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BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

Atemp - Tempererad golvarea: All golvarea innanför ytterväggarnas insida som är avsedd att 

värmas till mer än 10°C (Boverket, 2015) 

Byggnadens energianvändning: Den totala energin som under ett normalår levereras till 

byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel (Boverket, 2015) 

Byggnadens fastighetsenergi: Den el som används för att tillgodose byggnadens behov. Här 

ingår belysning utomhus och i allmänna utrymmen, el till pumpar och fläktar, hissar etc. 

(Boverket, 2015) 

COPr, Coefficient of Performance - Refridgeration: En köldfaktor beskriver hur mycket 

värmeenergi som kan föras bort i förhållande till det tillförda arbetet (Warfvinge & Dahlblom 

2010) 

Direktexpansion: En metod för kylning, med kompressor, som använder sig av torrförångning 

(inga vätskedroppar tillförs kompressor) (Naturvårdsverket, 2003) 

DVUT, Dimensionerande vinterutetemperatur: Avser inte den lägsta utetemperaturen som kan 

inträffa utan en medeltemperatur under minst ett dygn. Bestäms av var huset ligger i landet 

och av husets tidskonstant (Warfvinge & Dahlblom 2010) 

E-rapport: En rapport med energistatistik tillhandahållen av Göteborgs Energi gällande el, 

värme och vatten månadsvis sett över de senaste åren. Anger även totaler 

Elvärme: Uppvärmningssätt med elektrisk energi (Boverket, 2015) 

Energiindex: En faktor som visar hur energibehovet för uppvärmning har skiljt sig från det 

normala året för en specifik ort (SMHI, 2015) 

G-värde - solenergitransmittans: Den andel solenergi som når in i rummet (Adalberth & 

Wahlström 2007) 

Klimatskal: Det som omsluter byggnaden och har kontakt med utomhustemperaturen – tak, 

väggar, golv, fönster och dörrar etc. (Adalberth & Wahlström 2007) 

Köldbrygga: En del av konstruktionen i byggnaden som har kontakt med den kallare utsidan 

och som på så vis kan leda värme till den kalla sidan. Detta orsakar värmeförluster (Adalberth 

& Wahlström 2007) 

LED, Light Emitting Diode: Belysning som idag är mest energieffektiv på marknaden 

(Jernkontorets Energihandbok, u.å.a) 

Normalår: Ett normalår bygger på statistik angående uteomhustemperaturer under perioden 

1981-2010. Med ett normalår kan man jämföra hur mycket det aktuella året skiljer sig från 

normalåret (SMHI, 2014) 



 

 

Normalårskorrigering: Ger en möjlighet att kunna jämföra energianvändningen mellan olika 

tidsperioder trots den varierande utetemperaturen (Jernkontorets Energihandbok, u.å. b). 

Energi-index är en sådan metod 

OVK-protokoll - Obligatorisk ventilationskontroll: En kontroll som skall göras regelbundet 

för att säkra sig om ett bra inomhusklimat och att ventilationssystemen fungerar (Boverket, 

2014) 

Ortens specifika värmebehov, S: Ett verktyg för normalårskorrigering. Anger hur ofta, utifrån 

en gränstemperatur för stopp av uppvärmning, en utomhustemperatur råder som innebär ett 

uppvärmningsbehov. Vid temperaturer över gränstemperaturen finns inget 

uppvärmningsbehov (GEAB, u.å.). 

Transmissionsförlust: Avser värmeflöde genom klimatskal och även köldbryggor (Warfvinge 

& Dahlblom 2010) 

U-värde: värmegenomgångstal för en byggnadsdel W/m
2
K (Boverket, 2015) 

Verksamhetsenergi: Den el, eller energi, som används inom verksamheten. Till exempel 

datorer, belysning och hushållsmaskiner (Boverket, 2015) 

VVC: Varmvattencirkulation 

  



 

 

BETECKNINGSLISTA 

Beteckning  Storhet    Enhet 

λ  Värmekonduktivitet   W/mK 

ρ  Densitet    kg/m
3
 

η  Verkningsgrad   - 

e  Energitäckningsgrad   - 

τ  Drifttid    h 

Ψ Värmegenomgångskoefficient   W/mK 

linjära köldbryggor    

A  Area    m
2
 

Cp  Specifik värmekapacitet vid konstant tryck kJ/kgK 

d  Ytskiktets tjocklek   m 

�̇�  Massflöde    kg/s 

∆p  Tryckfall, tryckuppsättning  Pa 

R  Värmemotstånd för ett homogent skikt  m
2
K/W 

Rse  Värmeövergångsmotstånd vid ytteryta  m
2
K/W 

Rsi  Värmeövergångsmotstånd vid inneryta  m
2
K/W 

S  Ortens specifika värmebehov  °h 

ΔT Temperaturdifferens   K, °C 

tg Gränstemperatur   °C 

tu Utetemperatur   °C 

U Värmegenomgångstal   W/m
2
K 

Q Värmeenergi    J, Wh 

Qdr Distributions- och reglerförluster  MWh 

Qenergi Totalt energibehov (värme- och elenergi) MWh 

Qi Värmeförlust genom luftläckage  MWh 



 

 

Qkyla Kyla (bortförd värme)   MWh 

Qsol Värmetillskott genom solinstrålning som huset MWh 

kan tillgodogöra 

Qt Transmissionsförluster   MWh 

Qtillskott Internlaster som kan tillgodogöras  MWh 

Qtvv Värmebehov för uppvärmning av tappvarmvatten MWh 

Qv Värmebehov för ventilation  MWh 

Qvå Återvunnen värme   MWh 

Qvärme Totalt värmebehov   MWh 

Q̇ Värmeeffekt    J/s, W 

q  Specifik värmemängd   J/kg 

V̇  Volymflöde    m
3
/s 

W  Elbehov vid normal avsedd användning  MWh 

  av huset 

Wf  Elanvändning för drift av motorer till pumpar, MWh 

  fläktar och övrig fastighetsel 

�̇�𝑓𝑙ä𝑘𝑡  Fläkteffekt    W 

𝑊𝑓𝑙ä𝑘𝑡  Drift-el till fläkt under angiven drifttid  Wh 

Wh Hushållseleanvändning   MWh 

Win Tillförd el till kylaggregat   MWh 

 

 

 

  



 

 

EKVATIONSLISTA 

𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 +𝑊 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑖 + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑡𝑣𝑣 + 𝑄𝑑𝑟 +𝑊𝑓 +𝑊ℎ − 𝑄𝑣å − 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 − 𝑄𝑠𝑜𝑙 

   (MWh)   Ekv. 1 

𝑄 = 𝑈𝐴𝑆   (Wh)   Ekv. 2 

�̇� = 𝑈𝐴∆𝑇   (W)   Ekv. 3 

1

𝑈
= 𝑅𝑠𝑖 + ∑𝑅 + 𝑅𝑠𝑒   (W/m

2
K)

-1
   Ekv. 4 

𝑅 =
𝑑

𝜆
   (m

2
K/W)   Ekv. 5 

𝑆 = ∫(𝑡𝑔 − 𝑡𝑢) 𝑑𝑡  (°h)   Ekv. 6 

𝑄 = (�̇�𝐶𝑝(𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟) ∗ 8760) ∗ (1 − 𝜂𝑒)  

(kWh)   Ekv. 7 

𝑄𝑘𝑦𝑙𝑎 = �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑆𝑘𝑦𝑙𝑎 (kWh)   Ekv. 8 

∈= 𝐶𝑂𝑃𝑟 =
𝑁𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑
=

𝑄𝑘𝑦𝑙𝑎

𝑊𝑖𝑛
 (-)   Ekv. 9 

�̇�𝑓𝑙ä𝑘𝑡 =
∆𝑝∙�̇�

𝜂
  (W)   Ekv. 10 

𝑊𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑎𝑟 = �̇�𝑓𝑙ä𝑘𝑡 ∗ 𝜏  (kWh)   Ekv. 11 

𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 = �̇�𝐶𝑝𝑆  (kWh)   Ekv. 12 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = ∑(𝑃 ∗ 𝜏)  (kWh)   Ekv. 13 

 

Eventuella härledningar till ekvationer och dess källor återfinns i rapporten, där även deras 

tillämpning vidare beskrivs. 

 

  



 

 

KONSTANTER 

Beteckning   Värde   Enhet 

Cp, vatten   4,19   kJ/kgK 

Cp, luft   1,0   kJ/kgK 

ρvatten   1000   kg/m
3
 

ρluft   1,2   kg/m
3
  

Medeltemperatur, Göteborg 7,8   C 

DVUT   -16   C 

Samtliga konstanter hämtas från Projektering av VVS-installationer (Warfvinge & Dahlblom 

2010).   



 

 

SAMMANFATTNING 

För att få en tydlig bild av energiflöden i byggnaden Axel Dahlströms torg 3 utfördes en 

energianalys på byggnaden. Den syftade till att identifiera hur energi tillförs samt används 

eller bortförs byggnaden, vilket genomfördes genom balansberäkningar angående 

energiflöden. På så vis möjliggjordes en diskussion kring åtgärder för att energieffektivisera 

byggnaden.   

Projektet genomfördes till stor del med hjälp av antaganden baserade på litteratur, inventering 

av byggnad samt bestämmelser inom branschen. Eftersom balansen i slutändan skulle gå 

jämnt upp (tillförd energi och bortförd/använd energi ska vara lika stora) kunde resultatet till 

stor del kontrolleras genom att iaktta skillnaden mellan tillfört och bortfört var. I rapporten 

uppgick denna skillnad till ca 5 %, vilket bestämdes vara acceptabelt för rapportens ändamål. 

Balansen visade då att byggnadens totala årsenergibehov var 205 kWh/m
2
 varav 78 kWh/m

2
 

var el.  

Då balansen fastställts som korrekt undersöktes en rad olika åtgärder. Dessa har samlats i 

rapporten till ett åtgärdspaket för effektivare energianvändning och ett bättre inneklimat. 

Åtgärderna behandlar system kring ventilation, belysning och värme. I den mån möjligt har 

eldrivet konverterats till vattenburet, då fjärrvärme föredras till uppvärmning framför el.  

Med presenterat åtgärdspaket beräknades byggnadens nya årsenergibehov till 150 kWh/m
2
. 

Av detta var 56 kWh/m
2
 elenergi. Totalt innebar åtgärdspaketet en relativ energibesparing på 

27 % av dagens behov.  

Nyckelord:  

Byggnaders energianvändning, energiingenjör, energiteknik, energianalys, 

energikartläggning, inomhusklimat, installationsteknik 

  



 

 

ABSTRACT 

An energy analysis was executed, regarding the energy flows in and out of Axel Dahlströms 

torg 3, in order to get a good understanding surrounding the building as a system. The purpose 

of the analysis was to identify how energy is submitted to the building and how it is either 

utilized or becomes a ”loss” of energy. This task was carried out using energy balances. Thus 

it was made possible to discuss different measures for improvement of the annual need for 

energy. 

The project was performed in great part with the help of assumptions based on litterature, 

inventory of the building and rules of the industry. The result could, to a large extent, be 

controlled of its accuracy, since the energy flows submitted to the building needs to add up to 

the energy leaving the bulding (either as used energy or as a ”loss” of energy). In the paper 

the difference between ”in and out” was calculated to 5 %, and it was decided that the size of 

this difference was acceptable for the purposes of this paper. In this state the balance stated 

that the annual bought energy for the building was  205 kWh/m
2
 whereof eletricity was 78 

kWh/m
2
.  

The balance was deemed accurate, and a number of measures for improvement, which are 

gathered in the paper as one package of measures, were designed. The measures include acts 

for improvement of energy efficiency, as well as the climate indoors, in the systems 

surrounding ventilation, heating and the lighting of the buildning. As far as possible 

electrically powered heating was transferred to heating by water from the heating network, 

since this source is preferred over electricity.  

With the measures for improvment presented in this paper, the new and decreased need to buy 

energy was calculated as 150 kWh/m
2
 whereof electricity was 56 kWh/m

2
. This meant that 

the total relative decrease of bought energy was  27 % compared with the current need. 

Keywords: 

Buildings energy use, energy engineering, energyengineer, energy analysis, energy, indoor 

climate, installation technology 
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1. INLEDNING  

Energieffektivisering är en nödvändighet för att bibehålla ett gott klimat för kommande 

generationer. Denna kan ske genom att ta fram ny teknik, men det ligger också stor vikt i att 

effektivisera befintlig teknik och byggnation. I denna rapport analyseras en byggnad från 

1954 angående energiflöden med syfte att effektivisera dess energianvändning.  

2. METOD OCH MATERIAL  

2.1 BAKGRUND 

Den 1 januari 1999 stiftades Miljöbalken. Lagen syftar till att främja en god och hälsosam 

miljö för kommande generationer genom att jobba mot en hållbar utveckling 

(Naturvårdsverket 2015). Dessutom finns målet inom EU att till år 2020 minska 

energianvändningen med 20 % (miljömålen 20-20-20). För att uppnå detta måste alla sektorer 

effektiviseras (Energimyndigheten 2015a).  

Sektor Bostäder och service, däribland lokalbyggnader, står för 40 % av Sveriges totala 

energianvändning. Lokaler och hushåll bidrar till hela 90 % av sektorns totala användning. Av 

detta går över hälften till uppvärmning samt varmvatten. Lokalers elanvändning har sedan 

oljekrisen på 70-talet ökat fram till mitten av 90-talet, varefter användningen blev relativt 

stabil (Energimyndigheten 2015b).  

Naturvårdsverket (2016) menar att energieffektivisering är ett sätt att nå många 

miljökvalitetsmål. En effektivisering kan ske genom såväl beteendeförändringar som byte av 

teknik. Det är dock viktigt att nyttan och funktionen för verksamheten bibehålls. 

Ett styrmedel som verkar till att främja energieffektivisering är lagen om energikartläggning 

av stora företag. Lagen säger att energianvändningen inom företaget skall kartläggas vart 

fjärde år då även åtgärder för energieffektivisering skall beröras (Naturvårdsverket 2016). Ett 

annat styrmedel, som jobbar på liknande sätt, är energideklarationer. En energideklaration 

redovisar ett företags energianvändning. På liknande sätt skall denna rapport analysera en 

byggnads energianvändning samt åtgärder för effektivisering.  

Axel Dahlströms torg 3 ligger i Högsbo i Göteborg. Byggnaden fungerar som en mötesplats 

där många olika verksamheter kan hittas. I byggnaden finns Högsbo bibliotek, öppna 

förskolan Axel och fritidsklubben Axel. Här återfinns ett antal samlingslokaler där föreningar 

arrangerar bland annat dans och gympa (Göteborgs Stad, u.å.). I byggnaden finns även en 

pizzeria, ett konditori, en modebutik samt ett gym. Byggnaden ägs och förvaltas av 

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler.  

Från GöteborgsLokaler finns en önskan att analysera denna byggnads energianvändning, samt 

få en översikt gällande byggnadens olika system. Syftet är att få kännedom om hur 

energianvändandet ser ut, och hur man på sikt kan förbättra detta.  
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2.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Rapportens syfte är att få en överblick av en byggnads tillförsel och bortförsel av energi. 

Analysen ger en möjlighet att finna förbättringsåtgärder för att effektivisera 

energianvändningen, vilket idag är en aktuell fråga.  

Frågeställningar: 

 Hur mycket energi använder byggnaden och till vilka ändamål används den? 

 Var sker energiförlusterna och hur kan de minskas? 

2.3 TILLGÄNGLIGT UNDERLAG 

Underlag som finns tillgängligt består av energistatistik, OVK-protokoll, en energideklaration 

(Energi Triangeln AB, 2010) och olika typer av ritningar (urval finns i bilaga 1), 

tillhandahållna efter kontakt med Tommy Nilsson
1
 på Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, 

som äger och förvaltar byggnaden. Huset byggdes 1954 och många handlingar, som kan vara 

till hjälp för en utförlig analys, saknas. Analysen kommer därför till stor del att bestå av 

antaganden som gjorts i samband med inventering samt statistiska data. 

Verksamheterna har varsin elmätare och egna abonnemang, vilket medför att datainsamling 

för analysen försvåras. Det finns viss energistatistik avseende elanvändning hos Göteborgs 

Energi, men de siffrorna omfattar inte enbart den byggnad som avses i denna rapport.  

2.4 SÄKERHET I INHÄMTADE DATA 

Den information som hämtats från Göteborg Energis E-rapport har en hög noggrannhet då 

data konstant loggas och registreras i en databas. I dessa finns uppgifter om byggnadens 

användning, både på årsbasis och månadsbasis. OVK-protokollen uppdateras vart tredje år 

och dessa data anses därför också vara tillförlitliga för analysen då de mäts av sakkunnig.  

Analysen kommer inte kunna ge exakta resultat men det är inte det viktiga i rapporten. Fokus 

ligger på analysen och vilka områden som kan förbättras. Resultatet kan dock på olika sätt 

bedömas rimligt, vilket beskrivs senare i rapporten. 

Mycket av byggnadens data har uppskattats p.g.a. brist på dokumentation. För de uppskattade 

värdena finns det därför en viss osäkerhet. I analysen används i möjlig mån driftdata från 

rapporter eller statistiska data för liknande verksamheter. Statistik kan naturligtvis skilja stort 

från fall till fall, därför är det viktigt att under arbetets gång bedöma resultatets rimlighet.  

  

                                                 
1
 Tommy Nilsson, Energiingenjör på Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, mailkontakt 2016-04-22 
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2.5 AVGRÄNSNINGAR 

Läsaren förväntas ha grundläggande kunskaper inom energiteknik och matematik då stora 

delar av de delarna inte kommer att redovisas på en grundläggande nivå. Beräkningarna 

redovisas i form av valda ekvationer vars tillämpning beskrivs i rapporten. Resultat av 

beräkningar står att finna i bilagor från Microsoft Excel-ark.  

Då energiflödet in och ut ur en byggnad är mycket komplext och bestående av många stora 

och små delar tvingas analysen till en del avgränsningar. Analysen fokuserar på den köpta el- 

respektive värmeenergin eftersom det är denna som är intressant för uppdragsgivaren. 

Analysen genomförs för att konstatera var denna energi används och hur användandet kan 

förbättras. För att detta ska vara genomförbart måste en del poster förenklas: 

 Analysen görs översiktligt på en specifik byggnad. Rapportens syfte är inte att 

redogöra grundligt för varje del i energibalanser. Tyngdpunkten ligger på 

energibalansen och beräkningar utförs därför på en nivå som är relevant för denna. En 

anledning till att inte gå djupare i vissa system och deras förluster den felmarginal som 

uppstår då energiberäkningar baserade på antaganden inte på något sätt är en exakt 

vetenskap – en fördjupning skulle helt enkelt inte ge utdelning för resultatet i detta 

projekt. 

 Latent värme, den värme som tillkommer byggnaden i form av fukt, är ej mätbar inom 

tidsramarna för detta projekt och kommer därför inte att behandlas. 

 Pumpar tas ej hänsyn till. 

 Den internvärme som inte kan tillgodogöras av byggnaden kommer ej att redogöras 

för. Denna lämnar byggnaden i form av en mängd olika förluster som är för komplexa 

för att utföra beräkningar på för denna typ av projekt. Dessa förluster är dessutom inte 

av intresse för beställaren. 

 Balansen förväntas, p.g.a. noggrannheten, inte gå helt jämnt upp. En differens mellan 

tillförsel och bortförsel på ca 5 % kan accepteras då beräkningarna baseras på delvis 

antagna indata.  
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2.6 TIDIGARE KUNSKAPER 

För att genomföra projektet används, utöver tryckta och elektroniska källor, inlärda kunskaper 

från kurser givna på Energiingenjörsprogrammet på Högskolan i Borås. Dessa kunskaper 

utgör en viktig grund för det tankesätt som tillämpas för att utforma projektets metod och 

beräkningar. I utbildningen ingår även en praktikperiod på 9 veckor som har varit till stor 

nytta för att ytterligare tillämpa sina kunskaper på nya områden. 

Följande kurser är aktuella för genomförandet av projektet.  

 Introduktion till Byggteknik med Ritteknik 

 Ventilations- och uppvärmningssystem 

 Ventilations- och uppvärmningssystem – optimering 

 Termodynamik 

 Energiteknik I 

 Energiteknik II 

 Projektteknik 

2.7 ÖVERSIKTLIGT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

För att utföra analysen används energitekniska ekvationer inlärda under tidigare kurser på 

Högskolan i Borås. Ekvationer redovisas mer noggrant senare i rapporten, och beräkningar 

där dessa används utförs i Microsoft Excel. Beräkningsarken upprättas av rapportförfattarna 

om inget annat anges. 

Inventering av byggnaden ligger till stor del som grund för datainhämtning. Inventeringar sker 

löpande under projektets utförande. Uppdraget utförs i samarbete med Energi Triangeln AB 

och Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Således utnyttjas även den kunskap som kan 

inhämtas från anställda på dessa företag.  

Analysen omfattar energibalanser för byggnaden. Dessa delas upp i en värmebalans samt en 

elbalans. Principen bygger på termodynamikens första huvudsats (energiprincipen) att energi 

ej kan förstöras, bara omvandlas. Det som tillförs byggnaden i form av el och värme skall 

alltså även bortföras från byggnaden. Analysen fokuserar på vad den köpta energin används 

till.  

Efter genomförda energibalanser analyseras systemet. Syftet är att ta reda på var byggnadens 

energianvändning och förluster sker. Utifrån dessa diskuteras åtgärdsförslag utifrån 

förminskat energibehov och bibehållet eller förbättrat inneklimat. 
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3. GRUNDLÄGGANDE TEORI KRING ENERGIBALANS FÖR BYGGNADER 

Eftersom energi inte kan förstöras, bara omvandlas, skall energin som tillkommer byggnaden 

även bortföras. Därför måste all tillförsel och all användning (även förluster) som har stor 

påverkan på resultat identifieras. Enno Abel och Arne Elmroth (2009) ställer upp följande 

balans i Byggnaden som system: 

𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 +𝑊 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑖 + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑡𝑣𝑣 + 𝑄𝑑𝑟 +𝑊𝑓 +𝑊ℎ − 𝑄𝑣å − 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 − 𝑄𝑠𝑜𝑙 

    (MWh)  Ekv. 1 

I beteckningslistan finns förklaringar till alla beteckningar i ekvation 1. Sammanfattningsvis 

skall faktorer i tabell 1 ställas upp. Detta är alltså de bidrag till energibalansen som skall 

analyseras och bestämmas i rapporten. I rapporten räknas uppvärmning av tappvarmvatten 

samt distributions- och reglerförluster som en post (uppvärmning av tappvarmvatten och 

VVC) och den värme som tillförs rummet från VVC-ledningen blir ett internt värmetillskott.  

Tabell 1: Balansens variabler 

IN UT 

Behov vid normal avsedd användning 

Återvunnen värme 

Tillskottsvärme (tillgodogjord internvärme) 

Tillgodogjord solinstrålning 

Rörledningsförluster, VVC  

Transmissionsförluster 
Förlust, läckage 
Förlust, ventilation 

Förlust, avlopp 

Distributions- och reglerförluster 
Outnyttjad internvärme 

 

4. UPPVÄRMNING OCH TAPPVATTENSYSTEM 

4.1 VÄRMESYSTEM 

Uppvärmningen sker med fjärrvärme och undercentralen består av två delar. Den ena 

undercentralen ägs av både GöteborgsLokaler och Familjebostäder. Fjärrvärmen förser ett 

vattenburet radiatorsystem. Radiatorerna och deras termostatventiler är av varierande skick. 

Beräkningar tillhörande detta kapitel återfinns i bilaga 2. 

4.2 TAPPVARMVATTEN 

Mängden kallvatten som tillförs fastigheten är hämtat från E-rapport, däremot finns ingen data 

kring hur stor andel av kallvattnet som värms upp. Hur stor mängd tappvarmvatten som 

byggnaden använder beror främst på hur mycket varmvatten brukarna använder men även på 

armaturer, hur lång tid det tar för varmvattnet att nå blandaren och hur stora värmeförluster 

som sker genom rören (VV och VVC). Enligt ett schablonvärde upprättat av Sveby (2010) 

kan den uppvärmda mängden kallvatten antas vara 19-22 % för denna typ av verksamhet, 

vilket kan kontrolleras och korrigeras om nödvändigt med ytterligare en metod ur boken 

Energibesiktning av byggnader (Adalberth & Wahlström 2007). Enligt Adalberth kan 
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mängden tappvarmvatten under ett år fastställas genom att iaktta värmeanvändningen under 

månaderna juni, juli och augusti då det inte sker någon uppvärmning av byggnaden och den 

köpta värmen således till större del går åt till att värma tappvarmvatten.  

Resultat efter genomförande av dessa två metoder säkerställer att det statistiska värdet för den 

andel inkommande kallvatten som blir varmvatten (ca 20 %) är möjligt för Axelhuset. Dessa 

beräkningar återfinns i bilaga 2. Resultatet antyder en ökad användning av varmvatten, men 

framförallt en ökad användning av kallvatten (se figur 1 respektive 2). Dessutom säger data i 

energistatistik att användningen av kallvatten under juni 2015 var onormalt hög om man 

jämför med övriga sommarmånader. Detta värde kan antas vara en tillfällighet och tas ej i 

beaktande vid utförandet. Det är även denna avvikelse som gör att den köpta fjärrvärmen 

2015 uppgår till 301 MWh istället för ca 290 MWh föregående år (normalårskorrigerat). 

Skillnader i köpt värme beroende på år behandlas med hjälp av en metod för 

normalårskorrigering, vilket behandlas i avsnitt 4.3. 

Utöver den andel kallvatten som blir varmvatten måste även beräkningar kring VVC 

(varmvattencirkulation) utföras. Uppvärmningen av cirkulationsvattnet ingår i beräkningarna 

för varmvatten ovan. Utöver detta sker en förlust från den varma rörledningen till rummet, 

vilket innebär att denna behandlas som en värmetillförsel i energibalansen.  Detta behandlas i 

avsnitt 8. 

 

Figur 1: Vattenanvändning 
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4.3 KÖPT VÄRMEENERGI OCH NORMALÅRSKORRIGERING 

Ur E-rapport med energistatistik inhämtats data gällande den mängd värmeenergi som köpts 

till byggnaden sett över tre år (2013-2015). I denna kan energianvändningen även observeras 

månadsvis. Figur 2 nedan visar grafiskt hur värmeenergianvändning i form av fjärrvärme sett 

ut under de senaste tre åren. 

 

Figur 2: Köpt fjärrvärme 

Figur 2 antyder att värmeanvändningen hos Axelhuset varierar stort, men detta är inte fallet. 

Den energi som används till att värma byggnaden är starkt beroende av utetemperaturen, 

vilken naturligtvis varierar från år till år. Därför måste användningen normalårskorrigeras för 

att kunna jämföras. I denna analys används metoden Energiindex som går ut på att sätta årets 

värmeanvändning i relation till normalårets, och på så vis erhålla en faktor som talar om hur 

användningen hade sett ut vid ett normalår. På detta sätt kan värmeanvändningen olika år 

jämföras trots temperaturförändringar i uteluften (SMHI, 2015). 

I denna rapport hämtas Energiindex från Boverkets tjänst Gripen (Energi Triangeln AB, 2016) 

som används i samband med energideklarationer. I denna databas finns de mätningar och 

beräkningar som SMHI utför för olika mätstationer runt om i landet, och genom att välja 

Göteborg som ort fås de index med vilka värmeanvändningen för respektive år skall 

multipliceras.  Observera att energin för uppvärmning av tappvarmvatten och VVC dras av 

innan korrigering, eftersom denna kan ses som konstant (ej beroende av utetemperatur) och 

därmed inte behöver korrigeras. 
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I tabell 2 redovisas framtagna Energiindex, fjärrvärmeanvändning för respektive år exklusive 

varmvatten samt normalårskorrigerad fjärrvärmeanvändning, exklusive samt inklusive 

behovet för uppvärmning av tappvarmvatten och VVC. I tillhörande diagram (figur 3) 

redovisas resultatet grafiskt. 

Tabell 2: Normalårskorrigerad data 

 2013 2014 2015 

Energiindex (faktor) 1,00827 1,15107 1,08793 

Fjärrvärme till uppv. av byggnad 

(MWh) 

258,5 215,7 228,0 

Normalårskorrigerad fjv till uppv. 

(MWh) 

260,7 248,3 247,9 

Normalårskorrigerad total (MWh) 285,4 284,0 300,5 

 

 

Figur 3: Normalårskorrigerade värden 
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5. KLIMATSKAL 

5.1 TRANSMISSIONSFÖRLUSTER 

Drivkraften för transmissionsförluster är temperaturskillnaden mellan ute och inne. Denna 

orsakar värmeförluster som inte går att undgå i någon byggnad (Svensk Innemiljö 2009). 

Ekvation 2 bestämmer den värmeförlust som sker till följd av transmission genom 

klimatskalet. Denna ekvation används för samtliga beräkningar rörande 

transmissionsförluster.  Ekvationens variabler och deras fastställande beskrivs i 

nästkommande avsnitt 6.1.1 – 6.1.2. 

𝑄 = 𝑈𝐴𝑆  (Wh)  Ekv. 2 

�̇� = 𝑈𝐴∆𝑇  (W)  Ekv. 3 

Ekvation 3 (Elmroth, A 2009) kan användas för transmissionsförluster då 

temperaturskillnaden är konstant. Beräkningarna är gjorda på årsbasis och för att få ut 

värmeflödet sett över ett år multipliceras ekvationen med den tid per år som värmeflödet 

råder, vilket vid årets alla timmar blir 8760 h. 

Enligt Warfvinge och Dahlblom (2010) beräknas det totala uppvärmningsbehovet lättast, men 

också med minst noggrannhet, för hand. Detta beror enligt författarna främst på svårigheterna 

att uppskatta internvärmepåslaget. Vid beräkning av det årliga energibehovet för hand 

använder författarna graddagsmetoden, varifrån ekvation 2 kan härledas. Beskrivning av 

metod och härledning av ekvation 2 finns i avsnitt 6.1.2. 

5.1.1 VÄRMEGENOMGÅNGSTALET, U 
För att beräkna U-värde för yttervägg och tak har ritningar bistått med en del information om 

byggnadens konstruktion. För att komplettera beräkningarna, samt bestämma U-värde på de 

konstruktioner som ej hittas på ritning, undersöks även vilket U-värde en 

byggnadskonstruktion från 1954 är utförd med. En typisk konstruktion från 1954 jämförs med 

inventering av byggnadsdelar på plats för att undersöka rimligheten i inhämtade data, och 

således ta ett beslut angående indata. Då de dörrar som finns är fönsterdörrar representeras de 

i beräkningarna av U-värde för fönster.  

För att beräkna förlusterna behövs ett samlat U-värde på byggnaden där alla byggnadsdelars 

konstruktion beräknas var för sig. För att beräkna klimatskalets U-värde används följande 

samband, se ekvation 4 och 5. (SP, 2007): 

1

𝑈
= 𝑅𝑠𝑖 + ∑𝑅 + 𝑅𝑠𝑒   (W/m

2
K)

-1
  Ekv. 4 

𝑅 =
𝑑

𝜆
   (m

2
K/W)  Ekv. 5 

Vid beräkningar av U-värden för samtliga byggnadsdelar hämtas värmekonduktiviteten från 

boken Energibesiktning av byggnader (Adalberth & Wahlström 2007), för cellbetong hämtas 

värden från Cellbetong AB (u.å). Värmeövergångsmotstånden, Rsi och Rse, hämtas ur boken 

Energihushållning och värmeisolering (Elmroth, A 2009). Se bilaga 3 för indata. 
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5.1.2 GRADDAGSMETODEN OCH ORTENS SPECIFIKA VÄRMEBEHOV 
Vid beräkning av värmebehov med graddagsmetoden används ortens specifika värmebehov, 

S. Det är ett sätt att återigen använda sig av normalåret för att göra beräkningar, och på så sätt 

kunna hantera den varierande utetemperaturen på olika platser. Metoden går ut på att utifrån 

en gränstemperatur bestämma hur ofta en temperatur råder där uppvärmning krävs, d.v.s. en 

temperatur under gränstemperaturen. Vid temperaturer över gränstemperaturen, när det inte 

behövs uppvärmning, blir antalet graddagar alltså noll (SMHI 2012). Vid beräkningar 

används enheten gradtimmar per år.  

För att fastställa antalet gradtimmar (ortens specifika värmebehov, S) skall skillnaden mellan 

utetemperatur och gränstemperatur integreras inom integrationsintervallet tg>tu. Detta kan 

genomföras med hjälp av ett varaktighetsdiagram eller ekvation 6 (Adalberth & Wahlström 

2007). 

𝑆 = ∫(𝑡𝑔 − 𝑡𝑢) 𝑑𝑡  (ºh)  Ekv. 6 

I dessa uträkningar sätts gränstemperaturen till 17ºC. Men istället för att integrera används en 

tabell i Projektering av VVS-installationer (Warfvinge, Dahlblom 2010) där värden för olika 

gränstemperaturer och orten redan är beräknade. Det framgår genom avläsning, samt 

interpolering av värden, att det specifika värmebehovet för Göteborg är 85310ºh för ett 

normalår.  

Warfvinge och Dahlblom (2010) förklarar vidare att ortens specifika värmebehov, S, skall 

användas genom att multiplicera variabeln S med de totala specifika effektförlusterna i W/K. 

Rätt enhet erhålls alltså genom att multiplicera U-värdet (W/m
2
K) med konstruktionens area i 

kvadratmeter. Således kan ekvation 2, nämnd i kapitlets början, skapas. 

5.1.3 PÅSLAG FÖR KÖLDBRYGGOR 
Det är svårt att beräkna köldbryggor i en byggnad och därför är det vanligt att man använder 

sig av schablonmässiga förenklingar. Enligt Boverket (2012) finns det tre olika köldbryggor 

att ta hänsyn till.  

 Klimatskärmens köldbryggor 

 Punktformiga köldbryggor 

 Linjära köldbryggor 

Boverket (2012) menar att klimatskärmens köldbryggor finner man i reglar, balkar och 

fönster. Det finns en standard för beräkning att köpa, vilket i detta projekt inte är relevant. 

Punktformiga köldbryggor återfinns i utvändiga hörn mellan yttervägg och tak och deras 

bidrag är så pass litet att de går att försumma. De linjära köldbryggorna uppstår exempelvis 

mellan väggar, tak eller bjälklag, och approximationen för dessa köldbryggor finns citerad 

nedan. 

”Ett alternativt sätt att ta hänsyn till inverkan av linjära köldbryggor kan vara att inte ta med 

några ψ-värden vid beräkning av Um-värde utan istället göra ett generellt påslag om 20 % på 

framräknat Um-värde inkluderande de köldbryggor som finns i klimatskärmen.” 

      

Boverket 2012, s. 53 
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Detta medför att beräkningarna på Axelhusets klimatskärm enbart tar hänsyn till de linjära 

köldbryggorna då ett påslag om 20 % adderas till byggnadens U-värde. Märk väl att detta är 

branschens praxis, men säger egentligen ingenting om verkligheten för Axelhuset. 

Köldbryggornas inverkan kan vara likväl större som mindre i denna specifika byggnad. 

Därför kan detta påslag vara en av de faktorer att diskutera om en differens i energibalansen 

uppstår.  

5.2 YTTERVÄGG 

Väggens yttersta lager består av puts och av inventeringen framkom att i princip inga skador 

fanns på fasaden. En äldre ritning har studerats (bilaga 3) där ett U-värde har beräknats till 

0.98 W/m
2
K enligt ekvation 2 (se avsnitt 6.1). Indata för U-värdesberäkning hittas i bilaga 3.  

Som en kontroll av U-värdet har boken Energibesiktning av byggnader (Adalberth & 

Wahlström 2007) bekräftat att en byggnad som är byggd under 1950-talet med en typisk 

väggkonstruktion har ett U-värde på 0.8 W/m
2
K. Detta stärker det beräknade U-värdet och 

därför kommer beräknat värde att användas i kalkyler för transmissionsförluster genom 

klimatskalet. 

5.3 TAK 

Byggnaden har ett platt tak med ett mindre parti där rumshöjd är högre. Ur ritningar har takets 

konstruktion studerats och ett U-värde beräknades till 0.35 W/m
2
K enligt samma princip som 

beräkning för ytterväggens U-värde (indata finns i bilaga 3).  

Även här stärks beräknat U-värde av det för en typisk takkonstruktion i boken 

Energibesiktning av byggnader (Adalberth & Wahlström 2007). Där framgår att ett typiskt U-

värde för en takkonstruktion under 1950-talet är 0.4 W/m
2
K. Således kan beräknat U-värde 

användas för vidare beräkningar. 

5.4 GRUND 

Grunden är till viss del ej utgrävd och beräkningarna är komplicerade vilket leder till att en 

approximation används. Transmissionsförlusterna beräknas därför för bjälklag (uppvärmt) 

mot källarplan. Beräkningsmetod enligt avsnitt 6.1. U-värde väljs efter byggnadsår från 

Energibesiktning av byggnader (Adalberth & Wahlström 2007) till 0.3 W/m
2
K.  

Detta är en grov approximation men anses rimlig för denna rapports syfte. Om energibalansen 

till slut inte går ihop kan denna beräkning göras noggrannare. Då beräkningar är komplicerade 

gällande värmeförluster genom grund till mark beslutas dock att i möjlig mån hålla 

beräkningar på en simpel, nivå om inte energibalansen kräver en omräkning.   

5.5 FÖNSTER 

Framsidan av byggnaden består till större delen av fönster och det finns även en hel del på 

baksidan. Fönsterarean mäts från ritningar (bilaga 1). Det finns tyvärr inga tekniska data för 

befintliga fönster och därför uppskattas fönsterkvalité genom iakttagelser på plats och med 

hjälp av litteratur kan U-värden antas. Enligt Adalberth och Wahlström (2007) är U-värdet på 

1+1 glas i kopplade bågar från 1950-talet 2.7 W/m2K och för 3-glasfönster med 

lågemissionsskikt från 1990-talet 1.5 W/m2K. Fördelningen mellan de båda fönstertyperna har 
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uppskattats på plats och slutsatsen var då att den större delen av byggnaden hade fönster från 

1990-talet. Se bilaga 3 för fullständiga beräkningar. 

5.6 VÄRMEBEHOV HOS GLASENTRÉ 

Huvudentrén till andra våning värms av en elridå. För att beräkna elridåns årsenergibehov 

utförs en transmissionsberäkning för detta utrymme. Metoden är densamma som används vid 

transmissionsberäkningarna nämnda ovan. Hänsyn tas ej till dörröppning och den extra luft 

som då behöver värmas. Se beräkningar i bilaga 3. Detta behov adderas sedan till 

elanvändningen, och då den elen blir värme adderas samma summa till värmebalansens 

tillförda värme (se ”elvärme”).  

6. VENTILATION 

Vid inventering undersöks samtliga luftbehandlingsaggregat som tjänar byggnaden. I huset 

finns ett aggregat för varje verksamhet, varav det i pizzerian inte ägs av GöteborgsLokaler. 

Detta måste dock behandlas i beräkningar för att energibalanser skall stämma. 

Åtta aggregat tjänar byggnaden, varav de flesta har roterande värmeåtervinning. Flöden och 

system redovisas i Bilaga 4 över ventilationsberäkningar. Flöden har inhämtats från OVK-

protokoll, inventering på plats (avläsning i DUC) samt avläsning på det fåtal ritningar som 

finns över byggnadens installationer. Pizzerians aggregat levererar variabelt luftflöde, då de 

även har installerat en spiskåpa med till- och frånluftsfläkt som forceras vid behov. Utöver 

spiskåpan finns där även en extra frånluftsfläkt, se information om aggregat och fläktar i 

bilaga 4.  

Drifttider för aggregat och fläktar uppskattas, då ingen annan information finns, till start en 

timma innan verksamhet öppnar och stopp en timma efter verksamhet stänger. Inventering 

antyder att ventilationen i gymmet är närvarostyrd. Denna behöver således behandlas efter 

öppettider och med någon slags faktor. En närvarotid på 70 % uppskattas. 

Vid inventering på tak hittades ytterligare fläktar, dessa var dock ur drift med undantag för två 

frånluftsfläktar. Det finns dock ingen information om var dessa hämtar luft eller vilka flöden 

de åstadkommer. 

Värmeåtervinnarna är främst roterande värmeväxlare. Konditoriets aggregat har dock en 

plattvärmeväxlare. Dessa typer skiljer i verkningsgrad. Svensk innemiljö (2009) menar att en 

plattvärmeväxlare kan uppnå temperaturverkningsgrader från 60-70 %, och en roterande ca  

80 %. Till beräkningarna sätts roterande VVX till 80 % och platt-VVX till 60 %.   

6.1 SPECIELLA SYSTEM 

6.1.1 PIZZERIAN 
I restaurangen råder en del oklarheter kring aggregatens och fläktarnas flöden. För att reda ut 

detta undersöks de installationsritningar som finns. Det framgår att aggregatet jobbar med 

1200 l/s tilluftsflöde respektive 330 l/s frånluftsflöde. Ritningarna antyder att detta inte är 

variabelt, vilket innebär att värmeväxlaren inte har den energitäckningsgrad som den skulle 

kunna ha med jämnare flöden.  
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Det saknas alltså 870 l/s frånluft. Pizzaugnen har en egen frånluftsfläkt och kanal som tar  

230 l/s. Utöver detta finns en spiskåpa som med grundflöde drar ut 355 l/s. Således saknar 

systemet 285 l/s frånluft för att uppnå balans mellan tilluft och frånluft.  

Vid forcering av spiskåpa drar den in 410 l/s tilluft med egen fläkt, och frånluften höjs till  

900 l/s. Ritningar samt inventering fastställer att detta tilluftsflöde ej värms upp. Detta innebär 

att balansen tilluft/frånluft för systemet vid full forcering blir 1610/1460. Det saknas alltså 

fortfarande 150 l/s frånluft för balans, vilket skulle innebära att det råder övertryck i lokalen. 

Detta är inte önskvärt för en restaurang då risken att lukt läcker över till andra verksamheter 

ökar. Vid samtal med gymbesökarna framgår att luktöverläckning är ett problem, vilket tyder 

på att det mycket riktigt finns ett övertryck i pizzerian till följd av det obalansen mellan tilluft 

och frånluft. 

Ett annat alternativ är att det finns ett frånluftsuttag någonstans som ej är synligt på ritningar. 

Vid inventering upptäcktes att en gammal frånluftfläkt var i bruk som sög ut luft ur 

byggnaden via taket. Fläkten är placerad så att det kan tänkas att den drar frånluft från 

pizzerian, men utan ritningar eller synliga frånluftskanaler är detta endast spekulationer.  

Systemet verkar också vara projekterat för att spiskåpan skall gå på forcering större delen av 

restaurangens öppettider. Personalen menar att detta också är fallet. Styrningen av kåpan är 

dock manuell vilket gör den svår att hantera. Vid behov slår personalen på spiskåpans 

forcering som sedan går i två timmar, innan de manuellt behöver sätta igång den igen. Utifrån 

denna information från personalen uppskattas drifttider för kåpan (andelar av full drifttid 

antas), se valda drifttider i bilaga 4 där ventilationens beräkningar redovisas.  

6.1.2 FÖRSKOLAN 
Personalen på förskolan har möjlighet att själva ta ventilationen ur drift, vilket de ofta har 

gjort på vinterhalvåret då lokalen blir för kall. Denna manuella styrning hanteras i 

beräkningarna genom att multiplicera energibehoven med faktor 0.4, alltså att ventilationen 

går 40 % av egentlig drifttid. 

Tilluftstemperaturen regleras med en termostatventil av äldre skick med extern givare som 

sitter i förskolans lokal. Detta gör regleringen ineffektiv då termostatventilen inte kan ”svara” 

på temperaturändringar särskilt snabbt, och därför levereras en varierande tilluftstemperatur. 

Således upplever brukarna att inomhustemperaturen är för låg.  

Förskolan ventileras med ett FT-system. Tilluften tas in via uteluftsintag på vägg samt 

spaltventiler, och frånluft lämnar byggnaden m.h.a. en frånluftsfläkt på tak. Enligt den senaste 

ventilationskontrollen (OVK) är frånluftsfläktens flöde ej mätbart. Det blir därför svårt att 

behandla denna i balansen. I OVK-protokollet finns dock en lista över systemets olika don. 

Genom att lägga ihop deras uppmätta flöde kan ett frånluftsflöde för fläkten beräknas. Dessa 

värden finns redovisade i bilaga 4.  
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6.2 BATTERIER 

Aggregatens eftervärmare (LV) varierar mellan vattenburna (där värmevatten från fjärrvärme 

värmer tilluften) och eldrivna batterier. Årsvärmebehovet för de batterier som är vattenburna 

innebär en användning i värmebalansen. Även det årsenergibehov som krävs för att driva 

elbatterierna tillkommer i värmebalansen, men då som tillförd värme eftersom tillförd el till 

batteriet blir värme som tillförs tilluften. 

Eftervärmningen och kylning i de olika systemen sker enligt tabell 3. 

Tabell 3: Aggregatens batterier 

System Kyla Värme 

Modebutik - Eldriven 

Trappa vån 3 (fläktrum 

samlingssal) 

- Eldriven 

Trappa vån 2 (bakom 

bibliotek) 

- Eldriven 

WC-grupp, korridor - Eldriven 

Konditori - Eldriven 

Förskola - Vattenburen (OBS FT-

system) 

Gym Ja, direktexpansion Vattenburen 

Pizzeria - Vattenburen 

 

Årsvärme- samt elbehov för batterier beräknas enligt ekvation 7. Energitäckningsgraden för 

värmeväxlarna beräknas med hjälp av material på Energi Triangeln. De eldrivna batterierna 

finns i balanserna under rubriken ”elvärme”. I denna rubrik innefattas även en elridå som 

blåser varm luft till entrén till byggnadens andra plan. 

 𝑄 = (�̇�𝐶𝑝(𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟) ∗ 8760) ∗ (1 − 𝜂𝑒) (kWh) Ekv. 7 
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6.3 KYLA 

Det finns kyla i gymmets aggregat som måste beräknas för balansen. Kyla räknas som värme 

som bortförs byggnaden. Ett varaktighetsdiagram för Göteborg (Högskolan i Borås, u.å.) 

används för att fastställa det årliga kylbehovet. Varaktighetsdiagrammet talar om hur många 

gradtimmar om året som det finns kylbehov. Antalet gradtimmar beräknas som arean under 

kurvan, men över gränstemperaturen. Ekvation 8 används vid beräkning.  

 𝑄𝑘𝑦𝑙𝑎 = �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑆𝑘𝑦𝑙𝑎 (kWh)  Ekv. 8 

Kylaggregatet kräver även drift-el som skall finnas med i elbalansen. Då kylaggregatet jobbar 

med kompressor blir det aktuellt att ta dess COPr-värde i beaktning. Därefter tillämpas 

ekvation 9 där Win bryts ut för att erhålla tillförd el. COPr för aggregatet uppskattas till 2. 

Beräkningar finns i sin helhet i bilaga 4.  

 ∈= 𝐶𝑂𝑃𝑟 =
𝑁𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑
=

𝑄𝑘𝑦𝑙𝑎

𝑊𝑖𝑛
 (-)  Ekv. 9 

6.4 DRIFT-EL TILL FLÄKTAR 

Vid inventering kunde fläktverkningsgrad ej inhämtas, och därför uppskattas denna. 

Warfvinge & Dahlblom (2010) menar att en typisk verkningsgrad för en ventilationsfläkt till 

ett väl utformat system kan ligga mellan 55-65 %. Eftersom fläktarna i Axelhusets system är i 

huvudsak av äldre skick antas 50 % som medelvärde. Se beräkningar för detta avsnitt i bilaga 

4. 

Tryckuppsättningar för respektive fläkt beror på aggregatets interna tryck samt det tryckfall 

som orsakas i systemets kanaler (externt tryck). Den totala tryckuppsättningen för ett väl 

utformat tillufts- och frånluftssystem bör vara ungefär 660 Pa respektive 500 Pa (Warfvinge 

& Dahlblom 2010). Detta bekräftas av Dan Bäck
2
, handledare, som menar att det totala 

tryckfallet för systemen i Axelhuset bör vara 400-600 Pa varav det externa tryckfallet bestäms 

vara 200 Pa för ett äldre system.  

För att säkerställa tryckfallen så långt som möjligt används produktvalsprogram för respektive 

aggregat eftersom de flesta typer är kända. Värmeåtervinningsaggregat från PM Luft kan 

simuleras i Swegons webbaserade program ProUnit (Swegon, u.å) och aggregatet från IV 

Produkt beräknas med deras produktvalsprogram IV Produkt Designer (u.å.). Då dessa 

beräkningar inte är någon exakt vetenskap uppskattas övriga tryckuppsättningar vara ungefär 

lika höga som de tryckuppsättningar som kan beräknas med programmen och som således har 

en god säkerhet, då de kommer från leverantörens egna data kring olika driftfall. Denna 

approximation kan göras eftersom aggregaten är liknande i skick och jobbar med liknande 

flöden. Valda tryckuppsättningar redovisas tillsammans med beräkning för respektive 

aggregat i bilaga 4. 

I ett FTX-system förekommer två fläktar för varje aggregat (tilluft och frånluft) vilka behöver 

drift-el. Fläktarnas effektbehov beräknas enligt ekvation 10 (Alvarez H 2006). 

                                                 
2
 Dan Bäck, uppdragsgivare och delägare på Energi Triangeln AB samtal 2016-04-10 
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�̇�𝑓𝑙ä𝑘𝑡 =
∆𝑝∙�̇�

𝜂
  (W)  Ekv. 10 

För att vidare beräkna elenergibehovet används ekvation 11, en omskrivning av definitionen 

för effekt (Alvarez, H Elovsson, S-O, 1996). Definitionen säger att effekt är energi per 

tidsenhet, och således härleds ekvation 11.  

𝑊𝑓𝑙ä𝑘𝑡 = �̇�𝑓𝑙ä𝑘𝑡 ∗ 𝜏  (kWh)  Ekv. 11 

Ventilationsaggregatens drifttider är till största del okända och därför antas de till att starta en 

timma innan verksamheten öppnar och vara igång till en timma efter det att verksamheten 

stänger (Sveby 2010). Resterande drifttider hämtas från OVK-protokoll. Drifttiderna 

redovisas månadsvis i beräkningarna (bilaga 4).  Beräkningarna är utförda för att erhålla ett 

resultat månadsvis eftersom detta underlättar beräkningar angående internvärme i ett av 

projektets senare skeden. 

6.5 LUFTLÄCKAGE 

Luftläckage är den oönskade lufttransporten genom klimatskalet som tillkommer utöver den 

vanliga ventilationen i byggnaden. Luftläckage beror på otätheter i klimatskalet och uppstår 

vid temperaturskillnader mellan inne och ute, samt tryckskillnader som uppstår vid ventilation 

och vind. Läckaget kan bidra med ett ökat energibehov eftersom den kalla luften behöver 

värmas upp, men det kan även dra med sig dålig lukt och försämrat inneklimat. (Svensk 

Innemiljö 2009)  

Vid ett täthetsprov på en byggnad eftersträvas en tryckskillnad över klimatskalet på 50 Pa för 

att då kunna se hur stort läckage som sker genom klimatskalet. Observationen ligger alltså på 

hur många liter luft som läcker genom byggnadens klimatskal, per kvadratmeter 

omslutningsarea och per sekund (Sikander & Wahlgren, 2008). För en nybyggnation vid 

tryckskillnaden 50 Pa finns ett riktvärde för bostäder på 0.3 l/s och m
2
 (Paroc, u.å). Enligt 

Boverket (2015) råder följande citat: 

”Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika energianvändning 

och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls. (BFS 2015:3).” 

Boverket 2015, avsnitt 9.25 

Efter samtal med Dan Bäck
3
, handledare, kan ett genomsnittligt luftläckage på 0,1 l/s och m

2
 

uppskattas för Axelhuset på årsbasis. Under verkliga förhållanden bedöms en genomsnittlig 

tryckskillnad på ca 10 Pa råda. 

För att beräkna den värmeförlust som sker till följd av luftläckage används ekvation 12. 

Ekvationen tas fram genom resonemang och enhetsanalys. För att erhålla rätt enhet 

omvandlades volymflödet 0.1 l/s och m
2
 först till kg/s med hjälp av ytterväggsarean samt 

luftens densitet. Se fullständig redovisning i bilaga 4.  

𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 = �̇�𝐶𝑝𝑠 (kWh)  Ekv. 12 

                                                 
3
 Dan Bäck, uppdragsgivare och delägare på Energi Triangeln AB, samtal 2016-05-09 
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7. DISTRIBUTIONS- OCH REGLERFÖRLUSTER 

Enligt Abel och Elmroth (2012) är VVC-förluster samt förluster i termostater de poster som är 

stora nog att ta hänsyn till vid en byggnads energibalans. Idag utformas VVC-ledningen för 

att inte ge upphov till mer än 6 W/mrörledning (Warfvinge & Dahlblom 2010).  

Beräkningarna för VVC-ledningen finnes i bilaga 2. I beräkningarna uppskattas rörledningens 

längd utifrån ritningar och tappställenas position. Ledningen uppskattas till 70 m framledning 

(husets längd) med tre schakt för genomgång i mellanliggande bjälklag till övre våningar. 

Byggnadens höjd är, enligt ritningar, ca 7 m. Med Warfvinges och Dahlbloms schablon 

beräknas sedan den årliga värmeförlusten från VVC-ledningen. Denna förlust blir dock ett 

internt värmetillskott till byggnaden då ledningen ej går utanför systemgränsen. Däremot 

räknas uppvärmningen av VVC-vattnet som en förlust, men denna räknas in i beräkningarna 

för tappvarmvatten.  

8. BELYSNING 

Den el som behövs för byggnadens belysning fastställs med hjälp av schabloner (W/m
2
) och 

antaganden baserat på inventering av lokaler. Ytor läses av ur ritningar. Detta kompletteras 

senare med drifttider för att beräkna elåtgång i kWh per månad. Alla beräkningar kan iakttas i 

bilaga 5. 

𝑊𝑡𝑜𝑡 = ∑(𝑊 ∗ 𝜏)  (kWh) Ekv. 13 

Ekvation 13 tas fram med enhetsanalys och styrks av Adalberth & Wahlström (2007) som 

nämner ekvationen som en metod att beräkna belysningsenergi. Enheten varierar i uträkningar 

beroende på om man sätter in drifttiden i h/mån eller h/år (båda enheterna är aktuella för detta 

projekts beräkningar).  

8.1 INNEBELYSNING 

Innebelysningen kommer, utöver att använda elenergi, även att bidra med ett internt 

värmetillskott. Enligt Warfvinge och Dahlblom (2010) kommer all el som tillförs byggnaden 

att bli värme. Detta innefattar alltså även el till utrustning hos byggnadens verksamheter samt 

fläktar. Dock kommer byggnaden ej att kunna tillgodogöra sig all den värme som avges. Detta 

berörs ytterligare i avsnitt 9.  

För att rättfärdiga användandet av schabloner utförs en mindre mätning av installerad 

belysning av två verksamheter på plats. Syftet är att undersöka om schablonerna är rimliga att 

använda i detta projektets fall, genom att ta fram en uppmätt schablon. Beräkningarna kring 

detta hittas i bilaga 5. Undersökningen genomförs genom att på plats räkna installationer och 

deras effekter och sedan ställa dessa i relation till verksamhetens area och på så vis få ett 

medelvärde på verklig installerad effekt per kvadratmeter. Detta medelvärde jämförs sedan 

med framtagna schabloner. Det konstaterades sedan att verklig installerad effekt pet 

kvadratmeter golvyta stämde väl överens med de schabloner som inhämtats. 

Beräkningarna styrker säkerheten i framtagna schabloner och för resterande beräkningar 

används därför framtagna schabloner. För valda schabloner se tabell 3, för fullständiga 

beräkningar kring innebelysning se bilaga 5.  
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Enligt Abel och Elmroth (2012) står belysningen för huvuddelen av en byggnads 

verksamhetsel, och bidrar även till ett värmeöverskott. 

Tabell 4: Belysningsschabloner 

Verksamhet Schablon (W/m
2
) Referens 

Kontor 7,0 Sveby (2010) 

Butik, börvärde 12,0 Ljuskultur (u.å) 

Butik, uppmätt 16,8 Egen mätning 

Lager 8,0 Ljuskultur (u.å) 

Personalrum < 30 m
2
 10,0 Ljuskultur (u.å) 

Allmänna ytor 9,0 Ljuskultur (u.å) 

Kök 12,0 Ljuskultur (u.å) 

Förråd 9,0 Ljuskultur (u.å) 

Matsal 12,4 Ljuskultur (u.å) 

Uppehållsrum 10,0 Ljuskultur (u.å) 

Korridor 6,0 Elforsk (2006) 

Motion 8,0 Sveby (2010) 

Matsal, restaurang, café och 

bar 

12,4 Energimyndigheten (2012) 

Personalutrymmen, restaurang 9,5 Energimyndigheten (2012) 

Restaurangkök 13,8 Ljuskultur (u.å) 

Samlingslokal 10,4 Energimyndigheten (2012) 

 

8.1.1 REDUKTIONSFAKTORER 
Reduktionsfaktorer används för att reglera energianvändningen med avseende på vilken 

styrning som råder. Belysning kan styras antingen manuellt, med frånvaro/närvaro eller med 

dagsljusstyrning. Beroende på typ av verksamhet väljs en reduktionsfaktor att multiplicera in i 

beräkningarna (Ljuskultur, u.å). 

Valda reduktionsfaktorer är hämtade från Ljuskultur (u.å.) och kan observeras i bilaga 5 

tillsammans med beräkningarna. Typ av styrning är till större delen manuell, om annat 

använts iakttogs detta under inventeringen.  

8.2 UTEBELYSNING 

Utebelysningen kommer ej att bidra till byggnadens internvärmetillskott, men kan vara en 

betydande del av en byggnads elanvändning. Utebelysningen bestäms efter räkning av 

armaturer på plats och schablonvärden. Enligt Energibesiktning av byggnader (Adalberth & 

Wahlström) lyser utebelysning 4000 h om året. I de fall då effekterna är kända kan således 

årsenergibehov beräknas. Denna metod passar till exempel till de T8 lysrörsarmaturer som 

hittats vid inventering, samt redan installerad LED-armatur. Byggnadens förvaltare säger att 

de befintliga LED-armaturerna har en effekt på 20 W vardera.   

Utebelysningen har dock en tredje typ av belysning (vägghängda lyktor observerades under 

inventering) vars effekt är okänd. Därför kan en schablon komma väl till hjälp. Boverket 

(2007) påstår att utebelysning förbrukar 0.42 MWh per år och armatur. Antal armaturer 

observeras vid inventering. Se Bilaga 5 för beräkningar.  
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9. INTERNVÄRME 

Internvärme är den värme som tillförs rumsluften från dess verksamheter, d.v.s. människor, 

apparater samt lampor. Till detta räknas även den värme som tillförs rumsluften indirekt, 

d.v.s. solinstrålning samt ljus och värmestrålning. Värme kan även lagras i byggnadens 

konstruktioner och tillföras rummet då temperaturen sjunker (Abel & Elmroth, 2012). För att 

beräkna den värme som maximalt kan avges från lokalens utrustning inventeras byggnaden 

med avseende på utrustning, personnärvaro och solinstrålning. 

Under uppvärmningssäsongen utgör internvärmetillskott ett positivt bidrag som reducerar 

värmebehovet. Under sommaren kan dock samma tillskott bli en nackdel. Vad gäller 

solinstrålning bidrar den vintertid till att minska värmebehovet så snart solen skiner, men 

redan under tidig vår (och sen höst) kan samma solinstrålning bidra till övertemperaturer i 

söderlägen (Abel & Elmroth, 2012). Detta innebär att byggnaden ej kan tillgodogöra sig 

gratisvärmen från solen under dessa månader.  

9.1 UTRUSTNING 

I en byggnad avges värme från de apparater och maskiner som används. All elektrisk energi 

som tillförs utrustningen omvandlas till värme och kan därför nyttiggöras under den kallare 

delen av året. Under inventeringen sammanställdes de maskiner som påverkar 

energianvändningen märkvärt. En del utrustning kan även hittas på ritningar. 

För att få en uppfattning om den el som används i ett gym intervjuades Fredrik Larsson
4
, 

servicetekniker på Competition Line Fitness Sverige AB, angående utrustning och drifttider. 

Larsson menar att endast löpbanden behöver tas hänsyn till vad gäller elanvändning. Ett 

standardlöpband används ca 4 h om dagen med maxeffekt 2400-2500 W.  

9.1.1 BERÄKNINGSGÅNG 
För internvärme från maskiner och apparater multipliceras följande faktorer: 

 Effekt (kW) 

 Drifttid (h) 

 Användningsfaktor (%) 

En användningsfaktor för diverse köksutrustning är nödvändig då apparaterna troligtvis ej går 

på högsta effekt under hela drifttiden. Användningsfaktorer hämtas från en projekteringsguide 

(Acticon u.å.) och redovisas i sin helhet i beräkningarna i bilaga 5. Användningsfaktor för 

löpband har uppskattats till att ligga i samma storleksordning som övrig utrustning.  

Då effekter ej finns att finna på plats används Projekteringsanvisningar från Tovenco (u.å.) 

där typisk utrustning och effekt har listats för olika typer av kök. Relevanta siffror för detta 

projekt är de i listorna mindre samt större restaurang och pizzeria. Valda effekter finns i 

bilaga 5. 

                                                 
4
 Fredrik Larsson, Servicetekniker på Competition Line Fitness Sverige AB, mailkontakt 2016-04-20. 
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9.2 PERSONVÄRME 

Alla personer som befinner sig i byggnaden avger värme. Beroende på vilken aktivitet som 

utförs finns det riktvärden som kan följas. En vuxen person som arbetar administrativt avger 

108 W (Sveby 2010). Under ett lätt arbete avges 220-300 W, ett medeltungt arbete resulterar i 

en värmeavgivning på 380-510 W och vid tunga arbeten avges 580-620 W (Rengholt, 1990). 

Det kan även bli relevant att använda ”värmeavgivning vid användning av lätta maskiner och 

utrustning” då ett konditori och en restaurang finns i byggnaden. Personalen i dessa 

verksamheter kommer med sitt dagliga arbete avge mer effekt än de som till exempel jobbar i 

biblioteket. Enligt Adalberth och Wahlström (2007) är värmeavgivningen vid användning av 

lätta maskiner etc. 235-395 W.    

Då Axelhuset har olika typer av verksamheter kombineras metoden ovan, där man använder 

värmeavgivning och närvaro vid beräkningar, med schabloner som anger hur många watt 

personvärme som avges per kvadratmeter golvyta för en specifik verksamhet. Warfvinge och 

Dahlblom (2010) menar att personer avger 6 W/m
2
 på ett dagis, vilket kan tillämpas på 

Axelhusets förskola, och att det representerade värdet för ett kontor är 4 W/m
2
. Genom att ta 

fram areor från befintliga ritningar samt intervjua brukarna om öppettider (i samband med 

inventering) kan således ett månatligt internvärmetillskott beräknas.  

För att beräkna hur många personer som befinner sig i byggnaden kan ett schablonvärde för 

närvaro användas. En kontorsverksamhet har ofta 70 % av all sin personal på plats (Sveby 

2010). Detta värde tillämpas på de verksamheter där ingen annan metod går att tillämpa. 

Fullständiga beräkningar finns i bilaga 6.  

9.3 SOLINSTRÅLNING 

Den solenergi som når den yttre atmosfären kallas för solarkonstanten och uppgår till en 

medeleffekt av 1370 W/m
2
. Av denna når maximalt 1000 W/m

2
 jordens markyta, resten 

reflekteras eller absorberas av ämnen i atmosfären. Solinstrålningen varierar dock beroende 

på var på jorden du befinner dig, detta eftersom instrålningens styrka beror på infallsvinkeln 

samt avståndet genom atmosfären (kortast vid ekvatorn). Detta resulterar i att vi i Sverige har 

en medelsolinstrålning på 1000 kWh/m
2
 och år, medan den i jordens ökenområden uppgår till 

2500 kWh/m
2
 och år (Andrén, 2007).  

Även i Sverige förekommer variationer av solinstrålning. Dessa variationer uppkommer 

huvudsakligen till följd av det lokala vädret, vilket gör att årsmedelsolinstrålningen i Sverige 

varierar från 1000 kWh/m
2
 till 800 kWh/m

2
 från söder till norr (Andrén, 2007). Således gäller 

årsmedelsolinstrålning 1000 kWh/m
2
 i Göteborg. För att förenkla beräkningar behövs dock 

solinstrålningen per månad. 

9.3.1 SOLAVSKÄRMNING 
Utvändiga solskydd som markiser är effektivast eftersom det både skyddar mot oönskat 

värmetillskott men även för att dagsljuset fortfarande kan bidra rummen med ljus. Invändiga 

persienner ger främst skydd mot bländning och direkt solkontakt men kan inte helt undvika att 

släppa in värmeenergin som tillförs rummet. Det finns också solskyddsglas som har en 

förmåga att minska internvärmet men behålla dagsljusinsläppet, då studeras fönstrets g-värde 

(Svensk Innemiljö 2009). G-värdet anger i procent hur mycket värme som tillförs rummet 

relaterat till den solvärme som träffar fönstrets utsida. För en vanlig glasruta ligger g-värdet 
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typiskt på 0.75, d.v.s. 75 % av solvärmen som träffar fönstret tillförs rummet (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). 

Efter inventeringen har det antagits att fönstren på Axelhuset är av typen 2-glas och  

3-glasfönster, men deras g-värde är okänt. Det finns ingen utvändig solavskärmning men i 

många rum finns det invändiga persienner samt gardiner. Boken Energibesiktning av 

byggnader (Adalberth & Wahlström 2007) har redogjort ungefärliga g-värden för olika typer 

av fönster. För ett 2-glasfönster ligger g-värdet mellan 0.70-0.80 och för ett 3-glasfönster 

0.60-0.70. Dessa siffror stämmer även överens med Svebys (2010) g-värden. Med dessa 

uppgifter har fönstrens g-värden på Axelhuset valts ut. För 2-glasfönster används g-värdet 

0.70 och för 3-glasfönster 0.60.  

9.3.2 BERÄKNINGSGÅNG 
För att beräkna hur stor andel värmeenergi som tillförs byggnaden har solinstrålningen för 

varje väderstreck tagits fram ur simuleringsprogrammet Solelekonomi (SolEl-programmet, 

u.å). Solinstrålningen ges månadsvis och på så sätt kan man behandla varje månad för sig i 

syfte att kunna ta hänsyn till att byggnaden inte kan tillgodogöra sig lika mycket 

solinstrålning under årets alla månader.   

För att beräkna solinstrålningen till Axelhuset multipliceras solinstrålningen med fönstrets g-

värde eller eventuell solavskärmnings g-värde. Korrigering för vinklar och väderstreck kan 

göras direkt i Solelekonomi (SolEl-programmet u.å.). Programmet tar sedan fram 

solinstrålningen per kvadratmeter månadsvis, och denna data används sedan i beräkningarna, 

tillsammans med fönsterarea och g-värden.  

Slutligen skall det faktum att byggnaden inte kan tillgodogöra sig all värme beaktas. Detta 

uppskattas utefter månaderna på året. Under sommarmånaderna kan byggnaden knappt 

utnyttja något internvärmetillskott eller solinstrålning, se inledning avsnitt 9 för utförligare 

beräkningar. Beräkningar finns i bilaga 7. I denna bilaga sammanfattas all internvärme per 

månad.  
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10. ELBALANS 

Figur 4 visar resultatet från beräkning av elanvändning i tabellform och grafiskt. Då data 

angående elanvändning varit otillgänglig används den beräknade användningen som resultat. 

Den beräknade elanvändningen är 187 MWh/år. Denna balans är inte den viktiga för 

projektet, men krävs för att genomföra värmebalansen i nästa kapitel. 

 

Figur 4: Elanvändning 

Tabell 5: Indata, elanvändning 

 Användande (MWh/år) 

Fläktar 23 

Belysning, fastighet 13 

Belysning, verksamhet 87 

Internlaster 36 

Elvärme 29 

Kyla 0,3 
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11. VÄRMEBALANS 

Figur 6 visar grafiskt resultatet från värmebalansen. Byggnaden tillförs 457 MWh/år, och 

använder 482 MWh/år. Det innebär en procentuell skillnad på 5 %. I tabell 5 finns all indata 

som diagrammet i figur 6 bygger på.  

 
Figur 5: Värmebalans 
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Tabell 6: Värmebalansens indata 

 IN  UT  Kommentar 

Fjärrvärme 301   

Internlaster 44  Ingår i Övrig internvärme i figur 5 

Personvärme 9   

Solinstrålning 39   

Belysning 18   

Tilluftsfläktar 7  Ingår i Övrig internvärme i figur 5 

VVC-avgivning  10  Ingår i Övrig internvärme i figur 5 

Elvärme 25  Inkluderar eldrivna luftvärmare och 

luftridå 

Transmission  297  

Uppv. tappvarmvatten  33  

Luftläckage  15  

Batterier, vattenburna  116  

Kyla  1  

Totalt 454 462  

Kommentar: Samtliga data presenteras med enhet MWh/år 
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12. DISKUSSION KRING BALANSER 

Resultatet visar att byggnaden på årsbasis använder 205 kWh/m
2
, år, varav 79 kWh/m

2
 är 

elenergi. Det är ingen siffra som avviker från tidigare uppgifter angående byggnadens 

energibehov, t.ex energideklarationer, och det finns inte heller något hos byggnaden som 

antyder en onormalt hög energiåtgång. Systemen fungerar som kan förväntas och brukarna är 

i stort sett nöjda. Det finns dock en del möjliga åtgärder att göra för att förbättra byggnaden. 

Då Axelhuset är en byggnad där brukarna kan styra systemen själva har analysen varit svår att 

genomföra. Verkligheten kan på grund av detta skilja sig från det teoretiskt beräknade 

resultatet. Dock har den slutliga felmarginalen mellan tillförd och använd energi hamnat på en 

acceptabel nivå, sett till att analysen till så stor del består av antaganden och statistik som inte 

med säkerhet gäller för Axelhuset i verkligheten. Resultatet av analysen ger att denna skillnad 

ligger på 5 %, vilket ansas bra nog för att utföra vidare beräkningar med detta resultat som 

grund.  

Det finns en del antaganden som skulle kunna justeras för att uppnå en mindre skillnad mellan 

tillfört och bortfört i balansen. En av dessa antaganden är till exempel påslaget för 

köldbryggor. Praxis inom branschen, som är använd i beräkningar, är ett påslag på 20 %. 

Detta antagande kan till exempel vara för högt. Om konstruktionen är bättre än vad som 

antagits blir transmissionsförlusterna i beräkningarna för höga. Ponera att konstruktionen på 

Axel Dahlströms Torg 3 har ett påslag för köldbryggor på 10 %. Det skulle innebära 

transmissionsförluster på 248 MWh/år istället för nuvarande 297 MWh/år. Förs detta in i 

balansen blir skillnaden istället 8 % åt andra hållet, alltså är balansen ganska känslig för detta 

antagande. Nuvarande resultat med 5 % skillnad anses dock vara bra nog och energibalansen 

fastställs som sannolik.  

Byggnaden nyttiggör enligt beräkningarna 25 % av total alstrad internvärme på årsbasis. Det 

är denna värme som man gärna vill använda till så stor del som möjligt, då den är gratis. Det 

skulle kunna ske genom att man minskar övrigt värmetillskott samt förbättrar reglering av 

värmesystemet. Resterande delar i rapporten diskuterar möjliga åtgärdsförslag.  
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13. ÅTGÄRDER 

Rapporten presenterar ett sammanställt åtgärdspaket framtaget av författarna. Sammanställt 

resultat redovisas i bilaga 8. Avsnittet avslutas med en jämförelse mellan användande i nutid 

och det reducerade användandet som beräknas uppkomma i det fall då hela åtgärdspaketet 

utförs.  

13.1 BELYSNING 

En stor andel av elanvändningen går åt till fastighetens belysning, vilket medför att en 

energieffektivisering gällande belysningen skulle innebära en snabb förbättring av den totala 

energianvändningen (Svensk Innemiljö, 2009). En av de åtgärder gällande byggnadens 

belysning som undersöks i denna rapport består i att minska den installerade effekten genom 

att byta befintlig armatur till LED-armatur.  

De verksamheter vars befintliga belysning varit möjlig att inventera noggrant är biblioteket 

och modebutiken. Den minskning av installerad effekt som kan uppkomma i dessa utrymmen 

kan därför beräknas noggrant. Utförandet av dessa beräkningar beskrivs närmre i avsnitt 

13.1.1 och 13.1.2 nedan.  

För att behandla byte till LED även i de utrymmen där befintlig effekt och antal armaturer är 

okänd måste ett antagande göras. Det bestäms att man genom byte till LED ska kunna halvera 

installerad effekt. Detta antagande grundas i att jämföra en befintlig armatur med en 

motsvarande armatur i LED-utförande. Det är känt att majoriteten befintlig T8 armatur har 

effekten 36 W/armatur. Dessa skulle kunna bytas till lysrör med LED-utförande med effekten 

17 W/armatur (OSRAM 2016). Lysröret med LED har då en effekt på 47 % relativt befintlig 

T8. Den nya elenergianvändningen för belysningen i dessa utrymmen beräknas således genom 

att multiplicera med faktor 0.5. Se bilaga 8.   

En annan åtgärd som berörs är möjligheten att styra användandet av belysningen, d.v.s. 

minska drifttiden. En minskning av drifttiden kan åstadkommas av att närvaro- eller 

dagsljusstyra belysningen. I rapporten installeras sådan styrning i de utrymmen som anses 

lämpliga, se mer i bilaga 8 för beräkningar kring åtgärder. Den nya användningen beräknas 

med hjälp av reduceringsfaktorer (Ljuskultur u.å.) som varierar beroende på typ av styrning 

samt typ av verksamhet. I korridor utanför bibliotek, samt i gymmet, finns redan 

närvarostyrning och således utförs ingen åtgärd där. Det finns dessutom en del utrymmen där 

det inte är nödvändigt med styrning, då det kan störa verksamheten. Dessa utrymmen lämnas 

utan åtgärd. I korridor utanför bibliotek, och i gym, finns redan närvarostyrning och således 

utförs ingen åtgärd där.  

Det bör dock diskuteras att i samband med att minska den installerade effekten och dess 

drifttid minskas även den internvärme som belysningen avger. Det framgår i värmebalansen 

att belysningens bidrag till internvärmen är en betydande del av den internvärme som 

byggnaden kan tillgodose sig. Observera därför att denna åtgärd ger upphov till ett ökad 

behov av köpt fjärrvärme. Detta rättfärdigas dock av att elenergi på sikt är en dyrare 

energiform att köpa, och man bör därför ändå föredra fjärrvärme framför elenergi vad gäller 

uppvärmning.  
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13.1.1 MODEBUTIK 
Modebutiken har i nuläget 35 armaturer där det finns plats med fyra lysrör i varje men det är 

enbart tre stycken installerade i vardera armatur. Lysrören har en effekt på 36 W vilket ger en 

total installerad effekt på 3780 W. Det finns även belysning i skyltfönstren och där är det 

redan installerat LED-belysning, och därför föreslås ingen förbättringsåtgärd där. 

Om de befintliga T8-lysrören skulle bytas ut mot nya LED-armaturer som har en effekt på  

17 W vardera efter åtgärd (OSRAM, u.å.) skulle den totala installerade effekten minska till  

1785 W. Belysningens drifttid antas vara samma som den befintliga. Se utförliga beräkningar 

i bilaga 8. 

När effekten i butiken sjunker kommer även internvärmetillskottet minska och då bör man 

justera värmesystemet eftersom det läggs högre belastning där. Se vidare i avsnitt 13.2.1.  

13.1.2 BIBLIOTEK 
I biblioteket finns det varierande belysning av både lysrör och glödlampor. Under 

inventeringen framkom det tre olika storlekar på lysrör och det är dessa som ska studeras 

närmare. Den totala installerade effekten ligger på 1881 W. Vid ett byte till LED-armaturer 

blir den nya effekten 785 W, samma armatur används som i modebutiken. Utförliga 

beräkningar finns i bilaga 8. 

13.2 VÄRMESYSTEM 

13.2.1 BYTE AV TERMOSTATVENTILER SAMT INJUSTERING AV VÄRMESYSTEM 
Värmesystemet, ett vattenburet radiatorsystem med fjärrvärme som värmekälla, är på sina håll 

i byggnaden nytt men på andra håll av äldre skick. Att byta till nya termostatventiler och i 

samband med detta injustera systemet för effektivare avkylning, reglering och styrning får 

värmesystemet att fungera bättre. Med en bättre fungerande styrning och reglering bör också 

den andel av internvärme som byggnaden kan tillgodose sig kunna höjas. Med givare i 

rummen och ett värmesystem som effektivt kan svara på dessa kan man lättare ta vara på den 

internvärme som finns i byggnaden och dess förändringar i avgiven effekt. De 

termostatventiler som installeras bör vara av sådan sort att brukarna ej kan påverka hur de 

öppnas eller stängs, med syfte att på så vis förhindra att funktionen förstörs.   

Det finns dock ingen garanti för att byte av termostatventiler samt injustering av 

värmesystemet innebär en lägre energianvändning eftersom styrningen i dagsläget kan vara så 

dålig att radiatorerna i vissa utrymmen inte avger effekt alls. Vid byte av termostatventiler 

samt injustering kommer alla radiatorer avge effekt motsvarande utrymmets värmebehov 

vilket således kan medföra en ökning av avgiven effekt och mer fjärrvärme måste då 

levereras.  

Enligt Svensk innemiljö (2009) kan en besparing vid byte av termostatventiler ligga mellan 10 

till 30 % av uppvärmningsenergin. Då de befintliga komponenterna är av sådant varierande 

skick, och det dessutom finns stora delar av systemet som inte går att se, används en 

minskning på 5 % i åtgärdsberäkningarna. Ett byte bör åtminstone ge upphov till en besparing 

på 5 %, troligtvis mer då många radiatorer idag antingen saknar termostatventiler, eller har 

mycket slitna sådana. Dock kombineras detta med att man i de mer nyligen renoverade 

verksamheterna har ny armatur. Kombinationen gör att besparingen blir svår att förutse. 
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13.2.2 KONVERTERA ELDRIVET TILL VATTENBURET 
Det finns eldriven värme i form av luftvärmare (batterier) och en elridå (varmluft). Att byta 

dessa så att de drivs av fjärrvärme (blir vattenburna) syftar inte till en direkt energibesparing, 

utan är ett sätt att minska elbehovet. Till uppvärmning är fjärrvärme att föredra då det på sikt 

blir billigare. Elmarknaden är dessutom under ständig förändring och kan upplevas otrygg. 

Enligt Lars Bärtås (2012) ger en konvertering från elvärme till vattenburen värme generellt en 

kostnadsbesparing, gällande värmekostnader, på 50-60 %.  

Batteriernas årsenergibehov flyttas alltså över från en elanvändning till en värmeanvändning. 

I åtgärder för ventilation, avsnitt 13.3, minskas batteriernas årsenergibehov genom att 

installera värmeåtervinnare där det inte finns idag.  

13.2.3 FRIGÖR RUMSVÄRMARE I MODEBUTIK 
Ett ytterligare sätt att förbättra värmesystemet är att öppna upp för kamflänsrören i 

modebutiken, så att dessa är fria att avge effekt. Idag är de gömda under inredning för 

skyltning och funktion bedöms bristfällig.  

Då den installerade belysningseffekten minskas kommer modebutiken ha mindre värmeeffekt 

att tillgå från internvärme. Det antas att kamflänsrören i en projekteringsfas har 

dimensionerats för att kunna täcka butikens uppvärmningseffektbehov. Därför bör dessa klara 

att leverera den värmeeffekt som man tagit bort i samband med effektivisering av 

belysningen. Det kommer de däremot inte att klara av om de fortsätter att vara skymda och 

således vara förhindrade i sin värmeavgivning.     

13.2.4 FÖNSTERBYTE 
Majoriteten fönster bedöms vara tvåglasfönster. Dessa förekommer dock i varierande skick, 

och ett byte skulle både vara en energieffektiviserande åtgärd likväl en estetisk sådan. Det 

finns en del treglasfönster som kan bytas till nyare sådana men detta behandlas inte som en 

åtgärd i denna rapport då deras nuvarande U-värde, samt kvalité, bedöms vara bra nog.   

Syftet är att minska transmissionsförlusterna genom klimatskalet, och detta genomförs genom 

att förbättra (d.v.s. sänka) fönstrens U-värde. Ett typiskt U-värde för treglasfönster är  

0.9 W/m
2
K, att jämföra med 2.7 W/m

2
K för tvåglasfönster (det U-värde använt i tidigare 

beräkningar). Den årliga besparingen av detta byte kan beräknas enkelt med en tillämpning av 

ekvation 2. 

Då ekvationer är programmerat i Excel-ark är det i praktiken dock bara att ändra grundindatan 

i beräkningarna och låta Microsoft Excel räkna allt igen. För att underlätta beräkningarna görs 

bedömningen att andelen treglasfönster hos klimatskalet sett till dess totala yta är ungefär lika 

med den totala fönsterarean på baksidan. För att underlätta beräkningar ändras således 

grundindata (dvs ett byte till bättre fönster simuleras) för alla ytterväggar med undantag för 

baksida, då befintliga treglasfönster inte är prioriterade att byta. I verkligheten sitter dock 

många av de fönstren som behöver bytas där, så detta är bara en metod för att underlätta 

beräkningarna, då beräkningarna inte räknar med antal fönster utan med total fönsterarea för 

varje yttervägg.    
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13.3 VENTILATION 

13.3.1 VÄRMEÅTERVINNINGSAGGREGAT TILL FÖRSKOLAN 
Förutom att installation av ett värmeåtervinningsaggregat till förskolans verksamhet skulle 

innebära en energibesparing finns här även argument för att det skulle förbättra inneklimatet. 

Ett nytt FTX-aggregat med behovsstyrda luftflöden och bättre styrning av värmebatteriet 

skulle medföra en jämnare inomhustemperatur samt bättre ventilationseffektivitet. Vid 

installation bör man också se över möjligheterna att ordna balans mellan till- och 

frånluftsflöde. 

I åtgärdsförslaget undersöks möjligheterna att installera ett liknande FTX-aggregat som de 

som redan finns på andra ställen i byggnaden – Aggregat med roterande värmeväxlare har en 

temperaturverkningsgrad på 85 % (Warfvinge & Dahlbom 2010). I beräkningarna används  

80 % för att inte överdriva potential. Med balanserade flöden, men annars lika förutsättningar 

som före åtgärd, beräknas, med hjälp av befintligt material på Energi Triangeln AB, att 

årsenergitäckningsgraden för aggregatet skulle bli ungefär 96 %. I detta inkluderas även en 

längre drifttid, då man efter installation skall kunna ha igång aggregatet under 

verksamhetstider. Detta innebär att driv-elen till fläktar i systemet kommer att öka, trots 

effektivare fläktar, då de helt enkelt är igång oftare. Men det medför att brukarna upplever ett 

bättre termiskt klimat.  

Denna åtgärd skulle i sig själv medföra en energibesparing på 18 MWh per år, som alltså är 

den energi som finns att återvinna i frånluften. Efter installation, förutsatt att styrningen till 

batteriet förbättras, är det vattenburna batteriets årsenergibehov endast 2 MWh per år, jämfört 

med 20 MWh med det befintliga systemet. Det innebär en energibesparing på hela 89 %. 

13.3.2 HÖJNING AV FRÅNLUFTSFLÖDE GENOM AGGREGAT I PIZZERIA 
För att förbättra energieffektiviteten i pizzerians system behöver tilluftens och frånluftens 

flöden i värmeåtervinningen balanseras, så att värmeväxlarens årsenergitäckningsgrad höjs. I 

befintligt system verkar denna bara ligga på ca 28 %, vilken kan jämföras med runt 90 %, som 

resterande återvinnare i byggnaden. Då batteriet är vattenburet tas uppvärmningseffekten från 

fjärrvärmevattnet och utgör en betydande del av det totala uppvärmningsbehovet för tilluften.  

Kan flödet frånluft genom värmeväxlaren åtminstone ökas med de 285 l/s som krävs för att 

uppnå balans mellan tilluft och frånluft (i grundutförandet) ökar energitäckningsgraden till  

51 %. Detta skulle medföra ett reducerat årsenergibehov till eftervärmare på ungefär  

30 MWh/år. I åtgärdsberäkningar antas detta vara genomförbart.  Märk väl att värmeväxlaren 

ändå skulle kunna användas ännu mer effektivt om frånluftsflödet ökas ytterligare.  

Ett flöde som kan gå via värmeväxlaren som i dagsläget inte gör det är det frånluftflöde som 

ej hittats på ritningar, men som behövs för balans mellan till- och frånluftflöde i utrymmet. 

Detta är viktigt för att reducera det övertryck som idag misstänks finnas i restaurangen. Det är 

troligt att detta frånluftflöde idag leds ut via fläkt på tak, och i detta fall föreslås det att bygga 

om ventilationskanalerna för att leda detta flöde till värmeåtervinnaren.  

Ett annat flöde som kan ledas via värmeåtervinnare med stora fördelar är den varma luften 

som tas från pizzaugnen. Denna luft är inte särskilt förorenad, men mycket varm vilket ger 

stora fördelar i återvinningen. I detta fall kan en viss luktöverföring ske, men det bör inte var 

ett problem att det luktar pizza i en pizzeria. Märk väl att luften från kökets spiskåpa inte ska 

föras genom värmeåtervinnaren. Denna luft är för förorenad och systemet med kökskåporna 
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och tillhörande fläktar bör ej behandlas mer än en översyn gällande typ av styrning (idag 

manuell).   

13.3.3 NYA FLÄKTAR 
Befintliga fläktar byts ut mot moderna fläktar med högre verkningsgrad. En ökning i 

verkningsgrad på 10 % bedöms rimlig. Denna ändring skrivs in i excel-ark, där alla 

ekvationer för fläkteffekt (ekvation 10) redan ligger inlagd. 

13.3.4 BEHOVSSTYRNING AV SAMTLIGA AGGREGAT 
En åtgärd för energieffektivisering är att behovsstyra ventilationen. De tillfällen då det inte är 

full belastning i lokaler behöver aggregaten inte heller gå på full drift. Enligt Svensk 

Innemiljö (2009) kan behovsstyrd ventilation medföra en besparing på 10-80% av totalt 

energibehov. 

Styrningen i byggnaden är oklar, förutom gymmets ventilation som efter inventering bedöms 

vara närvarostyrd. I beräkningar antas besparingsfaktorn efter vilken verksamhet aggregaten 

förser. Till exempel bör inte förskolans medelflöde vara samma som bibliotekets, då det finns 

mycket högre belastning i förskolan jämfört med biblioteket. Vilka faktorer som är valda för 

respektive verksamhet finns redovisat i bilaga 8. Genom att reducera flödet direkt i 

beräkningar erhålls energibesparingar.  

13.3.5 OMBYGGNAD AV SYSTEM SAMT UPPKOPPLING AV AGGREGAT 
För att få bättre kontroll på ventilationssystemen bör samtliga aggregat kopplas upp mot 

överordnat styr- och övervakningssystem. Det underlättar övervakning och driftoptimering, 

och man kan på så vis se hur systemet fungerar i realtid. 

En ytterligare åtgärd för ökad kontroll av ventilationssystemen är att samla alla system utom 

de nyare till ett gemensamt fläktrum (de nyare har i dagsläget en bra funktion samt och 

behöver därför ej prioriteras till denna åtgärd). Det finns utrymme för detta på byggnadens 

tak, där ett gammalt fläktrum med fläktar, mestadels ur drift, hittades vid inventering. Dessa 

åtgärder är dock ingenting som kan beräknas i denna rapport, men skulle ge stor möjlighet att 

övervaka systemet och på så vis få en uppfattning om hur ytterligare effektivisering kan ske.  

13.4  VATTEN 

Enligt Energihandboken (Svensk Innemiljö, 2009) kan en strålsamlare till kranar, som blandar 

in luft i strålen, minska vattenanvändningen mellan 5-20 %. Det innebär att även 

varmvattenanvändningen minskar, och således också uppvärmningsenergin till denna. I 

beräkningar används 5 % besparing av kallvatten.  

13.5  SKYDD MOT SOLINSTRÅLNING 

En åtgärd som syftar till att förbättra inneklimatet är att sätta upp skydd för solinstrålning, till 

exempel markiser eller persienner. Dessa kan förhindra att övertemperaturer uppstår till följd 

av solinstrålning mot byggnaden. När all solinstrålning kan tillgodogöras är detta önskvärt, 

men sådana situationer förekommer i princip bara under vintern. Övriga tider på året kan 

solinstrålningen bli ett oönskat värmetillskott vilket gör att brukarna upplever att 

innetemperaturen blir för hög. Om brukarna då öppnar fönster för att vädra kan detta störa 

ventilationens funktion, vilket är ännu en anledning att ha något slags skydd för solinstrålning. 
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Ett annat argument för solavskärmning finns i att byggnaden i nuläget inte har kyla förutom i 

gymmet. Genom att installera solavskärmning kan kylbehov sänkas i övriga verksamheter. 

Om det i framtiden blir aktuellt att installera kyleffekt behöver således inte lika stor effekt 

installeras om solavskärmning finns. Denna åtgärd har dock inget beräkningsresultat att 

redovisa då åtgärden inte syftar till en energibesparing utan till störst del är en fråga om 

inneklimat.  

13.6 SAMMANSTÄLLNING AV ENERGIBESPARING FÖR ÅTGÄRDSPAKET 

Om man subtraherar all internvärme från total värmeanvändning fås det nya årsvärmebehovet 

för köpt energi. Detta är den energi som alltså saknas för att uppnå önskat inneklimat och 

funktion, och den energi som måste köpas till byggnaden. Åtgärderna medför att det nya 

behovet av köpt fjärrvärme är 223 MWh/år. Energibalans för byggnaden och fördelning av 

tillförsel samt bortförsel illustreras i figur 6. Diagrammets indata finnes i tabell 7. Indatan i sig 

är hämtad från beräkningar som kan återfinnas i bilaga 8. 

 

 

Figur 6: Energibalans efter åtgärdspaket 
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Tabell 7: Indata till figur 6 

 IN  UT  Kommentar 

Fjärrvärme 223   

Internlaster 44  Ingår i Övrig internvärme i figur 6 

Personvärme 9   

Solinstrålning 39   

Belysning 15   

Tilluftsfläktar 3  Ingår i Övrig internvärme i figur 6 

VVC-avgivning  10  Ingår i Övrig internvärme i figur 6 

Transmission  232  

Uppv. tappvarmvatten  30  

Luftläckage  15  

Batterier, vattenburna  67 Tillhör Batterier, vattenburna samt 

luftridå 

Kyla  1  

Luftridå  1 Tillhör Batterier, vattenburna samt 

luftridå 

Totalt 454 462  

Kommentar: Samtliga data presenteras med enhet MWh/år 
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Det visar sig, efter att alla beräkningar är utförda, att föreslaget åtgärdspaket sänker 

byggnadens totala behov av köpt energi till 150 kWh/m
2
. Av detta är 94 kWh/m

2
 fjärrvärme 

och 56 kWh/m
2
 el. Totalt sett har en besparing på 27 % åstadkommits. Detta resultat visas 

grafiskt av figur 7. I diagrammet (figur 7) läses värden av från sfärers mittpunkt (där 

koordinaten finns), och sfärers volym representerar totalt energibehov grafiskt, för att tydligt 

få en överblick hur detta förändras i samband med åtgärdsberäkningar.  

 

Figur 7: Energibehov 
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14. DISKUSSION KRING PROJEKTETS UTFÖRANDE OCH RESULTAT 

En faktor som försvårat analysen och dess åtgärdsberäkningar är att brukarna i byggnaden har 

möjlighet att själva styra sitt användande. Det ger upphov till en ojämn drift, och de kan 

dessutom, genom att själva ändra sina systems drift, påverka inneklimatet för andra 

verksamheter i byggnaden. Därför bör åtgärder som syftar till förbättrat termiskt klimat anses 

nödvändiga.  

Antaganden är beslutade i samråd med handledare för projektet och bör ligga nära ett verkligt 

resultat. Det finns dock ingen annan garanti för detta förutom att balansen gått jämnt upp, så 

när som på skillnaden 5 %. Vad gäller åtgärderna kan de slutliga siffrorna rörande användning 

endast ses som vägledande men inte absoluta. Den relativa besparingen, 27 %, är mer 

intressant.  

Åtgärdsberäkningarna är utförda till stor del med olika faktorer. De flesta delar som använts 

för att beräkna nytt energibehov ändras inte, såvida det inte blivit fel vid inventering och 

systemen ser helt annorlunda ut än det som behandlats i rapporten. Så länge antaganden om 

systemens drift är någorlunda riktiga skall den relativa energibesparingen ligga på ungefär 

samma nivå. Detta ska alltså inte ändras drastiskt av en ändring i grundindata, då faktorer 

följer med hela vägen i beräkningarna och ändå ger upphov till samma relativa 

energibesparing. Alltså bör en energibesparing på drygt 30 % vara möjligt för denna byggnad, 

förutsatt att man använder hela åtgärdspaketet. Eftersom vi i åtgärdsberäkningarna utgått från 

låga energibesparingar, för att inte erhålla ett resultat som överdriver åtgärdernas potential, tål 

det även att nämnas att en större besparing mycket väl kan erhållas vid ett utförande.   

Den åtgärd som är mest aktuell är den där värmeåtervinnande aggregat ersätter FT-system. 

Detta innebär en ordentlig minskning av luftvärmarnas årsenergibehov då värmeväxlares 

årsverkningsgrader kan gå upp mot 95 % med rätt förutsättningar. Energibesparingen blir här 

direkt proportionell mot värmeväxlarens energitäckningsgrad. Att dessutom flytta all eldriven 

effekt som idag finns i luftvärmare till vattenburen effekt skulle göra stor skillnad på den 

totala elanvändningen och på sikt troligtvis innebära en ekonomisk vinst, då elenergi ses som 

ett dyrare energislag än fjärrvärme, sett ur ett livscykel-perspektiv. 
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15. SLUTSATS 

Rapporten visar att man genom energianalys tydligt kan se vart byggnadens energianvändning 

kan effektiviseras. Efter analys blir beräkningar kring energieffektiviserande åtgärder mycket 

angenäm och en jämförelse kan lätt upprättas. En minskad energianvändning på nästan 30 % 

kan enligt rapporten uppnås.  

Då många besparingar beräknas med hjälp av faktorer av ursprungligt energibehov 

konstateras att en liknande relativ energibesparing skall vara möjligt att åstadkomma i andra 

lokaler, även om deras grundförutsättningar inte liknar de hos Axel Dahlströms torg 3. Det är 

en intressant analys om man ser till det behov av energieffektivisering som sektorn står inför.  

I en byggnad där förutsättningarna från början inte är katastrofala, och där låga 

besparingsfaktorer antagits, är en möjlig energibesparing på 30 % tämligen hoppfull. Mycket 

talar för att besparingen i slutändan kan bli större än det beräknat i denna rapport. Det antyder 

att det finns en hel del att utföra i denna sektor, som kan göra stor skillnad i den totala 

energianvändningen.  

Utvecklingen av ny teknik går fort framåt och används konstant i nybyggen. Detta måste dock 

även speglas i befintlig byggnation, som annars blir till stora energislukare. I kombination 

med att bygga effektivt kan energianalys, som ett första steg mot framtagande av 

förbättringsåtgärder för befintlig byggnation, därför bli en betydande del för att sänka lokalers 

energianvändning. Således kan arbetet för att uppnå EU:s miljömål 20-20-20 gå i helt rätt 

riktning.  
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