkapitlet presenteras resultatet för byggnaden på Doktor Fries Torg 6, 7 och 10, som 

åstadkommits med ekvationerna 1-15, framtagande av data samt arbetsgången i föregående 

kapitel. Resultatet visar byggnadens nuvarande tillstånd och dess energianvändning.  

Värmeöverföringskoefficient 

U-värdet för de olika klimatskalsdelarna presenteras i tabell 12 där resultatet beräknades 

genom att tillämpa ekvation 1. Största U-värde erhålls från dörrar, fönster och källarens 

ytterväggar, vilket tyder på sämre isolerings- och täthetsförmåga tillskillnad från resterande 

konstruktionsdelar.  

 

Idag strävas det efter att bygga NNE genom att åstadkomma så låga U-värden för 

klimatskärmen som möjligt. Byggnaden som studeras är byggd redan på 1950-talet vilket 

medför att värmeöverföringskoefficienterna är betydligt högre än vad som gäller idag för 

NNE byggnader. 

 
Tabell 12 Resultat från U-värdes beräkningar för byggnadens klimatskal 

Klimatskal U-värdet [W/m
2
K] 

Yttervägg 0,909 

Yttervägg källare 1,163 

Golv 0,957 

Golv mot omgivning 0,296 

Yttertak 0,274 

Yttertak hänger i luften 0,570 

1-glasfönster 6,000 

2-glasfönster 3,360 

3-glasfönster 1,440 

Ytterdörrar 1,680 
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Klimatskalets areor 

Klimatskalets areor är samlade nedan i tabell 13 och är uppdelade efter verksamhet. 

Verksamheten West Coast Jitterbug har störst ytterväggsarea och takyta då verksamheten har 

en utbyggnadsdel samt högt i tak. Störst fönsterarea utgörs av Guldhedens bibliotek då 

ljusinsläppet skall vara stort för att besökarna skall känna en komfort vid vistelse i lokalerna. 
 

Tabell 13 Samlade värden för klimatskalets olika areor för verksamheterna i byggnaden 

 

Guldhedens 

bibliotek 

West Coast 

Jitterbug 

Folktandvården 

Guldheden 

Yttervägg [m
2
] 338 565 354 

Glaspartier [m
2
] 127 115 92 

Ytterdörr [m
2
] 5 5 3 

Golv [m
2
] 350 370 255 

Tak [m
2
] 364 488 261 

Transmissionsförluster 

Byggnadens transmissionsförluster delas upp för respektive verksamhet, då arean på varje 

verksamhet är en bidragande faktor som påverkar storleken på transmissionsförlusterna. 

Resultatet för respektive verksamhet presenteras i tabell 14, 15 och 16 samt uppkom totala 

transmissionsförlusterna för byggnaden till cirka 350 MWh.  

 

Största delen av transmissionsförlusterna utgörs av ytterväggarna, grunden och fönstren. Detta 

bevisar att klimatskärmen inte är så effektiv och har svårt att motstå temperaturförändringarna 

utomhus samt utomhuspåfrestningar. Utformningen av byggnaden är inte energieffektiv idag, 

vilket beror på att dåtida branschstandarder inte kan jämställas med dagens krav, då 

isoleringsförmågan i byggnaden är en bristande faktor. Ett energieffektivt alternativ kan 

därför vara att tilläggsisolera byggnaden och på sikt erhålla lägre driftkostnader samt mindre 

inköp av fjärrvärme. Dessa åtgärder hade inte bara bidragit till ekonomiska och miljövänliga 

fördelar utan även förbättrat komforten för personer som vistas i lokalen.  

 
Tabell 14 Transmissionsförluster för Guldhedens bibliotek 

Konstruktionsdel Transmissionsförlust [kWh] 

Yttervägg 28 400 

Yttervägg källare 1 800 

Yttertak 9 200 

Grund 31 000 

1-glas fönster 1 600 

2-glas fönster 35 000 

3 glas fönster 1 700 

Dörrar 800 
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Tabell 15 Transmissionsförluster för Folktandvården Guldheden 

Konstruktionsdel Transmissionsförlust [kWh] 

Yttervägg 29 800 

Yttervägg källare 6 500 

Yttertak 6 600 

Grund 22 600 

1-glas fönster 400 

2-glas fönster 25 100 

3 glas fönster 1 500 

Dörrar 400 

 
Tabell 16 Transmissionsförluster för West Coast Jitterbug 

Konstruktionsdel Transmissionsförlust [kWh] 

Yttervägg 47 600 

Yttervägg källare 13 300 

Yttertak 6 700 

Yttertak luften 11 900 

Grund 32 900 

Grund luften 1 300 

2-glas fönster 26 300 

3 glas fönster 3 400 

Dörrar 700 

Ventilationsförluster 

Totalt uppgår ventilationsförlusterna till cirka 37 MWh och erhålls genom att summera 

respektive ventilationsförlust för verksamheternas olika luftbehandlingsaggregat. Luften i 

byggnaden ventileras och eftersom alla luftbehandlingsaggregat är FTX-system bidrar det till 

lägre ventilationsförluster och ett energieffektivt system i grunden. Värmeväxlaren i 

luftbehandlingsaggregatet påverkar storleken på ventilationsförlusterna eftersom 

verkningsgraden under drifttiden kan variera. Filtren i luftbehandlingsaggregatet kan vara 

igensatta och i behov av byte, vilket kan medföra att oren luft ger upphov till beläggningar av 

soft på värmeöverförande ytor. Detta bidrar till en försämrad värmeåtervinning i 

värmeväxlaren. Därför krävs underhållsarbete av luftbehandlingsaggregatet för att minska 

ventilationsförlusterna.  

 

Resultatet från ventilationsförlusterna för respektive verksamhet redovisas nedan i tabell 17. 

Ventilationssystemet i West Coast Jitterbug är närvarostyrd, vilket ur energisynpunkt är 

viktigt då stora mängder luft efterfrågas i de stora lokalerna med personer med hög aktivitet. 

Den efterfrågade luftmängden beror på lokalens utformning som har högt i tak vilket leder till 

stora rumsvolymer.  
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Tabell 17 Ventilationsförluster för byggnaden 

Verksamheternas luftbehandlingsaggregat Ventilationsförlust [kWh] 

Guldhedens Bibliotek 1 8 200 

Guldhedens Bibliotek 2 2 100 

Folktandvården Guldheden 4 500 

West Coast Jitterbug 3 500 

Infiltrationsförluster 

Infiltrationsförlusterna utgör en del värmeförlusterna och uppgår till cirka 16 MWh för hela 

byggnaden. Varje enskild verksamhets infiltrationsförlust presenteras i tabell 18.  Detta 

innebär att luftläckageförluster från byggnaden inte är så höga jämfört med resterande 

värmeförluster vilket kan bero på att betongen som byggnaden är uppbyggd av har den 

egenskapen att vara lufttät. En annan anledning kan vara att betong har en förmåga att lagra 

värme i byggnadsmaterialet på grund dess höga värmekapacitet, vilket gör att 

infiltrationsförlusterna minskar (Svensk Betong, u.å.). 

 
Tabell 18 Infiltrationsförluster för byggnaden 

Verksamhet Infiltrationsförlust [kWh] 

Guldhedens Bibliotek 3 900 

Folktandvården Guldheden 4 600 

West Coast Jitterbug Dansskola 7 700 

Varmvattenproduktion 

Verksamheterna som bedrivs i byggnaden konsumerar varmvatten olika mycket. 

Folktandvården Guldheden har två omklädningsrum med duschar som finns tillgängliga för 

personalen, medan Guldhedens bibliotek inte har tillgång till duschar, utan 

varmvattenkonsumtionen utgörs av toalettbesök och personalköket. Verksamheten West 

Coast Jitterbug saknar också duschar, men tillgång till varmvatten finns via tvättställen och 

kök. 

 

Varmvattenproduktionen beräknades till cirka 40 MWh totalt per år för verksamheterna på 

Doktor Fries Torg 6, 7 och 10. Det antogs att den inköpta fjärrvärmen under sommaren går åt 

varmvattenproduktion då uppvärmningen av byggnaden är som lägst. 

Varmvattenproduktionen avlästes under augusti månad, då juli månad oftast är 

semestermånad, till 3,31 MWh och antogs vara konstant under hela året (Energi Triangeln 

2018d). Nedan i figur 9 redovisas fördelningen av den normalårskorrigerade fjärrvärmen 

under 2017 månadsvis.  

 



  

  

   

24 

 

 
Figur 9 Total inköpt fjärrvärme månadsvis under 2017 från Göteborgs Energi för byggnaden på Doktor Fries Torg 6, 7 och 

10. 

I figur 10 redovisas fördelningen av varmvattenproduktion och uppvärmning av byggnaden. I 

diagrammet kan det avläsas att uppvärmningen är som störst under vinterperioden medan det 

inte förekommer någon uppvärmning av byggnaden under sommarperioden. 

 

 
Figur 10 Fördelning av inköpt fjärrvärme under 2017 för byggnaden på Dr Fries Torg 6,7 och 10. Fjärrvärmen är fördelad 

på varmvattenproduktion och uppvärmning. 

Varmvattencirkulations förluster 

Längden på varmvattencirkulationsledningen uppmättes på ritning till cirka 130 m totalt för 

byggnaden och motsvarar en värmeförlust på cirka 6 MWh/år. 
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Internvärme 

Personvärme 

Besökande i Guldhedens bibliotek är en stor bidragande faktor till värmetillskotet med cirka 

97 500 besökare/år varav 5 anställda per dag. Värmeavgivningen från personerna som vistas i 

lokalen varierar beroende på veckodag och öppettider. Totala värmeavgivningen från personer 

uppgår till 13 MWh/år.  

 

När det gäller verksamheten Folktandvården Guldheden förekommer personbelastningen från 

personalen som under öppettiderna alltid är bemannat med 14 personer samt kontinuerliga 

besök från patienter som fyller upp behandlingssalarna och väntrummet, som uppgår till cirka 

60 patienter per dag. Dessa värmelaster uppgår till cirka 3 000 kWh/år, varav cirka 700 

kWh/år utgörs av den mindre tandläkarkliniken, Tandläkare Lars-Gunnar Karlsson.  

 

Den sista verksamheten har stor personbelastning samtidigt som hög grad av aktivitet utförs. 

Detta medför att personvärme har en stor betydelse vad gäller interna värmelasterna. Antalet 

besökare uppgår i genomsnitt till 300 besökare i veckan och den totala värmavgivningen 

beräknades till cirka 24 MWh/år.  

Verksamhetsenergi 

I Guldhedens bibliotek utgörs stora delar av den interna värmeenergin av elektriskapparater 

som omfattar kontorsapparater och belysning. Totala värmetillskottet från elapparaterna är 28 

MWh/år. Fördelen med interna värmelaster är att uppvärmningsbehovet minskar och att lägre 

inblåsningstemperatur på ventilationsluften kan uppnås vilket ger en bättre spridning av 

inkommande friskluft och en bättre komfortkänsla. Detta innebär att luftvärmaren i 

luftbehandlingsaggregatet inte behöver värma luften lika mycket som fallet helt utan den 

interna värmeenergin.  

 

Verksamhetsenergin hos Folktandvården Guldheden utgörs av röntgen, sterilisering av 

utrustning, diskmaskiner, arbetsredskap, kontorsapparater (där datorer och skrivare ingår) och 

belysning. Detta är en stor bidragande faktor till interna värmelasterna jämfört med resterande 

verksamheter i byggnaden. Detta beror på att elapparaterna används i stor utsträckning och 

har högt effektbehov. Totala värmeenergin uppkom till cirka 47 MWh/år. 

 

Sista verksamheten har en lägre intern värmelast eftersom stor del av belysningen består av 

energisnåla typer så som LED belysning. Därtill finns fåtal elapparater jämfört med resterande 

verksamheter. Verksamhetenergi används enbart vid öppettiderna, 5h/dag, men alla apparater 

används inte samtidigt eller kontinuerligt. Nackdelen med lägre värmelaster är ökat 

uppvärmningsbehov samtidigt som ventilationsluften måste värmas upp ytterligare. Låga 

interna värmekällor bidrar till lägre elförbrukning. Verksamhetsenergi för West Coast 

Jitterbug är 6 MWh/år. 

Solinstrålning 

Värmen från solinstrålningen beräknades totalt för hela byggnaden till cirka 92 MWh per år. 

Sammanställningen av solinstrålningen presenteras månadsvis nedan i tabell 19. 
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Tabell 19 Sammanställning av solinstrålningen för respektive månad under ett år 

Månad 1 dag [kWh] Månadsvis [kWh] 

Januari 38 1 100 

Februari 85 2 500 

Mars 178 5 300 

April 395 11 900 

Maj 507 15 200 

Juni 521 15 600 

Juli 537 16 100 

Augusti 373 11 200 

September 222 6 700 

Oktober 124 3 700 

November 54 1 600 

December 20 602 

 

Resultatet tyder på att solinstrålningen är som störst under sommarperioden och lägst under 

vinterperioden. Solinstrålningen är 100 % nyttig under vinterperioden då mycket gratisvärme 

önskas för att minimera uppvärmningsbehovet, medan den anses som 0 % nyttig under 

sommarperioden, då komfortkyla istället är efterfrågad. Den nyttiga solenergin och dess 

nyttighetsgrad i procent är sammanställd nedan i tabell 20. 

 
Tabell 20 Sammanställning av den nyttiga solinstrålningen för byggnaden 

Månad Nyttighetsgrad [%] Månadsvis [kWh] 

Januari 100 1 100 

Februari 100 2 500 

Mars 70 3 800 

April 50 5 800 

Maj 10 1 500 

Juni 0 0 

Juli 0 0 

Augusti 10 1 100 

September 40 2 600 

Oktober 70 2 600 

November 100 1 600 

December 100 600 

Summa   23 200 

 

Den beräknade värmeenergin från solinstrålningen för de olika verksamheterna som bedrivs i 

byggnaden är sammanställda nedan i tabell 21. Stora delar av solinstrålningen tillförs i 

biblioteket då fönsterarean där är stor samt att det är brist på solavskärmning. Solavskärmning 
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efterfrågas för att minimera behovet av kyla. För Folktandvården Guldheden förekommer en 

stor mängd solinstrålning trots att verksamheten har minst fönsterarea, dock upplevs ett 

tillfredställande termiskt klimat eftersom tillgång till komfortkyla finns via eget eldrivet 

kompressoraggregat i anslutning till luftbehandlingsaggregatet som försörjer Folktandvården 

Guldheden. Minst solinstrålning sker i verksamheten West Coast Jitterbug eftersom stora 

delar av fönsterpartierna avskärmas från närliggande skog, speciellt under sommarhalvåret. 

 
Tabell 21 Värmeenergin från solinstrålningen för de olika verksamheterna i byggnaden 

Verksamhet Värmeenergi [kWh] 

Guldhedens bibliotek 12 725 

Folktandvården Guldheden 27 000 

West Coast Jitterbug 15 000 

Kylbehov 

Kylbehovet för byggnaden beräknades till 180 MWh/år. Komfortkylsystem finns enbart 

installerat i Folktandvården Guldhedens ventilationssystem, där möjligheten finns att kyla 

tilluften via Gold-cooler, se figur 4.  

 

Vad gäller Guldhedens bibliotek är situationen annorlunda, i dessa utrymmen finns inget 

kylsystem installerat och möjligheten till att kyla överflödigt värmetillskott och 

ventilationsluft förekommer inte. Kylsystem i dessa utrymmen är efterfrågat då personalen 

och besökare påpekat att det är varmt i lokalerna. Idag förekommer vädring via fönster för att 

avlägsna värmeöverskottet samtidigt som solavskärmning förkommer på en del fönster. För 

att undersöka var kylbehovet finns får man dela upp avdelningarna/lokalerna och undersöka 

hur stort effektbehov som krävs, därefter dimensionera utefter behovet och installera nytt 

kylsystem exempelvis ett kylbatteri i tilluftkanalen eller ansluta byggnaden till fjärrkyla.  

Energibalans 

Resultatet av värme- och elenergibalansen presenteras nedan i figur 11 och 12 där en balans 

enlig ekvation 13 ska uppnås. Det som kommer in i systemgränsen när det gäller 

värmebalansen är mängden inköpt fjärrvärme, solinstrålning, personvärme och internvärme 

från verksamhetsenergin. Det som lämnar systemgränserna är de värmeförluster som lämnar 

byggnaden – transmissions-, ventilations-, infiltrations-, avlopps- och VVC-förluster.  
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Figur 11 Värmeenergibalans över byggnaden där sambandet IN=UT tillämpats 

 
Figur 12 Elenergibalans över byggnaden där sambandet IN=UT tillämpats 

I energianalysen av fastighetsenergin kartläggs den inköpa fastighetselen för byggnaden i 

figur 12. Det som fastighetselen används till är inomhusbelysningen i trappuppgångar, 

utomhusbelysningen på gården samt fasadbelysningen. Fastighetselen täcker även drivelen till 

pumpar och fläktar samt hissarna som finns i Guldhedens bibliotek. Kylsystemet för 

Folktandvården Guldheden täcks också av fastighetselen. Alla parametrar i elbalansen kunde 
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inte behärskas vilket medför en kategori med ”övrigt” som utgör drygt 3 % av det totala 

inköpet. 

 

Resultatet från energibalanserna visar att byggnaden har en energianvändning idag på cirka 

133 kWh/Atemp och 154 kWh/LOA. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
Nu när energibalansen är känd introduceras olika åtgärdsförslag för att få en energieffektiv 

byggnad. Förslagen skall bidra till lägre miljöpåverkan och ekonomisk lönsamhet utan att 

förändra komforten (Abel & Elmroth 2016, s.241).  

 

Vid beräkning av lönsamheten för respektive åtgärdsförslag tillämpas nuvärdesmetoden (Nip) 

som presenteras nedan i ekvation 16. Lönsamhet uppnås då Nip>0 och olönsamt då Nip<0.  

 

                 (16) 

 

Nusummefaktorn beräknades med hjälp av den ekonomiska livslängden för åtgärdsförslaget 

och kalkylräntan vid tillämpning av ekvation 17. Den ekonomiska livslängden avser den tid 

som produkten anses vara ekonomiskt nyttigt – det vill säga inte dess hela livslängd. 

Kalkylräntan antas vara 4 % och avser den räntan som används för att beräkna investeringens 

avkastningar efter den ekonomiska livslängden (Consector, u.å.).  

 

    
         

 
   (17) 

Tilläggsisolering 

Värmeisoleringsskiktet i klimatskalet för byggnadens tak och ytterväggar på Doktor Fries 

Torg 6, 7 och 10 utgörs idag av lättbetong/siporex och har dessvärre påvisat dåliga egenskaper 

vad gäller värmeisolering, eftersom uppvärmningsbehovet är stort. Detta kan konstateras med 

hjälp av energibalansen och posterna transmissions- och ventilationsförlusterna. 

 

Tilläggsisolering av byggnaden medför lägre energikostnader för uppvärmning och kyla 

eftersom värmeförlusterna minimeras genom att klimatskalets U-värde minskas. Vid 

minskade transmissionsförluster kan mindre värmesystem erhållas vilket medför lägre 

driftkostnader och lägre miljöpåverkan vid värmeproduktion. En annan fördel med att 

tilläggsisolera är att inomhuskomforten ökar då isoleringen bidrar till ljuddämpning samt att 

variationen på inomhustemperaturen minskar under året (Bärtås, 2016). 

 

Ljuddämpningen mot buller kan vara en vägledning till att miljökvalitetsmålen uppnås då 

buller från trafiken och omgivningen minskas (Kellner 2017, s.100). Förutom ökat 

värmemotstånd kan även köldbryggor minimeras. Medeltemperaturen och den operativa 

temperaturen för ytterväggen ökar vid tilläggsisolering vilket ökar komfortkänslan vid låga 

utetemperaturer (Forslund, G. & Forslund, J. 2016, s.144). 

 

Ett alternativ för att erhålla en energieffektivisering är att tilläggsisolera ytterväggarna eller 

förändra byggnadskonstruktionen. Byggnaden har väggar och tak som är konstruerade att 

klara av ombyggnationer och renoveringar. Vanligaste materialet vid tilläggsisolering är 

mineralull, i andra fall förekommer också cellplast eller polyuretanskum (Abel & Elmroth 

2016, s.93). 
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I samband med tilläggsisolering utrustas klimatskalet med isoleringsmaterial och vindskydd 

för att förhindra fukt samt luftrörelser hos materialet. Där är viktigt att utförandet görs så 

smidigt som möjligt och följs upp i efterhand. Detta för att se till att skador och andra 

bidragande orsaker inte förstör isoleringen samt dess funktion (Abel & Elmroth 2016, s.93). 

 

Idag är det vanligaste isoleringsmaterialet mineralull som har en värmeledningsförmåga på 

cirka 0,037 W/mK (Jernkontoret, u.å.b). Mineralull kan inte dämpa fukt eller lagra värmen 

och måste skyddas av plastfolie. Ett bra miljövänligt val för att undvika giftiga kemikalier är 

ett isoleringsmaterial som både kan lagra värme och fukt – cellglas är ett alternativ. Cellglas 

är oorganiskt och består för det mesta av kol samt glas vilket gör att det har en oändligt lång 

livslängd. Ett oorganiskt material kan inte mögla vilket ses som en fördel vid isolering av 

grund och ytterväggar (Mård, u.å.). Värmeledningsförmågan för cellglas ligger på cirka 0,035 

W/mK (Byggnadvårdsföreningen, u.å.b). 

 

Beräkningarna som genomförts för åtgärdsförslaget är baserade på isoleringsmaterialet 

mineralull då materialets kostnad kunde erhållas från olika leverantörer. Vid beräkning av 

transmissionsförlusterna skiljer sig materialen inte så mycket åt då dess 

värmeledningsförmåga nästan är lika stor. En specifik materialkostnad för cellglas saknas, 

men är i förhållande till mineralullen dyrare. 

 

Det bästa U-värdet för ytterväggarna i småhus ligger på cirka 0,15 W/m
2
K, med mineralull 

som värmeisoleringsmaterial. För att uppnå det låga U-värdet krävs en tjocklek mellan 300–

350 mm, medan värmeisoleringen i NNE-hus är ännu tjockare (Abel & Elmroth 2016, s. 92).  

 

Isoleringens tjocklek för åtgärdsförslaget uppgår till 250 mm mineralull med hjälp av 

passningsberäkning i beräkningsprogrammet Microsoft Excel och anses som effektivt då U-

värdet för ytterväggarna hamnar på cirka 0,15 W/m
2
K. Den låga 

värmeöverföringskoefficienten medför att transmissionsförlusterna minskar med cirka 26 %.  

 

Vid tilläggsisolering med mineralull krävs ett vindskydd och det är viktigt att inte spalter samt 

springor uppkommer då det bidrar till försämrad isoleringsförmåga (Abel & Elmroth 2016, 

s.93). 

Lönsamhetskalkyl 

Investeringskostnaden beräknades enligt tabell 22 och uppgår till drygt 2 Mkr. Kostnaderna 

för lönsamhetskalkylen är inklusive moms på 25 %. 
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Tabell 22 Sammanställning av investeringskostnaden för åtgärdsförslaget 

Kostnad stenull [kr/m2] 500 

Kostnad vindskydd [kr/m2] 50 

Kostnad för puts [kr/m2] 1 100 

Yta [m2] 1 256 

Materialkostnad [kr] 2 072 705 

Arbetskostnad [kr/h] 500 

Antal arbetstimmar [h] 126 

Arbetskostnad [kr] 63 000 

Investeringskostnad [kr] 2 135 705 

 

I samband med tilläggsisolering påverkas byggnadens fasad och bör efter tillägget putsas på 

nytt. Bortsett från materialkostnaderna inkommer även en arbetskostnad.  

 

Nedan i tabell 23 är värdena samlade för lönsamhetskalkylen.  

 
Tabell 23 Sammanställda värden för lönsamhetskalkylering av åtgärdsförslaget 

Investeringskostnad [kr] 2 135 705 

FJV pris [kr/kWh] 0,83 

Besparing [kr] 73 776 

Kalkylränta [%] 4  

Ekonomisk livslängd [år] 50 

Nusummefaktor 21 

Nip -550 836 

Pay off 28,9 

 

Åtgärdsförslaget beräknades till icke lönsamt med en återbetalningstid på cirka 29 år. 

Tilläggsisoleringen anses istället lönsam om byggnaden genomgår en fasadrenovering. 

 

När besiktningen av byggnaden utfördes konstaterades att den utvändiga fasaden är klottrad, 

nersmutsad och att en viss del drabbats av skador samt att några åtgärder vidtagits.  

 

Räknas lönsamheten för själva isoleringen och arbetskostnaden kommer beräkningarna tyda 

på lönsamhet med en återbetalningstid på cirka 10 år, se tabell 24. 
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Tabell 24 Sammanställning av värden för lönsamhetskalkylering av endast material- och arbetskostnaden 

Investeringskostnad [kr] 753 902 

FJV pris [kr/kWh] 0,83 

Besparing [kr] 73 776 

Kalkylränta [%] 4 

Ekonomisk livslängd [år] 50 

Nusummefaktor 21 

Nip 830 968 

Pay off 10,2 

 

Då byggnaden är K-märkt, kan bygglov för tilläggsisolering avslås. Effektivaste åtgärden för 

att minimera transmissionsförlusterna genom taket i en byggnad är att tilläggsisolera 

vindsplanet, men detta förslag utesluts då byggnaden saknar vindsplan (Bärtås, 2016).  

Fönsterbyte och fönsterisolering  

Fönster och glasdörrarnas area utgör totalt cirka 336 m
2 

av byggnadens klimatskal och har en 

stor inverkan på infiltrations- och transmissionsförlusterna. Idag finns olika fönstertyper 

installerade i byggnaden där 3-glasfönster är det energieffektivaste. 3-glasfönster har god 

inverkan på miljön, ekonomin och komforten samt bättre isoleringsförmåga jämfört med 

resterande fönstertyper (Dinbyggare, 2018). Det var under 1970-talet som 3-glasfönster 

började användas och har utvecklats sen dess (Mockfjärds, u.å.). 

 

Ett åtgärdsförslag för att minimera energianvändningen vid uppvärmning av byggnaden är att 

utföra ett fönsterbyte på 1-glas- och 2-glasfönster genom att byta till fönstertypen 3-glas. Vid 

ett fönsterbyte skall man se till att U-värdet för det nya fönstret är lägre än det befintliga, detta 

för att uppnå energieffektivitet. Lägre U-värde bidar till bättre isoleringsförmåga som till följd 

påverkar transmission- och infiltrationsförlusterna positivt.  

 

Byggnaden är utrustad med ungefär 50 m
2
 3-glasfönster, där resterande glaspartier utgörs av 

2- och 1-glasfönster, med ungefärliga ytor på 278 m
2
 respektive 9 m

2
. För att byta ut 

befintliga 1- och 2-glasfönster mot 3-glasfönster undersöks arean, storleken och utformningen 

på byggnadens befintliga fönster.  

 

Idag ligger transmissionsförlusterna via fönster för byggnaden på cirka 82 MWh totalt under 

ett år. För att minimera transmissionsförlusterna har olika typer av 3-glasfönster studerats från 

olika leverantörer där energieffektiva fönster med ett U-värde på cirka 0,96 W/m
2
K från 

Elitfönster valdes. Materialkostnaden för dessa fönster uppgår till cirka 1 200–2 000 kr/m
2
 

beroende på typ. För de större och komplexa glaspartierna vid entréerna valdes leverantören 

GlasGiganten där specialbeställningar för respektive fönster möjliggörs med en presenterad 

kostnad på 1 190 kr/m
2
. 

 

Transmissionsförlusterna för byggnaden beräknades på nytt med nya U-värden och 

tillämpning av ekvation 2, där även köldbryggor på 20 % är inräknade. De nya 

transmissionsförlusterna beräknades till cirka 29 MWh vilket motsvarar en 

besparingspotential på cirka 35 %. 
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Om byte av fönstren inte anses som lämpligt föreslås det att fönstren tilläggsisoleras. 

Tilläggsisolering kring fönster sker genom att ett extra energiglas monteras på, på det 

befintliga fönstret inifrån eller att ett glasparti i fönsterkonstruktionen byts ut mot ett 

energieffektivt (Glasbranschföreningen, 2012). Enligt Nordwind (u.å.) är det bästa alternativet 

för K-märkta byggnader att tilläggsisolera glaspartierna samtidigt som det är bättre för miljön 

då inga nya fönster måste framställas. 

 

Energiglas har under de senaste åren utvecklats kraftigt och har bidragit till förbättrad 

värmeisoleringsförmåga samtidigt som ljudreduktion åstadkoms (Elitfönster, u.å.).                               

Nackdelen med energiglas, även kallat lågemissionsskikt, är att solljuset samt 

dagljusinsläppet reduceras till viss del.  

 

Lågemissionsskiktets placering är viktigt för att inte försämring av funktionen sker så som 

mekaniska påfrestningar från väder eller fönstertvätt. Vid byte kan även luftspalterna mellan 

glaspartierna ersättas med en ädelgas, så som argon för att åstadkomma bättre värmemotstånd 

(Abel & Elmroth 2016, s.94).  

 

Det är inte enbart glaspartierna som utgör värmeförlusterna utan fönstrets andra komponenter 

så som bågar och karmar. Ett alternativ för att minska dessa värmetransporter är att täta eller 

byta ut karmar samt bågar helt och hållet (Abel & Elmroth 2016, s.94).  

Lönsamhetskalkyl 

Det antogs i beräkningarna att arbetskostnaden för att byta ett fönster ligger på 1 200 kr/h och 

montör. Totala arbetskostnaden för fönsterbytet med två montörer uppgår till cirka 261 600 kr 

(Kostnadsguiden, u.å.).  

 

Lönsamhetskalkyleringen utfördes med hjälp av ekvation 16 och 17 där värdena är 

sammanställda nedan i tabell 25.  

 
Tabell 25 Samlade värden för beräkning av lönsamheten i investeringen.  

Total materialkostnad [kr] 419 469 

Arbetskostnad [kr] 261 600 

Investeringskostnad [kr] 631 069 

Besparing [kWh] 53 231 

Fjärrvärmepriset [kr/kWh] 0,83 

Ekonomisk besparing [kr] 41 520 

Kalkylränta [%] 4 

Ekonomisk livslängd 25 

Nusummefaktor 16 

Nip 17 563 

Återbetalningstid [år] 15,2 

 

Resultatet från beräkningen av åtgärdsförslaget visar att investeringen i att byta till 3-

glasfönster är lönsam och att återbetalningstiden ligger på drygt 15 år. Vid besiktning av 

byggnaden konstaterades det att stor del av fönstren är nya, därför rekommenderas utbyte av 
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äldre fönster modeller som utgör en sämre isoleringsförmåga samt att tillstånden på dessa är 

sämre se bilaga 5. 

Solceller  

För att ta tillvara på den solenergi som når byggnaden kan ett förslag vara att installera 

solceller på byggnadens tak, för att minimera den inköpta fastighetselen. Vid platsbesök av 

byggnaden var takytorna väldigt rena, d.v.s. att det inte fanns många komponenter på ytorna i 

form av skorstenar och ventilationskomponenter. 

 

Solceller är en förnybar energikälla som både är miljövänlig och som bidrar till ett hållbart 

samhälle. Det finns två huvudgrupper av solceller – kristallina celler och tunnfilmsceller, där 

den förstnämnda typen är den mest förekommande (Solceller, u.å.).  

 

På Doktor Fries Torg 6, 7 och 10 kan det installeras solpaneler på takytorna för att täcka en 

del av fastighetselen. För att undersöka hur solinstrålningen för verksamhetsbyggnaden ser ut 

har Göteborgs Energis solkarta tillämpats. Solkartan visar var solinstrålningspotentialen på 

byggnaden är som störst och vad den lämpliga solcellsytan kan tänkas vara.  

 

Den lämpliga takytan är baserad på Göteborg Energis solkarta och uppgår till en area på cirka 

452 m
2
 totalt. Enligt Stridh (2017) varierar storleken på solcellsytan som krävs för att 

installera 1 kW beroende på solcellernas verkningsgrad. Verkningsgraden i beräkningarna 

antogs till 14 % vilket motsvarar en solcellsyta på cirka 7,1 m
2
/kW. Nyckeltalet beräknades 

med hjälp av ekvation 18 (Energimyndigheten, 2018). 

 

                   
 

 
  (18) 

 

Den lämpliga takytan divideras med nyckeltalet för att beräkna hur mycket installerad effekt 

solcellsytan ger. Enligt beräkningar hamnar den installerade effekten på cirka 57 kW. För att 

veta vad det motsvarar i energiproduktion under ett år multipliceras den installerade effekten 

med ett annat nyckeltal som talar om hur mycket energi som kan förväntas producera under 

ett år vid 1 kW installerad effekt (Stridh, 2017). 

 

Nyckeltalet som användes vid beräkningarna antogs till 950 kWh/kW och anses vara rimligt 

då nyckeltalet brukar ligga mellan 800–1100 kWh/kW enligt Stridh (2017). Detta motsvarar 

en årlig elproduktion på cirka 49 MWh/år totalt. 

 

Solinstrålningen för byggnaden delades upp månadsvis. För att kunna dela upp 

solinstrålningen månadsvis tillämpades värdena från SMHI:s mätningar av globalstrålning i 

Göteborg sedan 1980-talet som är sammanställt i bilaga 4. Den teoretiska elproduktionen 

sammanställdes i figur 13 tillsammans med fastighetens elförbrukning under ett år. 
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Figur 13 Sammanställning av den förväntade elproduktionen från solceller och fastighetselen fördelade månadsvis under ett 

år. 

Utifrån figur 13 framgår det att vid den valda ytan på 413 m
2
 producerar solcellerna mer än 

vad fastigheten behöver – systemet är överdimensionerat. Vid överproduktion har 

fastighetsägaren möjligheten att sälja överskottselen till det allmänna elnätet via exempelvis 

Göteborgs Energi och dess gröna avtal.  

 

Projekteringen av solceller skall ske så att fastighetsägaren inte blir en producent av grön el, 

utan förblir till största delen en konsument. Anledningen till att man inte vill sälja större delen 

av den producerade elen är för att det är inte är ekonomiskt lönsamt för fastighetsägaren 

(Solkollen u.å.; NordPool 2018). 

 

Med hjälp av erhållen energistatistik för byggnaden kan maximala effektuttaget under en 

timme avläsas via energiportalen. Maximala effektuttagen har studerats under tre olika 

månader under året – februari, juni och november.  

 

Fastighetselen är någorlunda konstant under åretsmånader vilket kan ses i figur 1. Detta 

medför att de maximala effektuttagen inte varierar så mycket under årets gång. Ett snitt på 

maxeffekten under en timme hamnade på cirka 8 kW och en dimensionerande effekt för 

solcellsanläggningen sattes till 10 kW efter passningsberäkning via kalkylprogrammet 

Microsoft Excel. 

 

Nyckeltalet som beräknades tidigare till 7,1 m
2
/kW tillämpas för att beräkna hur stor yta som 

krävs för att kunna täcka ett solcellssystem på 10 kW. Enligt beräkningarna uppgår 

solcellsytan till cirka 70 m
2
 och motsvarar en årlig elproduktion på cirka10 MWh/år. 

 

För att studera solinstrålningen under de tre valda månaderna samt fastighetselen är värdena 

sammanställda nedan i figur 14, 15och 16. Figurerna visualiserar hur elförbrukningen och den 

förväntade elproduktionen har sett ut under den 18:e för respektive månad. 
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Figur 14 Sammanställning av elförbrukningen och den förväntade elproduktionen under 18:e februari 2017 

 

 
Figur 15 Sammanställning av elförbrukningen och den förväntade elproduktionen den 18:e juni 2017 
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Figur 16 Sammanställning av elförbrukningen och den förväntade elproduktionen den 18:e februari 2017 

Den beräknade ytan som avser 70 m
2
 kan installeras på verksamheten West Coast Jitterbugs 

tak på utbyggnadsdelen då lutningen på taket anses vara optimal samt att takytan nästan är 

helt skuggfri från närliggande träd.  

 

Solcellsberäkningarna utfördes även med ett webbaserat beräkningsprogram, PVgis. I 

beräkningsprogrammet inmatas data om vilken typ av solceller installationen avser och dess 

verkningsgrad. Det fylls även i vilken lutning det är på taket och hur väderstrecken ser ut. 

Programmet beräknar en förväntad elproduktion från installerade solceller. Resultatet från 

PVgis, med en installationsyta på 70 m
2
 kan elproduktionen förväntas bli drygt 9 MWh/år, se 

bilaga 7. 

Lönsamhetskalkyl 

Material- och arbetskostnaden för solceller ligger mellan 11 500 – 18 000 kr/kW inklusive 

moms och växelriktare. Kostnaden varierar beroende på systemstorlek (EcoTech, u.å.). I 

beräkningarna har ett pris på 15 000 kr/kW antagits. Detta medför en investeringskostnad på 

150 000 kr.  

 

Den årliga besparingen vid installation av solceller hamnar på cirka 10 000 kr/år, med ett 

elpris på 1,05 kr/kWh. För att utföra lönsamhetskalkylen användes ekvation 16 och 17. Nedan 

i tabell 26 är värdena samlade för beräkningen. 
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Tabell 26 Samlade värden för beräkning av lönsamhetskalkylen 

Investeringskostnad [kr] 150 000 

Besparing [kWh/år] 9 500 

Elpris [kr/kWh] 1 

Besparing [kr/år] 9 975 

Kalkylränta [%] 4 

Ekonomisk livslängd [år] 25 

Nusummefaktor 16 

Restvärde 0 

Diskonteringsaktor 0 

Nip 5 830 

Pay-off [år] 15 

 

Enligt beräkningarna anses investeringen lönsam och har en återbetalningstid på cirka 15 år. 

Solcellerna bidrar med en besparing på cirka 21 % av inköpt fastighetsel under ett år. Det 

rekommenderas att systemet även använder sig av en batteribank som fungerar som en 

tillfällig lagring där all överproduktion under dagen lagras och kan förbrukas under kvällen. I 

rapporten utförs ingen dimensionering på batteribanken eller dess lönsamhet.  

Remdrivna fläktar 

I respektive luftbehandlingsaggregat för byggnaden sitter det två luftfläktar, en till- och en 

frånluftsfläkt. Idag använder sig byggnaden av remdrivna radialfläktar där fläktmotorn 

överför sin kraft till fläkthjulen via en rem som sammankopplar dessa.  

 

Remdrivna fläktar kräver en del av drivenergi då en del av drivkraften går förlorad via 

remmen. En annan nackdel med remdrivna fläktar är att underhållsbehovet blir högre, då 

remmarna behöver bytas (Warfvinge & Dahlblom 2016, s. 2:60). 

 

För att energieffektivisera fläktarna föreslås det att remdrivna radialfläktar byts ut mot 

direktdrivna fläktar med EC-motorer. Vid direktdrift är fläktmotorn direkt monterad på 

drivaxeln vilket medför mindre förluster i kraftöverföringen, dock behöver ”resten” av 

verkningsgraden (d.v.s. fläkthjulens verkningsgrad) inte alltid bli bättre (Warfvinge & 

Dahlblom 2016, s. 2:61). 

 

Besparingspotentialen för byte av luftbehandlingsaggregatets fläktar uppgår till cirka 23 % 

enligt beräkningar där ekvation 14 använts. Det har antagits att verkningsgraden ökar med 10 

procentenheter enligt branschstandard (Energi Triangeln, 2018b). 

Kallstart och snabbspolning 

Tappvattenanvändningen kan minskas för byggnaden genom att installera nya vattenblandare 

eller montera strålsamlare. I dagsläget sitter olika typer av vattenblandare i byggnaden 

beroende på verksamhet. Framförallt sitter gamla vattenblandare med skruvfunktion eller 

liknande äldre modeller. Idag presenterar olika företag åtgärdsförslag eller så kan nybyggnads 

alternativ väljas för ett energieffektivare val. Vanligt förkommande leverantörer är NGL 

vatten- och energiteknik AB och FM Mattsson. 
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NGL är ett företag som tagit fram köks-, tvätt- och duschblandare som jobbar med 

höghastighetsteknik utan att påverka komforten samt motverka överflödig tappvatten- och 

energianvändning. Produkterna är även tillverkade på ett miljövänligt och hållbart sätt, 

eftersom materialet är blyfritt och tillverkas i rostfritt stål. Fördelen med rostfritt stål är att 

materialet kan återvinnas och inte är hälsofarlig för människan och naturen (NGL, u.å.). 

 

Den andra leverantören är FM Mattsson som är den äldsta krantillverkaren i Sverige. 

Företaget tillverkar tappvattenkranar med kallstartfunktion och snålspolning för att minska 

förbrukningen av kallvatten och tappvarmvatten (FM Mattsson, u.å.).  

 

Kallstart innebär att kranarna måste vridas ytterligare, utöver mitten för att få varmvatten. 

Funktionen möjliggör onödig varmvattenkonsumtion och minskar risken för barn att bränna 

sig. 

 

Enligt Mogren (2014) på FM Mattsson kan kallstart spara upp mot 40 % av den årliga 

varmvattenförbrukningen för byggnaden. Besparingen för byggnaden hamnar på drygt 13 

MWh/år enligt beräkningarna från ekvation 19. 

 

 

                        (19) 

 

Andra alternativ gällande minskad vattenförbrukning är spolningsfunktionerna på klosetterna. 

I dagsläget finns äldre varianter av klosetter och enbart möjlighet till en spolningsfunktion.  

 

Att installera toaletter som är snålspolande eller har flerfunktionell volym av vatten vid varje 

spolning bidrar till minskat inköp av kallvatten. Nackdelen med snålspolningen kan innebära 

att flera spolningar kan uppkomma vid större efterfrågade spolningar.   

Lönsamhetskalkyl 

Investeringskostnaden beräknades enligt tabell 27. 

 
Tabell 27 Samlade värden för beräkning av investeringskostnaden 

Vattenkran [kr/st] 800 

Antal [st] 32 

Materialkostnad [kr] 25 600 

Arbetskostnad [kr/h] 500 

Arbetstid [h] 32 

Arbetskostnad [kr] 16 000 

Investeringskostnad [kr] 41 600 

 

Lönsamhetskalkylen beräknades med hjälp av ekvation 16 och värdena som användes är 

samlade nedan i tabell 28.  
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Tabell 28 Samlade värden för beräkning av lönsamheten för åtgärdsförslaget 

Investeringskostnad [kr] 41 600 

Besparing [kWh/år] 15 888 

Fjärrvärmepris [kr/kWh] 0,83 

Besparing [kr/år] 13 187 

Kalkylränta [%] 4 

Ekonomisk livslängd [år] 10 

Nusummefaktor 8 

Restvärde 0 

Diskonteringsaktor 0 

Nip 87 266 

Pay-off [år] 3,2 

 

Resultatet av åtgärden medför en fjärrvärmebesparing på cirka 5 %. 

Byte av luftbehandlingsaggregat  

Idag är ventilationen i byggnaden tidsstyrd för respektive luftbehandlingsaggregat, vilket är 

positivt, då ingen onödig energianvändning uppstår.  FTX-system möjliggör värmeåtervinning 

för att utnyttja värmeenergin i frånluften. Den torra återvinningsgraden för roterande VVX är 

ca 70–80%. Kostnadsbesparing uppnås ju mer återvinning som åstadkoms.  

 

Det ena luftbehandlingsaggregatet som försörjer Guldhedens bibliotek är försedd med en 

plattvärmeväxlare. Dessvärre har plattvärmeväxlaren en torr verkningsgrad på endast 50–

60%. Åtgärdsförslaget i detta fall hade varit att byta ut värmeväxlaren i 

luftbehandlingsaggregatet till en roterande värmeväxlare. Detta skulle innebära att 

luftvärmaren inte behöver värma luften ytterligare. Resultatet blir lägre 

uppvärmningskostnader och en energibesparing erhålls. Alternativt är att byta ut hela 

aggregatet. Med en sådan renovering erhålls både en energieffektiv drivning av från- och 

tilluftsfläkt samt en energieffektivare värmeväxlare mellan från- och tilluften.  

 

Beräkningarna utfördes i en Microsoft Excel-fil som framtagits av Energi Triangeln AB. Ur 

Excelfilen kan en årlig energibesparing på drygt 7 MWh avläsas vid byte av 

luftbehandlingsaggregat (Energi Triangeln, 2018e). 

Behovsstyrd ventilation  

Idag är ventilationen i Guldhedens bibliotek och Folktandvården Guldheden tidsstyrd och 

utgörs av ett Constant Air Volume (CAV) system. I verksamheten West Coast Jitterbug är 

ventilationen närvarostyrd. CAV-system innebär att ventilationsflödet är konstant under 

drifttiderna samtidigt som konstant inomhustemperatur hålls genom att följa förändringarna i 

utomhustemperaturen. Ur energisynpunkt är det bättre att använda sig utav behovsstyrd 

ventilation, ett Variable Air Volume (VAV) eller Demand Controlled Ventilation (DCV).  

 

Genom att installera VAV-system i vissa rum kan ventilationsbehovet minskas och endast ett 

grundflöde utnyttjas då ingen vistas i lokalerna. Luftflödet anpassas med en närvarogivare 
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som upptäcker när personbelastningen och graden av aktivitet ökar. Därmed regleras 

luftflödet efter koldioxidhalten och rumstemperaturen. (Warfvinge & Dahlblom 2016, s. 3:9) 

 

Genom att anpassa ventilationsflödet efter behovet sparas energi då driftkostnader blir lägre 

för fläktar och pumpar. I detta fall hade det varit lämpligt att installera VAV-system i 

biblioteket då belastningen ser olika ut under öppettiderna. Även kontoren, barnbiblioteket, 

matsalen och måleriavdelningen i biblioteket hade varit fördelaktigt att installera VAV-

system för att utvinna det bästa ur ventilationssystemet. 

 

Besparingsberäkningar för åtgärdsförslaget kan utföras, men är omfattande. Då projekttiden är 

begränsad utesluts denna beräkning i den här rapporten.  

Belysning  

Belysningen har som huvudfunktion att bidra med rätt ljus, ge säkerhet och fungera som en 

trygghetsfaktor. Belysningen som omfattats av fastighetselen förekommer utvändigt på 

fasaden och ute på gården samt i byggnadens trapphus. Både invändigt och utvändigt finns 

belysning av olika slag, alltifrån gamla lampor till nyare kompaktlysrör, LED och 

lågenergilampor, se bilaga 3.  

 

Energieffektivare alternativ föreslogs i samråd med företagen Ecolux AB och Effekt i 

Varberg AB för att minska kostnaden för fastighetselen. Belysningsbyte föreslås i trapphusen 

för verksamheterna Guldhedens bibliotek och Folktandvården Guldheden.  

 

Belysningen i West Coast Jitterbug utgörs av energisnål belysning, framförallt LED. Inga 

åtgärdsförslag vidtas, då utbytet av belysningen anses som olämplig samt olönsam.  

 

Belysningskalkylerna för inomhusbelysningen presenteras i tabell 29 och åtgärdsförslagen i 

tabell 30. 

 
Tabell 29 Befintlig inomhusbelysning 

Belysning inomhus Antal W h Energi [kWh] 

Plafond bibliotek 5 42 2 112 444 

Lampett bibliotek 6 42 2 112 532 

Plafond tandläkare 2 42 2 472 208 

Plafond hiss bibliotek 2 26 2 112 110 

 Summa       1 293 

 

Alla ersättningsalternativ är av typen LED. 
Tabell 30 Åtgärdsförslag för inomhusbelysning 

Belysning inomhus Antal W h Energi [kWh] 

Plafond bibliotek 5 15 2 112 158 

Lampett bibliotek 6 22 2 112 279 

Plafond tandläkare 2 15 2 472 74 

Plafond hiss bibliotek 2 15 2 112 63 

 Summa       575 
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Den utvändiga fasadbelysningen består av 10 olika typer av armaturer med olika effekter. 

Totala energianvändningen för utomhusbelysningen beräknades till 5 912 kWh/år. 

Drifttiderna anpassades efter schablonvärden för utomhusbelysning som utgör 4 000 h/år.  

 

Gårdsbelysningen omfattas av 5 metallhalogen lyktstolpar och en LED lyktstolpe. Därtill 

finns 2 pollare som lyser upp vägen till Folktandvårdens ingång. Den befintliga belysningen 

presenteras i tabell 31 och förbättringsalternativen i tabell 32.  

 
Tabell 31 Befintlig utomhusbelysning 

Belysning utomhus Antal W h Energi [kWh] 

Strålkastare  4 10 4 000 160 

Fasadlampor typ 1 4 80 4 000 1 280 

Lyktstolpar 5 120 4 000 2 400 

Små strålkastare  2 52 4 000 416 

Strålkastare ingång 1 50 800 40 

Fasadlampor typ 2 2 60 4 000 480 

Fasadlampor typ 3 3 9 4 000 108 

Fasadlampor typ 4 1 26 4 000 104 

Fasadlampor typ 5 4 20 4 000 320 

Fasadlampor typ 6 1 60 4 000 240 

LED lyktstolpe  1 21 4 000 84 

Pollare 2 35 4 000 280 

 Summa       5 912 

 

Alla ersättningsalternativ är av typen LED. 
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Tabell 32 Åtgärdsförslag för utomhusbelysningen 

Belysning utomhus Antal W h Energi [kWh] 

Strålkastare  4 10 4 000 160 

Fasadlampor typ 1 4 40 4 000 640 

Lyktstolpar 5 14 4 000 270 

Små strålkastare  2 20 4 000 160 

Strålkastare ingång 1 10 800 8 

Fasadlampor typ 2 2 12 4 000 96 

Fasadlampor typ 3 3 9 4 000 108 

Fasadlampor typ 4 1 20 4 000 80 

Fasadlampor typ 5 4 9 4 000 144 

Fasadlampor typ 6 1 12 4 000 48 

LED lyktstolpe  1 21 4 000 84 

Pollare 2 20 4 000 160 

 Summa       1 958 

Lönsamhetskalkyl 

Investeringskostnaden för åtgärdsförslaget presenteras nedan i tabell 33. I kostnaderna för 

inomhusbelysningen är även installationen av närvarostyrning av inomhusbelysningen 

inräknad. Onödig belysning är inte kostnadseffektiv eller ett hållbart koncept, därför föreslås 

även ett nytt belysningssystem. Om närvarogivare placeras på lämpliga platser minimeras 

användningen av elektriciteten eftersom belysningen endast tillämpas när behov finns. 

 
Tabell 33 Investeringskostnaden för åtgärdsförslaget 

Materialkostnad [kr] 19 150 

Arbetskostnad [kr] 4 397 

Investeringskostnad [kr] 23 547 

 

Värdena som användes vid beräkning av lönsamheten är sammanställda nedan i tabell 34. 
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Tabell 34 Samlade värden för beräkning av lönsamhetskalkylen 

Investeringskostnad [kr] 23 547 

Besparing [kWh/år] 4 673 

Elpris [kr/kWh] 1,05 

Besparing [kr/år] 4 906 

Kalkylränta [%] 4 

Ekonomisk livslängd [år] 12 

Nusummefaktor 9 

Restvärde 0 

Diskonteringsaktor 0 

Nip 20 305 

Pay-off [år] 4,8 

 

I detta fall uppnås en besparing på drygt 4 600 kWh/år vilket motsvarar en 

besparingspotential på cirka 65 % på elförbrukningen som används för belysningen. 

Värmeåtervinning med avloppsförlusterna  

Avloppsförlusterna står för 95 % av den totala varmvattenproduktionen för byggnaden. För att 

ta tillvara på den stora förlusten är ett förslag att installera en avloppsvärmeväxlare i 

framtiden när tekniken utvecklats.  

 

Idag är tekniken ganska ny och det krävs omfattande åtgärder innan avloppsvärmeväxlaren 

kan installeras – exempelvis kan värmeväxlaren installeras i samband med stambyte. 

Eftersom tekniken med avloppsvärmeväxlare fortfarande är relativt ny ligger verkningsgraden 

på endast cirka 10 %. Det är inte troligt att åtgärdsförslaget leder till en lönsamhet idag 

(Kellener, 2017, s. 93). 

Kylsystem 

Idag använder sig endast verksamheten Folktandvården Guldheden av ett kylsystem, medan 

resterande verksamheter inte har någon komfortkyla installerad. Istället monteras fläktar 

manuellt och lokalerna vädras för att uppnå acceptabel termisk komfort sommartid. Ett 

alternativ är att installera fjärrkyla i byggnaden som kan kyla tilluften via vattenburet 

kylbatteri i luftbehandlingsaggregatet. I kylbatteriet kommer kondensutveckling att ske då den 

varma tilluften kyls med cirka 6 ˚C kallt vatten. 

 

Fjärrkylan fungerar på ungefär samma sätt som fjärrvärmen – en värmeväxlare installeras i 

byggnaden där sekundärsidan avger sin värme till primärsidan som består av fjärrkylan. Det 

kylda sekundärvattnet distribueras sedan ut till de olika luftbehandlingsaggregaten (Warfvinge 

& Dahlblom 2016, s. 3:16).  

 

Idag förekommer inte fjärrkyla på Doktor Fries Torg. Installerad fjärrkyla finns vid Chalmers 

Tekniska Högskola och Sahlgrenska sjukhus och eftersom byggnaden är placerad mellan 

dessa kan fjärrkyla komma att installeras inom en snar framtid. Detta konstaterades genom 

fjärrkylkartan på Göteborgs Energi internetsida (Göteborgs Energi, 2018). 
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Förutom fjärrkyla finns andra alternativ att installera. Istället kan man fokusera på att 

installera kylmaskiner som försörjer kylbafflar eller luftkylare i ventilationsaggregatet. 

Kylmaskinen kan användas till fläktkonvektorer som hastighets anpassas efter behov. 

Placeringen av fläktkonvektorer kan variera men förekommer främst under fönster eller är 

upphängda i taket. Fördelen med fläktkonvektorer är att temperaturen är reglerbar för varje 

enskilt rum (Warfvinge & Dahlblom 2016, s. 3:13).  

 

Komfortkylsystemet påverkar inomhuskomforten på ett positivt sätt för både personal och 

besökare. Människorna som vistas i lokalerna får en tillfredställande vistelse och personalen 

en trygg och komfortabel arbetsmiljö. Samtidigt som rätt kylsystem väljs kan styrningen 

behovs anpassas för att minimera kostnaderna för komfortkylan och i ett senare skede 

anpassas till Göteborg Energis utbyggnad av fjärrkyla.  

 

Installation av komfortkylsystem gäller även i West Coast Jitterbugs där det förkommer hög 

grad av aktivitet, då danslokalerna är fyllda och stort värmetillskott från personer förkommer.  

Solavskärmning 

Den mest kostnadseffektivaste åtgärden för att minska inköpet av kyla och kylbehovet är att 

solavskärma vissa fönster, antingen med markiser eller med persienner. Om fönsterbyte utförs 

kan även valet av fönster anpassas så att vissa glaspartier kan skärmas från solen, dock finns 

risken att solinstrålning vintertid går förlorad som internvärme. 

 

Vid platsbesök påpekades förekomsten av de markiser som var installerade på vissa av 

Guldhedens biblioteks fönster. Dessa har byggts på i efterhand på grund av stort 

värmetillskott i lokalerna.  

 

Åtgärdsförslaget omfattar 16 markiser på 16 fönster och installeras där solstrålningen är som 

störst, se bilaga 9. Markiserna i denna beräkning har en avskärmningskapacitet på 80 %. 

Solinstrålningen i lokalerna beräknas på nytt med en faktor från markiserna och en kylning på 

cirka 171 MWh/år åstadkoms, se bilaga 9. 

Lönsamhetskalkylering  

Nip-metoden visar att en investering i markiser för utsatta fönster är lönsam, se tabell 35. 

 

Totala investeringskostnaden uppgår till cirka 150 kkr och utgörs av en arbetskostnad på 40 

kkr samt en materialkostnad på cirka 109 kkr. Markiserna är utrustade motorer som anpassar 

avskärmningsgraden efter sol och vind.  
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Tabell 35 Samlade värden vid beräkning av lönsamheten i åtgärdsförslaget 

Materialkostnad [kr] 109 182 

Arbetskostnad [kr] 40 000 

Besparing [kWh/år] 171 484 

Besparing [kr/år] 180 058 

Kalkylränta [%] 4 

Ekonomisk livslängd [år] 8 

Nusummefaktor 6,7 

Restvärde 0 

Diskonteringsfaktor 0 

Investeringskostnaden [kr] 149 182 

Nip [kr] 1 063 105 

Värmesystem 

Ett alternativ är att injustera värmesystemet. Syftet med injusteringen är att rätt 

framledningstemperatur och flöde till radiatorerna erhålls. Rätt temperatur och flöde önskas så 

att värmeavgivningen från radiatorerna blir som den dimensionerande (Svensk Innemiljö 

2009, s. 48). 

 

Ett förslag är att även utföra ett termostatbyte i samband med injusteringen. Detta för att 

åstadkomma ett effektivare värmesystem, där radiatorerna stänger av om personbelastningen 

ökar eller solen tittar fram. Enligt Svensk Innemiljö (2009) finns det en besparingspotential på 

cirka 10-30 % av uppvärmningen vid termostatbyte. Beräkningarna i projektet utgår ifrån en 

antagen besparing på cirka 10 %. Den årliga besparingen av inköpt fjärrvärme blir drygt 26 

MWh/år.  

RESULTAT AV ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
Åtgärdsförslagen som presenterats och dess besparing presenteras nedan i tabell 36. 
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Tabell 36 Sammanställning av åtgärdsförslagens besparing i MWh under ett år. 

Åtgärdsförslag Besparing [MWh/år] 

Solceller 10 

Fönsterbyte 53 

Belysningsbyte 5 

Tilläggsisolering 89 

Byte av LA 7 

Kallstart 16 

Injustering + termostatbyte 26 

Fläktbyte 2 

 

Resultatet tyder på en besparingspotential på cirka 54 % enligt beräkningarna. Detta medför 

att energianvändningen för byggnaden minskar till 71 kWh/m
2
, år och 83 kWh/LOA, år. För 

en tydligare bild av energianvändningen efter utförda åtgärden se figur 17.  

 

 
Figur 17 Den blåa kulan visualiserar energianvändningen i byggnaden idag och den röda representerar den förväntade 

energianvändningen vid utförda åtgärder 
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DISKUSSION 
Att energieffektivisera byggnaden på Doktor fries torg 6,7 och 10 som är K-märkt har 

inneburit hinder. K-märkningen förhindrar potentiella energieffektiva åtgärder. Om samhället 

skall bli hållbart och minska energianvändningen i Sverige måste hårdare regler och normer 

sättas inom byggbranschen. Om nya kraven blir höga måste k-märkningarna upphöra om 

möjlighet till energieffektivitet skall åstadkommas, dock kan några åtgärsförslag utföras så att 

utseendet blir identiskt med det gamla, exempelvis tilläggsisolering, fönsterbyte och ny puts. 

 

För att få ett hållbart samhälle är det viktigt att balans mellan ekonomi, miljö och sociala 

faktorer uppnås och inte enbart miljöaspekterna. Därför bör staten införa fler subventioner 

som gör att ett hållbart system fås och att Sverige minskar sin energianvändning inom 

bostads- och verksamhetslokaler.  

 

Om åtgärderna skall fungera effektivt krävs det att fastighetsägaren är engagerad och utför 

underhåll samt kontroll för att se till att alla tekniska system uppfyller sin rätta funktion. Det 

viktigt att reglersystemet följs upp och att olika driftfall vid olika årstider och dygn stämmer 

samt att tillopps- och returflödena på värmesystemet har rätt temperatur. Temperaturerna är 

viktiga då fjärrvärmeleverantörerna efterfrågar så låga returtemperaturer som möjligt och 

debiteringen för fastighetsägaren kan i framtiden bli högre desto högre temperatur returvattnet 

har. Stora ekonomiska och energi besparingsåtgärder ligger också i att ha rätt drifttid för de 

olika systemen i byggnaden. 

 

Otätheten i klimatskalet är svårbedömt. Detta leder till att infiltrationsförlusterna är en osäker 

faktor. Osäkerheten hade minskat med mätvärden från värmekamera på plats eftersom 

undersökning av platser som är mest utsatta kunnat kontrolleras. Detta hade bidragit till 

tätningsalternativ för de mest kritiska plasterna. Dessvärre utförs projektet under varmare 

perioder på året och att upptäcka värmeförlusterna är betydligt svårare i jämförelse med 

vinterperioden. 

  

Under projektets arbetsgång har man anpassat tre huvudämnen miljön, ekonomi och sociala 

aspekter kring inomhusklimatet och belysning, vilket berör alla människor och därmed 

samhället på ett eller annat sätt.  För att bidra med en säker arbetsmiljö för kunderna, besökare 

och personal krävs det att verksamheten bedrivs på ett komfortabelt och varsamt sätt.  

Fastighetsägaren bör ständigt förbättra energi- och elanvändningen i byggnaden i takt med 

den tekniska utvecklingen inom detta för samhället så viktiga område som kan kallas 

samhällsbyggnad. Detta åstadkoms genom att energieffektivisera byggnaden och att ta till sig 

åtgärder som presenterats samt upprätthåller hållbar utveckling i åtanke.  

 

Åtgärderna bidrar till förbättrad komfort för personerna som vistas i lokalerna. Det är även 

viktigt att se till att hushållningen med resurserna går rätt till. Förvaltnings AB 

GöteborgsLokaler skall driva verksamheten på ett för Göteborgs kommun (och 

kommuninvånare) kostnadseffektivt sätt vilket innebär att onödiga kostnader undviks. Om 

alla befintliga byggnader hade börjat se över sin energianvändning som denna kanske vi 

kommer ett steg närmare EU:s mål och inom en viss framtid åstadkomma en hållbar 

utveckling som innebär en minskning av energianvändningen för byggnader inom bostads- 

och verksamhetslokaler i Sverige.  

 

Avgränsningar i projektet har presenterats för att projektet inte ska bli för omfattande 

eftersom det är tidsbegränsat och enbart skall pågå i 8 arbetsveckor. Vid beräkning av olika 
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del fall finns en viss osäkerhet i avläsningen i diagram, förenklingar, antaganden och olika 

källors framtagande av data.  

 

Verkningsgraden på olika komponenter som värmeväxlare är inte alltid konstanta. Stora 

variationer kan uppkomma beroende på drift, skötsel och väderförhållanden. Variationerna i 

verkningsgraden medför att beräkningarna inom fastighetselen och ventilationens 

värmeåtervinning kan variera.  

 

Något som uppmärksammades var fönsterbytet som var en lönsam investering, tidigare 

erfarenhet har visat att så sällan är fallet, att det är ekonomiskt försvarbart att byta fönster på 

befintliga byggnader med den vanliga kalkylräntan 4 % och med de avskrivningstider som 

gäller i dessa typer av beräkningar. Det kan bero på att kostnadsberäkningen är missvisande 

gällande arbetskostnaden som räknats för lågt. Under rådande högkonjunktur inom 

byggsektorn har arbetskostnaden för energisparåtgärder stigit kraftigt de senaste åren. 

 

I början av projektet erhålls ritningar från Förvaltnings AB GöteborgsLokaler som omfattar 

både ventilation, rör och själva konstruktionen av byggnaden. Många av dessa gamla ritningar 

är otydliga och svåra att läsa av vilket resulterar i att avläsningarna samt antaganden om vilket 

material som konstruktionen är uppbyggd av kan bli bristfälliga och direkt felaktiga. Även 

måtten som är utritade kan vara missvisande vi olika sammanhang då pålitligheten i skalor 

och verklighetsperspektivet varit osäkra. Därför har ett snitt tagits som använts för hela 

byggnaden.  

 

Den mänskliga faktorn har en stor påverkan på den interna värmen. Personvärmen kan avvika 

från dag till dag, då graden av aktivitet och antalet besökare varierar. I de schablonvärden som 

används vid beräkning av olika apparaters drivenergi finns också en viss osäkerhet.  

 

Vid beräkning av lönsamheten för respektive åtgärd togs det inte hänsyn till investeringsstöd. 

Om stöden fås kan beräkningarna leda till en lägre återbetalningstid och öka lönsamheten i 

investeringen. Denna typ av investeringsstöd finns inom miljöprogrammet för bostäder om 

det samtidigt leder till både en energieffektivisering och ett förbättrat inomhusklimat. 

 

Då många värden antas under projektets gång medför detta osäkerheter i beräkningarna. 

Beräkningarna garanterar inte exakta besparingar, utan ungefärliga. Värden som har antagits 

har haft en litteraturkälla som stödjer värdet, men då många antagna parametrar används i 

samma ekvation kan detta leda till en liten avvikelse av det verkliga värdet. Värdena som 

presenteras i rapporten är teoretiska värden eftersom vi inte kan behärska alla parametrar.   

 

När inköpet av fönster sker finns ibland fördelen att prissänkning möjliggörs vid köp av ett 

stort antal. Dessa har inte tagit med i beräkningarna och om prissänkningen finns kan 

kostnaderna för fönsterbytet täckas till viss del.  

 

Resultatet av belysningsbytet bidrar till lägre installerade effekter, vilket medför lägre interna 

värmelaster då värmeavgivningen från den befintliga belysningens är högre. Detta leder till 

högre uppvärmningskostnader från fjärrvärmeleverantören, medan elkostnaderna för 

produktionen av komfortkyla i kompressordrivna kylmaskiner kan hållas nere. Oavsett är 

detta kostnadseffektivt då inköpet av elen är dyrare jämfört med fjärrvärme.  
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SLUTSATS 
Detta examensarbete visar ett arbetssätt, en metod för energieffektivisering och minimering 

av energianvändningen i befintliga byggnader uppförda redan på 1950-talet och framåt. 

Metoden blir därmed ett sätt att arbeta mot en hållbar utveckling inom samhällsbyggande 

sektorn. 

 

Resultatet från projektet visar att byggnaden i nuläget har en energianvändning på cirka 133 

kWh/m
2
, år och cirka 154 kWh/LOA, år. Med framtagna åtgärdsförslag har byggnaden en 

besparingspotential på cirka 54 % som motsvarar en energianvändning på 71 kWh/m
2
, år och 

83 kWh/LOA, år. 

 

Vid platsbesöken konstaterades det att byggnaden på Doktor Fries Torg 6, 7 och 10 är väl 

skött. Den putsade fasaden är på vissa ställen nedklottrad och fuktskadad. Ena ytterväggen av 

verksamheten Folktandvården var åtgärdad. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler beslutar om 

vilka åtgärdsförslag som anses som lämpliga att utföra. 
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Figur 18 Folktandvården Guldheden entré 

Foto: Lejla Gibanica och Lejla Handanagic 

Figur 19 Guldhedens bibliotek från östra sidan av entrén 

Foto: Lejla Gibanica och Lejla Handanagic 
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Figur 20 West Coast Jitterbuggs utbyggnadsdel 

Foto: Lejla Gibanica och Lejla Handanagic 

Figur 21 West Coast Jitterbuggs entré 

Foto: Lejla Gibanica och Lejla Handanagic 
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Figur 22 Baksidan av Guldhedens bibliotek 

Foto: Lejla Gibanica och Lejla Handanagic 

 

 
Figur 23 Entré Guldhedens bibliotek 

Foto: Lejla Gibanica och Lejla Handanagic 
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Figur 25 Baksidan av Guldhedens bibliotek och östra sidan av Folktandvården Guldheden 

Foto: Lejla Gibanica och Lejla Handanagic 

Figur 24 West Coast Jitterbugs baksida 

Foto: Lejla Gibanica och Lejla Handanagic 
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Figur 26 West Coast Jitterbugs södra sida 

Foto: Lejla Gibanica och Lejla Handanagic
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Figur 27 Byggnadens fram- och baksida 

Källa: Förvaltnings AB GöteborgsLokaler  

 

RITNINGAR  
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Figur 28 Byggnadens östra sida och West Coast Jitterbugs entré 

Källa: Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 
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Figur 29 Guldhedens bibliotek  östra- och västrasida 

Källa: Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 
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Figur 30 Belysning inomhus och utomhus som täcks av fastighetselen 

Foto: Lejla Gibanica och Lejla Handanagic 

 

BELYSNING 
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GLOBALSTRÅLNING 
 

Tabell 37 Sammanställning av den globala strålningen i Göteborg med mätningar från 1980-talet fram till 2018-01-01 

utförda av Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI). Värdena i tabellen är beräknade medelvärden under 

2017. Medelvärdet beräknades genom att ta summan av alla värden för respektive månad och timme, dividerat med antalet 

dagar för månaden. 

 
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03:00 0 0 0 0 2 7 4 0 0 0 0 0 

04:00 0 0 0 2 25 42 35 4 0 0 0 0 

05:00 0 0 0 26 95 107 107 40 3 0 0 0 

06:00 0 0 10 88 181 210 217 112 27 3 0 0 

07:00 0 0 48 184 279 302 317 198 83 32 2 0 

08:00 3 31 114 262 381 394 411 281 162 85 21 2 

09:00 21 81 194 361 469 471 491 362 237 149 63 17 

10:00 55 126 248 454 527 535 502 400 286 188 96 38 

11:00 77 146 290 498 559 545 558 439 317 211 113 46 

12:00 85 164 292 517 581 536 573 421 296 201 108 45 

13:00 83 143 260 486 546 530 540 421 285 167 91 37 

14:00 53 102 120 424 491 503 502 395 253 133 53 20 

15:00 18 64 147 339 415 423 450 337 185 86 15 3 

16:00 2 24 88 261 324 340 375 233 118 27 1 0 

17:00 0 2 36 153 219 239 250 148 46 3 0 0 

18:00 0 0 4 52 123 143 160 75 8 0 0 0 

19:00 0 0 0 7 45 70 74 18 0 0 0 0 

20:00 0 0 0 0 6 20 16 1 0 0 0 0 

21:00 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt [W] 397 884 1 853 4 112 5 269 5 419 5 581 3 883 2 306  1286 562 209 
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Figur 31 Dagens tillstånd på enstaka fönster på byggnaden 

Foto: Lejla Gibanica och Lejla Handanagic 
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OVK 
 

 
Figur 32 OVK 

Källa: Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 
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Figur 33 OVK 

Källa: Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 
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Figur 34 OVK 

Källa: Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 
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Figur 35 OVK 

Källa: Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 
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Figur 36 OVK 

Källa: Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 
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Figur 37 OVK 

Källa: Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 
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Figur 38 OVK 

Källa: Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 
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SOLCELLER 

Figur 39 PVgis, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 
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INTERNVÄRME 
 

 

 

Figur 40 Total intervärme i byggnaden Figur 41 Total internvärme 

Figur 42 Nyttig internvärme 
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SOLAVSKÄRMNING 
 

 
Figur 43Utan markiser 

 

 
Figur 44 Med markiser 
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AGGREGATBYTE 
 

 
 

 

Figur 45 Första kolumnen representerar det befintliga luftbehandlingsaggregatet och den vänstra kolumnen representerar det nya 

luftbehandlingsaggregatet 
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