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Abstract

Energieffektivisering och solenergi i en universitetsbyggnad

Efficient Energy Use and Solar Energy in a University
Building

Christian Schweitz

Akademiska hus is a real estate company that specializes in providing Swedish
universities with housing facilities for educational and research purposes. The
company strives to reduce its use of energy by 40% between the years 2000 and
2025. The aim of this thesis is to determine which measures can be taken to reduce
the need of purchased energy in a building that is used by the Swedish University of
Agricultural Sciences in Uppsala.

In order to determine the results of various changes to the building envelope and
ventilation system, the building was modelled in the computer simulation program
VIP-Energy. Other proposed changes to make the use of energy more efficient
concerned water use and lighting. The need of purchased energy can also be reduced
by producing electricity or heat on site, using solar energy.

Results show that economically viable measures include upgrading windows and
faucets, adjusting control systems for ventilation and lighting, and installing roof
mounted solar panels for power production. However, the investment in a
photovoltaic system requires government grants in order to be profitable, and the
system should be grid-connected to make it eligible for green certificates.

Through these measures it is possible to reduce the need to purchase electricity for
operational uses and energy for heating and cooling by 20%, from 99 kWh/m2,year to
79 kWh/m2,year. This corresponds to a 92 tonne decrease of annual carbon dioxide
emissions from energy production and water purification. The total investment cost
of 1 066 000 SEK results in a net present value of 883 000 SEK.
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SAMMANFATTNING 
Byggnadssektorn står för en knapp tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige, och 
för drygt 10 % av de totala utsläppen av växthusgaser. Energianvändning i byggnader 
omfattas av riksdagens nationella miljökvalitetsmål för god bebyggd miljö, och målet är att 
den totala specifika energianvändningen ska minska med 20 % till år 2020 och med 50 % till 
år 2050, jämfört med år 1995. 

I Boverkets byggregler ställs bland annat krav på nybyggda lokalbyggnaders specifika 
energianvändning och i klimatzon III, dit Uppsala län räknas, är gränsen högst 90 kWh/m2,år 
exklusive verksamhetsel. Energi från egen solcells- eller solvärmeanläggning får tillgodo-
räknas vid beräkningen av en byggnads specifika energianvändning. Det är möjligt att erhålla 
investeringsstöd för både solcells- och solvärmeanläggningar, och dessutom är elproduktion 
från solenergi berättigad till elcertifikat. 

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka möjligheterna att minska behovet att köpt 
energi i en universitetsbyggnad i Uppsala, genom energieffektivisering och solenergi. 
Föreslagna åtgärder har bedömts genom att jämföra ändringen i energianvändning och 
utsläpp av koldioxid, samt genom de ekonomiska nyckeltalen återbetalningstid, kapitalvärde 
och besparingskostnad. Arbetet har utförts vid Uppsala universitet åt uppdragsgivaren 
fastighetsbolaget Akademiska hus. Energihushållning är ett av fyra områden som 
Akademiska hus fokuserar på i sitt miljöarbete, och det långsiktiga målet är att minska den 
specifika energianvändningen med 40 % mellan år 2000 och år 2025. 

Den aktuella byggnaden hyrs av Sveriges lantbruksuniversitet och ligger på Campus Ultuna i 
Uppsala. Byggnaden är indelad i två fastigheter, Undervisningshuset och Biblioteket, och är 
av suterrängtyp med fyra våningsplan och en bruksarea på drygt 9 000 m2. Lokalerna består 
främst av föreläsningssalar och biblioteket, men även av kontorsutrymmen, datasalar, 
sammanträdesrum, pentryn, en aula och allmänna utrymmen. 

Byggnaden värms av fjärrvärme som i huvudsak produceras från torv- och avfalls-
förbränning. Dessutom finns ett system för komfortkyla installerat, som inom kort ska förses 
med kyla från en fjärrkylaanläggning i nära anslutning till byggnaden. Kylan ska i huvudsak 
produceras med fjärrvärmedrivna absorptionsvärmepumpar. Ventilationsbehovet tillgodoses 
med från- och tilluftsfläktar, och återvinning av värme ur frånluften finns. Ventilations-
systemet styrs både på tid, temperatur och koldioxidnivå. Belysningen i byggnaden är på 
många ställen närvarostyrd, men det finns lokaler med enbart tidsstyrning. I dag använder 
byggnaden årligen cirka 630 MWh värme, 450 MWh verksamhetsel, 150 MWh fastighetsel 
och 110 MWh kyla. Detta ger en specifik energianvändning på 99 kWh/m2,år exklusive 
verksamhetsel, och 149 kWh/m2,år inklusive verksamhetsel. 

För att kartlägga byggnadens energibehov och undersöka olika åtgärders konsekvenser för 
energianvändningen, har en modell konstruerats i byggnadssimuleringsprogrammet 
VIP-Energy. I stor utsträckning har byggnadsspecifika data eller egna antaganden använts vid 
modelleringen för att ge ett så rättvisande resultat som möjligt. De material som finns 
fördefinierade i VIP-Energy har dock använts vid uppbyggnad av väggar, tak och grund. 
Modellen har justerats så att simuleringsresultaten efterliknat brukardata, och korrektions-
faktorer har beräknats för att kompensera för avvikelser. För att ytterligare öka precisionen 
har zonberäkningsfunktionen i VIP-Energy använts, och Undervisningshuset och Biblioteket 
har modellerats separat. 

Möjliga energieffektiviseringsåtgärder har studerats för sex olika områden – fönster, fasader, 
tak, ventilation, vattenanvändning och belysning. Solenergi kan tas tillvara i solcells-
anläggningar (som producerar el), solvärmeanläggningar (som producerar värme) och 
solhybridanläggningar (som producerar både el och värme). Inom samtliga nämnda 
effektiviseringsområden har lönsamma åtgärder funnits, utom för fasader och tak. Av möjliga 
solenergilösningar är det endast solcellsanläggningar som är lönsamma för den aktuella 



 

 

byggnaden, och endast om investeringsbidrag kan erhållas. Ju större solcellsanläggningen är, 
desto mer lönsam blir den, och hur stor anläggning som väljs beror därför på Akademiska 
hus investeringsvilja. Anslutning till elcertifikatsystemet ökar lönsamheten. 

Totalt kan undersökta åtgärder ge en energibesparing på drygt 360 000 kWh/år, men den 
ekonomiskt realiserbara andelen utgör 176 000 kWh/år (49 %) av detta. De åtgärder som 
rekommenderas redovisas i tabellen nedan. 

Åtgärd Typ Beskrivning 

A-2 Fönster Byt det inre glaset till 2-glas isolerruta i kopplade 1+1 fönster på 
Bibliotekets plan 2  

B-3 Fönster Montera ett extra energiglas i ram över fönsteröppning på de mindre 
fönstren på aulaöverbyggnaden 

R-3 Ventilation Minska drifttiderna med 2 h/dygn i Undervisningshuset, med 1 h/dygn i 
Biblioteket, samt sänk grundflödet till 0,5 l/s,m2 i hela byggnaden 

S-1 Vattenanvändning Byt 21 tvättställs- och köksblandare från vanliga till snålspolande 

T-2 Belysning Dela in armaturerna i biblioteket (rum 100) i grupper med närvarosensorer 

U-1 Belysning Dela in armaturerna i arkivet (rum 001) i grupper med närvarosensorer  

X-4 Solel Installera en nätansluten solcellsanläggning på 34,5 kW och anslut till 
elcertifikatsystemet (investeringsstöd: 45 %) 

 

Den totala investeringskostnaden blir 1 066 000 kr, vilket ger ett kapitalvärde på 883 000 kr, 
och besparingskostnaden blir 0,42 kr/kWh. De rekommenderade åtgärderna minskar 
kostnaden för energi och vatten med 150 000 kr/år, och beräknas ge ytterligare drygt 
8 000 kr/år från elcertifikatsystemet. Utan hänsyn till ränta och prisutveckling blir 
återbetalningstiden sju år. 

De koldioxidutsläpp som energi- och vattenanvändningen ger upphov till minskar med 
92 ton/år, men minskningens storlek är känslig för de antaganden som gjorts när 
utsläppsfaktorer beräknats. Om ändringen i elanvändning ska antas utgöras av medelel, blir 
minskningen endast 29 ton/år. Eftersom det rör sig om förändringar i elanvändning har 
dock marginalel ansetts vara det mest rimliga. Om torv räknas som förnybart istället för 
fossilt blir den totala utsläppsminskningen 76 ton/år. 

Vattenanvändningen i byggnaden minskar med 860 m3/år. Byggnadens specifika 
energianvändning sjunker med 20 % till 79 kWh/m2,år, förutsatt att hela minskningen i 
elanvändning räknas till fastighetsel. Inklusive verksamhetsel sjunker energianvändningen 
med 13 % till 129 kWh/m2,år. Åtgärderna ger dock en marginell ökning av fjärrkylabehovet. 

Det finns inte något direkt samband mellan hög energibesparing och högt kapitalvärde, då 
exempelvis fönsteråtgärderna ger högst energibesparing men lägst kapitalvärde. Vilka av de 
rekommenderade åtgärderna som bör prioriteras bestäms av om målet i första hand är att 
spara energi eller att maximera lönsamheten hos investeringen. 
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BEGREPP OCH DEFINITIONER 
• Atemp – En byggnads inre golvarea som värms till mer än 10°C. I Atemp inkluderas 

area som upptas av innerväggar och öppningar för exempelvis trappor och hisschakt 
(BBR 18 2011:96). 

• Biblioteket – Med Biblioteket (med stor begynnelsebokstav) avses hela fastigheten 
med bibliotek, kontor, grupprum, studentpentry, datasalar och övriga utrymmen, 
medan biblioteket (med liten begynnelsebokstav) endast avser de lokaler som hyser 
själva biblioteksverksamheten. 

• Bruksarea (BRA) – BRA är definierat i Swedish Standards Institutes (SIS) standard 
SS 021054:2009 och är ett mått på invändig area, inklusive den del av 
rumsavskiljande väggar som inte ligger djupare än 0,15 m från väggytan (Svensk 
areamätning AB 2011). 

• Byggdel och byggdelstyp – Med byggdel avses en specifik sektion av byggnadens 
klimatskal. Byggdelar med samma uppbyggnad tillhör samma byggdelstyp. 

• Byggnad och fastighet – Undervisningshuset och Biblioteket har olika 
anläggningsnummer hos Akademiska hus, och energideklareras separat trots att de 
ryms inom samma klimatskal. I denna rapport används ordet byggnad för att referera 
till hela den fysiska byggnaden, medan fastighet kommer att användas för 
Undervisningshuset respektive Biblioteket. 

• Driftkort – Med driftkort avses datablad som beskriver drift av exempelvis belysning 
och ventilation. Driftkorten kan innehålla information om funktion och styrning, 
benämningar på komponenter och driftlägen, kopplingsscheman och liknande. 

• Fastighets- och verksamhetsel – Med verksamhetsel avses den el som används i 
processer som är direkt kopplade till verksamheten, exempelvis maskiner, belysning, 
kylskåp, datorer och annan elektrisk utrustning. Med fastighetsel avses el som 
används till drift av byggnaden och dess funktioner, exempelvis pumpar, fläktar, styr- 
och övervakningsutrustning samt belysning i allmänna utrymmen (BBR 18 
2011:97-99). 

• FTX – Ett ventilationssystem som har från- och tilluftsfläktar, och värmeväxling 
från frånluft till tilluft (Nationalencyklopedin1 2011). 

• g-värde och ST – Dessa parametrar används tillsammans med U-värdet för att 
beskriva fönsterprestanda i VIP-Energy. ST är den direkt transmitterade solenergin i 
procent. Förutom ST inkluderas i g-värdet även den del av solenergin som 
absorberas av fönstret och avges inåt (Glasfakta 2009:11). 

• HyperDoc – HyperDoc är Akademiska hus ritningsdatabas som innehåller alla 
aktuella ritningar över byggnadsbeståndet. Möjlighet finns också att härifrån 
publicera rapporter med information om bland annat BRA för varje rum. Under 
detta arbete har webbversionen av programmet, HyperDoc Online, använts. 

• Klimatskal – Klimatskalet är en byggnads yttre skärm, och består av tak, väggar, 
fönster, dörrar och grund (Energimyndigheten1 2011). 

• Marginalel och medelel – Begreppen marginalel och medelel används oftast vid 
miljövärdering av el och förändringar i elanvändning. Marginalel är den el som i varje 
ögonblick är dyrast att producera, och om det totala elbehovet ändras är det el av 
denna typ som tillkommer eller faller bort. Med medelel menas ett genomsnitt av all 
el som produceras på en elmarknad.  
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• Solhybrid – En solenergianläggning som samtidigt producerar el och värme 
benämns i denna rapport som solhybrid eller solhybridanläggning. 

• Specifik energianvändning – Med en byggnads specifika energianvändning menas 
energianvändningen per areaenhet, enligt Boverkets definition av Atemp. 
Energianvändningen inkluderar köpt energi för uppvärmning, komfortkyla, 
tappvarmvatten och fastighetsel (BBR 18 2011:96-97). 

• Täckningsgrad – Ett begrepp som beskriver utbytet från en solenergianläggning. 
Täckningsgraden definieras som förhållandet mellan tillskottet från solenergi och den 
totala energitillförseln (Planning and Installing… 2005:58). 

100×
+

=
auxS

S

QQ
Q

SF  

SF – Täckningsgrad [%] 
QS – Solenergitillskottet [kWh] 
Qaux – Energitillskott från annan källa [kWh] 

• U-värde – U-värdet är ett mått på en byggdels värmeöverföringsförmåga 
(Nationalencyklopedin2 2011). 
1
𝑈

= 1
𝑎1

+ ∑ 𝛿𝑖
λ𝑖

𝑛
1 + 1

𝑎2
  

U – värmegenomgångskoefficienten [W/m2,K] 
λ – värmeledningskoefficienten (en materialkonstant) [W/m,K] 
𝛿 – materialets tjocklek [m] 
a1 – värmeövergången från materialet till omgivningen på sida 1 [W/m2,K] 
a2 – värmeövergången från materialet till omgivningen på sida 2 [W/m2,K] 

• Varmvattenberedning och varmvattencirkulation – I fjärrvärmeanslutna 
byggnader värms tappvarmvattnet vanligen genom direkt värmeväxling mot 
fjärrvärmenätet. För att undvika att varmvatten står stilla och svalnar i rörledningar i 
större byggnader använder man ett cirkulationssystem, där varmvattnet hela tiden 
cirkuleras i rören och värms kontinuerligt. Varmvatten kan skrivas VV och 
varmvattencirkulation VVC. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 
Byggnadssektorn står för en knapp tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige, och 
för drygt 10 % av de totala utsläppen av växthusgaser (Energi i bebyggelsen 2010:10). 
Energianvändning i byggnader omfattas av riksdagens nationella miljökvalitetsmål för god 
bebyggd miljö, och målet är att den totala specifika energianvändningen ska minska med 
20 % till år 2020 och med 50 % till år 2050, jämfört med år 1995. Under perioden 1995-2008 
skedde en minskning på 8 %, och för att målen ska kunna uppnås krävs fortsatta åtgärder 
(Miljömålsportalen 2011). 

Energimyndigheten nämner byggregler, energideklarationer och ekonomiskt stöd till 
solcellsanläggningar som exempel på åtgärder som kan minska energianvändningen i 
byggnader. För befintliga byggnader har krav införts på att samtliga lokalbyggnader och 
flerbostadshus ska vara energideklarerade sedan utgången av år 2008. En energideklaration 
ska utföras av en oberoende expert och bland annat innehålla byggnadens specifika 
energianvändning och förslag på effektiviseringsåtgärder (Energiläget 2010:39). 

I Boverkets byggregler (BBR) ställs bland annat krav på nybyggda lokalbyggnaders specifika 
energianvändning och i klimatzon III, dit Uppsala län räknas, är gränsen högst 90 kWh/m2,år 
exklusive verksamhetsel (BFS 2011:26). 

Energi från egen solvärme- eller solelanläggning får tillgodoräknas vid beräkningen av en 
byggnads specifika energianvändning (Boverket1 2011). Det finns idag ungefär 15 000 
solvärmeanläggningar i Sverige, och ytterligare 2 000 nya anläggningar installeras varje år 
(Svensk solenergi 2011). Antalet solcellsanläggningar är oklart, men Elforsk samlar 
information om svenska nätanslutna anläggningar, och målet är att inkludera samtliga. I juni 
2011 fanns 182 registrerade anläggningar med en sammanlagd installerad toppeffekt på drygt 
5 000 kWp (Solel, Elforsk AB 2011). 

1.2. Syfte 
Den här rapporten är resultatet av ett examensarbete inom civilingenjörsprogrammet i 
energisystem vid Uppsala universitet, och arbetet har utförts på uppdrag av Akademiska hus 
Uppsala. Målet med rapporten är att presentera förslag på åtgärder för att minska behovet av 
köpt energi i den byggnad på Campus Ultuna som rymmer Undervisningshuset och 
Biblioteket. Detta görs genom att undersöka möjligheterna att effektivisera 
energianvändningen samt att implementera solenergilösningar, och åtgärder bedöms utifrån 
ekonomisk lönsamhet och påverkan på energianvändning och miljö. 

1.3. Frågeställning 
Syftet med arbetet ska uppfyllas genom att besvara följande frågor: 

• Hur stort är byggnadens behov av köpt energi idag? 

• Vilka tänkbara energieffektiviseringsåtgärder kan minska behovet av köpt energi? 

• Vilka tänkbara solenergiåtgärder kan minska behovet av köpt energi? 

• Vilka av ovan nämnda åtgärder är lönsamma och vilka bör genomföras? 

• Hur förändras byggnadens energianvändning om rekommenderade åtgärder 
genomförs? 

• Vilka ekonomiska konsekvenser får de rekommenderade åtgärderna? 

• Hur förändras den miljöpåverkan som byggnadens energianvändning ger upphov till 
om rekommenderade åtgärder genomförs? 
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1.4. Akademiska hus 
Akademiska hus tillhandahåller främst lokaler till universitet och högskolor, och hade år 2009 
en marknadsandel på 62 % inom denna sektor. Hyresintäkter från universitet och högskolor 
stod samma år för 91 % av Akademiska hus totala intäkter. Företaget är verksamt på 31 orter 
i Sverige (Årsredovisning 2009). 

Akademiska hus är indelat i sex regionkontor, varav Akademiska hus Uppsala är ett. I 
Uppsala är de största hyresgästerna Uppsala universitet (UU) och Sveriges lantbruks-
universitet (SLU) som abonnerade 48 % respektive 25 % av Uppsalakontorets totala uthyrda 
area om 568 000 m2 år 2009 (Årsöversikt 2009:26). 

Energihushållning är ett av de fyra områden som Akademiska hus fokuserar på i sitt 
miljöarbete. Enligt Hållbarhetsredovisningen från år 2009 ger Akademiska hus ”hög prioritet 
åt energieffektiviseringar”, och det långsiktiga målet är att minska den specifika 
energianvändningen med 40 % till år 2025, jämfört med år 2000 (Hållbarhetsredovisning 
2009:12-13). 

Undervisningshuset och Biblioteket hyrs av SLU och ligger på Campus Ultuna, som finns 
några kilometer söder om Uppsalas stadskärna. 
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2. METOD 
Byggnadens användning av energi och vatten har kartlagts med hjälp av faktiska brukardata. 
En modell av byggnaden har konstruerats i byggnadssimuleringsprogrammet VIP-Energy, 
och som indata i simuleringen har främst använts klimatdata från Meteonorm, ritningar från 
Akademiska hus ritningsdatabas HyperDoc, driftkort, lokalbokningsdata från SLU samt 
information som inhämtats på plats. Modellen har justerats så att simuleringsresultaten 
efterliknat brukardata, och korrektionsfaktorer har beräknats för att kompensera för 
avvikelser. 

Förslag på möjliga åtgärder för att minska byggnadens behov av köpt energi och stadsvatten 
har tagits fram, och dessas konsekvenser har bedömts genom ändringar i modellen i 
VIP-Energy (fönster, fasader, tak, ventilation och solvärme), simuleringar i Solekonomi 1.0 
(solel), testdata från SP (solvärme och solhybrid) samt egna bedömningar (vattenanvändning 
och belysning). Information om möjliga åtgärder samt kostnader för dessa har i många fall 
inhämtats från företag som utför sådana projekt, men i vissa fall har egna uppskattningar 
gjorts. 

Åtgärdernas lönsamhet har utvärderats genom att jämföra vissa ekonomiska nyckeltal 
(se 2.3 Ekonomiska nyckeltal), och kalkylränta, energipriser och prisutveckling har satts till 
värden som Akademiska hus använder. Utsläppsfaktorer för respektive energislag och 
stadsvatten har använts för att beräkna den sammanlagda minskningen av koldioxidutsläpp 
(se 2.4 Miljöpåverkan). 

Åtgärdskombinationer för olika optimeringskriterier har tagits fram, och en känslighetsanalys 
har genomförts för att undersöka åtgärdernas ekonomiska robusthet. Arbetet har lett fram 
till en rekommenderad kombination av lönsamma åtgärder för att minska byggnadens behov 
av köpt energi och stadsvatten. 

2.1. Avgränsningar 
I det avtal Akademiska hus har med hyresgästen ingår kostnad för värme och vatten, men 
inte för kyla. Av elanvändningen ingår endast fastighetsel i hyran, och i Undervisningshuset 
mäts denna separat, men sätts för Biblioteket enligt schablon till 20 %. Eventuella 
förändringar i behovet av kyla och el påverkar därför till större del hyresgästen, och inte 
Akademiska hus. De åtgärder som presenteras i rapporten tar ingen hänsyn till denna 
ekonomiska fördelning, utan målet är endast att minska byggnadens energianvändning. 

Eftersom data för byggnadens befintliga behov av komfortkyla inte finns tillgängliga har 
ingen validering av modellen i VIP-Energy genomförts med avseende på detta. Vid 
beräkning av utsläppsfaktor för kyla har ingen hänsyn tagits till att byggnaden i dagsläget kyls 
av stadsvatten. Istället har denna beräknats efter data för den framtida fjärrkylaanläggning 
som inom kort kommer att förse byggnaden med kyla. 

I flera fall kan kostnaden för undersökta åtgärder variera mycket, men ofta har uppgifter 
endast inhämtats från en leverantör. Förutsättningar som är specifika för den befintliga 
byggnaden kan också påverka kostnad och utfall för en åtgärd. Då offerter inhämtats har 
försök gjorts att tillhandahålla företaget med alla relevanta uppgifter. 

Vid ekonomiska beräkningar har ingen hänsyn tagits till eventuella restvärden från tidigare 
investeringar. 

Bedömning av miljöpåverkan har begränsats till de ändrade koldioxidutsläpp som varje 
åtgärd ger upphov till under driften, och ingen ansats har gjorts att utföra en värdering ur 
livscykelperspektiv. Utsläppsfaktorer för fjärrvärme, stadsvatten och fjärrkyla har beräknats 
efter information som tillhandahållits av leverantörer, och ingen utförlig undersökning av 
ingående utsläppsposter har genomförts. Dessa utsläppsfaktorer baseras på aktuella värden 
och tar ingen hänsyn till att utsläppen kan komma att förändras i framtiden. 
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2.2. Normalårskorrigering 
En byggnads värmebehov ändras från år till år eftersom utomhustemperaturen varierar. För 
att kunna jämföra en byggnads energianvändning över tid krävs att man korrigerar för 
variationer i utomhusklimatet genom att jämföra data för det aktuella året med ett normalår. 
Normalårskorrigering kan utföras på olika sätt, men en av de vanligaste är graddagsmetoden 
(Jernkontorets energihandbok 2008). 

Korrigering enligt graddagsmetoden utförs i tre steg (Så korrigerar du med SMHI Graddagar): 

• Subtrahera den del av energianvändningen som inte är beroende av utomhus-
temperaturen, exempelvis energi för uppvärmning av varmvatten samt elanvändning 
(förutsatt att byggnaden inte är eluppvärmd). 

• Dividera uppvärmningsenergin med en korrektionsfaktor som beräknas genom att 
jämföra den aktuella periodens graddagar med graddagar för normalperioden. 

• Addera den del av energianvändningen som inte är beroende av utomhus-
temperaturen. 

En graddag innebär att skillnaden mellan medeltemperaturen under ett dygn och en 
referenstemperatur är 1°C. Antalet graddagar under en period summeras och korrektions-
faktorn definieras som kvoten mellan antalet graddagar för den aktuella perioden och 
normalperioden.  

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) använder referenstemperaturen 
17°C, enligt antagandet att energi endast aktivt behöver tillföras byggnaden upp till denna 
temperatur. Resterande värme antas alstras internt eller tillföras genom solinstrålning. För att 
kompensera för solinstrålningens betydelse för uppvärmningen räknar SMHI under 
månaderna april till oktober endast antalet graddagar då utomhustemperaturen understiger 
ett visst månadsspecifikt värde, som ligger på 10-13°C (SMHI Graddagar). 

2.3. Ekonomiska nyckeltal 
Föreslagna åtgärders lönsamhet bedöms i denna rapport utifrån tre olika jämförelsetal, 
nämligen återbetalningstid, kapitalvärde och besparingskostnad. De två sistnämnda kräver att 
framtida betalningar diskonteras till en gemensam tidpunkt, och här väljs lämpligen 
tidpunkten för investeringens genomförande. Diskonteringen sker genom beräkning av varje 
betalnings nuvärde, som beskriver det värde ett kapital har idag, hänfört från någon framtida 
tidpunkt och med hänsyn tagen till avkastningskrav och prisvariationer (Persson & Nilsson 
1999:62-64). Hur nuvärde, återbetalningstid, kapitalvärde och besparingskostnad beräknas 
redovisas i Bilaga A. 

2.3.1. Återbetalningstid 
Här används den enklaste formen av återbetalningstid som inte tar hänsyn till kalkylränta 
eller prisförändringar, och återbetalningstiden är den tid det tar innan nettoinbetalningarna 
överstiger grundinvesteringen. Om inbetalningsöverskottet varierar från år till år, beräknas 
återbetalningstiden enklast iterativt genom att varje års betalningar subtraheras från 
investeringskostnaden. Återbetalningstiden ger ingen direkt indikation på åtgärders 
lönsamhet utan måste jämföras med den längsta acceptabla tiden, och vilken 
återbetalningstid som är rimlig kan variera för olika typer av investeringar (Persson & Nilsson 
1999:80-81). Återbetalningstiden används därför inte i denna rapport för att avgöra huruvida 
en åtgärd är lönsam, utan snarare för att utgöra ett jämförelsetal mellan olika åtgärder. 

2.3.2. Kapitalvärde 
Kapitalvärdet är summan av investeringen, nuvärdet för betalningar under investeringens 
livslängd och nuvärdet av det eventuella restvärdet. Kapitalvärdet kan tolkas som 
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förmögenhetstillskottet som investeringen ger upphov till efter att det krav som kalkylräntan 
innebär uppfyllts. Om kapitalvärdet är positivt ger investeringen alltså en avkastning som är 
större än kalkylräntan, och investeringen ses som lönsam (Persson & Nilsson 1999:73-75). I 
lönsamhetsberäkningar i denna rapport tas ingen hänsyn till investeringars restvärde. 

2.3.3. Besparingskostnad 
Vid beräkning av besparingskostnaden beräknas nuvärden av investerings-, underhålls- och 
energikostnader för två olika scenarion, där ett scenario sätts till business as usual så att 
effekten av en enskild åtgärd kan beräknas. Kostnader från hela den ekonomiska livslängden 
inkluderas och vid diskontering tas hänsyn till kalkylränta och prisförändringar 
(Boverket2 2011). 

Besparingskostnaden beskriver hur stor kostnaden blir per sparad kWh, vilket är liktydigt 
med det energipris som krävs för att en investering ska vara lönsam. Om besparings-
kostnaden är lägre än det aktuella energipriset betyder det alltså att det kostar mer att köpa än 
att spara energi, och investeringen är lönsam (Boverket2 2011). Om flera slags köpt energi tas 
med i beräkningarna beskriver besparingskostnaden det genomsnittliga energipris före 
investering som krävs för att investeringen ska vara lönsam, men tolkningen av begreppet 
blir då mer abstrakt. 

Det är enligt Boverkets regler obligatoriskt att redovisa besparingskostnad i kr/kWh för 
åtgärdsförslag som lämnas i energideklarationer. En modell för beräkningar av besparings-
kostnaden har tagits fram och distribueras av Lars Abrahamsson Fastighetskonsult på 
uppdrag av Boverket.1 

2.3.4. Ekonomiska indata 
Efter överenskommelse med Akademiska hus har kalkylräntan satts till 7 % och de priser för 
energi och vatten som använts redovisas i Tabell 2-1. Det avtal som Akademiska hus har 
med fjärrvärmeleverantören Vattenfall AB är hemligt, och fjärrvärmepriset i beräkningarna 
kan skilja sig från det verkliga. 

Akademiska hus räknar med en årlig ökning av elpriset på 4 %, och en årlig ökning av pris 
för fjärrvärme och fjärrkyla på 3 %. Dessutom räknar man med en prisstegring på drift- och 
underhållsarbeten som följer inflationen, och som är satt till 2 %. Även prisutvecklingen för 
vatten har antagits följa inflationen. 
Tabell 2-1: Priser för energi och stadsvatten som använts i lönsamhetsberäkningar 

Fjärrvärme 
[kr/kWh] 

Elektricitet 
[kr/kWh] 

Fjärrkyla 
[kr/kWh] 

Stadsvatten 
[kr/m3] 

0,53 1,07 0,38 16,00 

2.4. Miljöpåverkan 
Som indikator för den minskade miljöpåverkan som energibesparande åtgärder kan 
åstadkomma har utsläpp av koldioxid använts. Utsläppsfaktorer har beräknats för fjärrvärme, 
el, fjärrkyla och stadsvatten med utgångspunkt i data som leverantörerna tillhandahållit. 
Formler för beräkning av utsläppsfaktorer återfinns i Bilaga A. 

2.4.1. Elektricitet 
Enligt Energimyndigheten är det rimligt med en utsläppsfaktor för förändrad elanvändning 
som baseras på 90 % marginalel och 10 % elcertifikatberättigad elproduktion. Konsekvensen 
av att istället räkna med medelel redovisas i en känslighetsanalys (se 9.5 Utsläppsfaktor för el). 

                                                   
1 http://www.edkalkyl.se/edkalkyl.html 
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Som marginalel antas här kolkondens med totala koldioxidutsläpp på 1000 g/kWh, och 
elcertifikatberättigad elproduktion antas ha totala koldioxidutsläpp på 5 g/kWh 
(Koldioxidvärdering av energianvändning 2008:14,24). Utsläppsfaktor för el blir därför 
900,5 g/kWh. 

2.4.2. Fjärrvärme 
Den fjärrvärme som används till att värma Undervisningshuset och Biblioteket köps in från 
Vattenfall Heat Uppsala, som producerar fjärrvärme i fem anläggningar i Uppsala. Främst 
används torv och avfall som bränsle, men även en del olja ingår vid spetslast. För beräkning 
av utsläppen från fjärrvärme har siffror från Vattenfall Heat Uppsalas miljöredovisning för år 
2009 använts. Utsläppen av koldioxid fördelade sig då på olika bränslen enligt Figur 2-1 
(Säkerhet, hälsa och miljö 2009:6-8). 

Utsläppen av koldioxid som härrör från användandet av torv inkluderas i denna rapport i 
beräkningarna av miljöeffekten, även om oklarhet råder om torvens klassning som förnybart 
eller fossilt bränsle. Konsekvensen av att exkludera utsläppen som härrör från 
torvförbränning diskuteras i en känslighetsanalys (se 9.4 Utsläppsfaktor för fjärrvärme). 
Utsläppsfaktor blir 207,0 g/kWh. 

 
Figur 2-1: Genomsnittligt koldioxidutsläpp från Vattenfall Heat Uppsalas fjärrvärmeproduktion 

under år 2009, fördelat på bränsle. 

2.4.3. Fjärrkyla 
Den komfortkyla som kommer att användas i byggnaden ska produceras i en ny anläggning 
som Vattenfall bygger i Ultuna, i en byggnad i nära anslutning till Undervisningshuset och 
Biblioteket (se 5.1 Kyla och vatten). Anläggningen beräknas komma att producera 8 GWh kyla 
per år, av vilket 60 % ska komma från fjärrvärmedrivna absorptionsvärmepumpar (så kallad 
absorptionskyla), 30 % från frikyla i kyltorn och 10 % från kylmaskiner (vid spetslast). Dessa 
procentsatser är ungefärliga eftersom anläggningen tas i bruk under år 2011 och inga faktiska 
produktionssiffror finns tillgängliga ännu (Karlsson 2011). 

För kyltornen och kylmaskinerna antar Vattenfall i sina beräkningar en COP på 12 respektive 
3,3. Dessa värden är baserade på erfarenheter från andra anläggningar som Vattenfall har 
erfarenhet från. För absorptionskylaanläggningen räknar Vattenfall med att 1 kWh fjärrvärme 
ger 0,67 kWh kyla (Karlsson 2011). Den utsläppsfaktor för el som presenterats ovan har 
använts för den el som går åt till att driva kyltorn och kylmaskiner. 

8 

43 

156 

Olja Avfallets plastandel Torv
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Vattenfall anpassar sin fjärrvärmeproduktion beroende på värmebehovet, och olika 
anläggningar används vid olika tider på året, som framgår av Figur 2-2. Eftersom avfall är det 
helt dominerande bränslet under sommarmånaderna, när kylbehovet är som störst, har 
endast utsläppen från avfallets plastandel använts för att beräkna koldioxidutsläpp från 
fjärrvärme som används till absorptionskyla. Utsläppsfaktorn för avfallets plastandel är 
konstant över året men under sommaren allokeras en större andel till den fjärrvärme som 
används till att producera kyla. Vattenfall använder i sina beräkningar en utsläppsfaktor på 
76 g/kWh fjärrvärme (Karlsson 2011). 

Den resulterande utsläppsfaktorn för koldioxid från fjärrkyla blir 118,2 g/kWh. 

 
Figur 2-2: Hur Uppsalas värmebehov styr vilka anläggningar för fjärrvärmeproduktion som är i 

drift under ett normalt år. Produktionen anges i GWh. (Säkerhet, hälsa och miljö 2009:13) 

2.4.4. Stadsvatten 
Akademiska hus köper in stadsvatten från Uppsala Vatten och Avfall AB, som producerar 
vatten i två anläggningar i Uppsala; i Bäcklösa och Gränby. I processen för att göra vattnet 
mjukare tillsätts släckt kalk (Uppsala Vatten och Avfall AB 2011). Den släckta kalken 
importeras från Tyskland och koldioxidutsläppen från kalkproduktionen motsvarar 103 g/m3 
vatten. Dessutom räknar Uppsala Vatten och Avfall med en elanvändning på 0,335 kWh/m3 
för att driva anläggningarna (Vattenproduktion - energi och kemikalier 2009). 

Koldioxidutsläpp som härrör från transport av släckt kalk från Tyskland samt fjärrvärme för 
uppvärmning av lokalerna har inte funnits tillgängliga och därför inte inkluderats i 
beräkningarna. Förändring i elanvändningen har utvärderats med den utsläppsfaktor för el 
som tidigare presenterats. Den resulterande utsläppsfaktorn för koldioxid från stadsvatten 
blir 404,7 g/m3.  
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3. BAKGRUND – SOLENERGI  
Solenergi kan tillgodogöras i en byggnad som värme eller som el. Här presenteras 
komponenter, systemlösningar och tillgängliga ekonomiska stöd för solenergianläggningar. 

3.1. Solel 

3.1.1. Solceller 
En solcell är den komponent i en solelanläggning som omvandlar solljus till elektrisk energi. 
Solcellen består av ett halvledarmaterial, som blir elektriskt ledande när det belyses. Energin i 
infallande fotoner absorberas i materialet, elektroner frigörs och separeras och en elektrisk 
spänning uppstår. Genom att ansluta solcellen till en krets kan elektroner börja vandra och 
det är möjligt att plocka ut en effekt ur systemet (Green 2002:20-22). 

Det finns i huvudsak två olika typer av solceller; kiselbrickor och tunnfilm. Kiselbrickor 
tillverkas genom att smält kisel tillåts stelna i en cylindrisk kristall, som sedan sågas i tunna 
skivor. Metallkontakter fästs på fram- och baksidan för att cellen ska kunna kopplas till en 
elektrisk krets. Tunnfilmssolceller tillverkas genom att belägga ett bärande substrat, ofta glas, 
med en tunn film av halvledarmaterial. Ofta består detta av amorft kisel, CIGS (koppar, 
indium, gallium och selen) och CdTe (kadmium och tellur) (Green 2002:37-46). 

3.1.2. Solcellsmoduler 
Spänningen från en enskild solcell är låg, och för att skapa en hanterbar enhet seriekopplas 
ett antal solceller i en solcellsmodul. Seriekopplingen ökar spänningen, men innebär att den 
cell som producerar minst blir begränsande för strömmen i hela modulen och minskar den 
totala effekten. Detsamma gäller seriekopplade moduler, men dessa har ofta en diodkoppling 
som gör att hela modulen kopplas bort om den levererade strömmen blir för låg. Det är 
därför viktigt att skuggning undviks i största möjliga mån. 

3.1.3. Växelriktare 
Solcellsmoduler kan kopplas till en eller flera växelriktare som konverterar likströmmen från 
solcellerna till växelström. Det är vanligt att växelriktare också har en funktion som kallas 
MPPT (maximum power point tracking) vilket innebär att systemet styrs så att det hela tiden 
arbetar vid den spänning och ström som ger högst effekt. Ofta är växelriktare försedda med 
mätutrustning som övervakar och loggar data om effekt, ström, spänning och annat 
(Luque & Hegedus 2003:788-789). 

3.1.4. Batterier 
Solceller producerar endast el när solen skiner, men behovet av el är sällan beroende av 
solinstrålningen. El som produceras i en solcellsanläggning och som inte kan användas direkt 
måste lagras, och lagring sker lättast i batterier. Batterierna kopplas in mellan solceller och 
växelriktare eftersom batterier laddas med likström (Luque & Hegedus 2003:784:785). 

För att förlänga batteriernas livslängd används ofta en laddningsregulator som ser till att 
laddningen fungerar på ett tillfredställande sätt. Exempelvis bör inte batterier matas med en 
för hög eller för låg spänning, för att undvika korrosion. Det är också viktigt att batterierna 
arbetar inom sitt optimala laddningsområde, och att överladdning eller att batterierna laddas 
ur för mycket förhindras (Luque & Hegedus 2003:787-788). 

3.1.5. System 
Solcellsanläggningar kan i huvudsak delas in i två kategorier; fristående (stand-alone) och 
nätanslutna (grid-connected) system. Nätanslutna system är kopplade till elnätet och kan vid 
överproduktion i solcellsanläggningen mata ut ström på elnätet. Fristående system är inte 
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anslutna till elnätet utan producerar endast el för eget bruk. Om systemet är nätanslutet krävs 
ingen energilagring eftersom elnätet fungerar som energilager. Om solcellsanläggningen har 
en låg elproduktion i förhållande till elbehovet behövs heller ingen lagring. 

Det krävs inget tillstånd från ägaren av elnätet för att börja mata ut egenproducerad el, men 
däremot finns en anmälningsplikt. Nätägaren har en skyldighet att tillhandahålla gratis 
mätning för de minsta elproducenterna (så kallade mikroproducenter) med en toppeffekt på 
43,5 kW, ett säkringsabonnemang på högst 63 A, samt en nettokonsumtion av el 
(Ellag 1997:857 10§). I annat fall har nätägaren rätt att ta ut en mätavgift, vilken enligt 
Vattenfall är 200 kr/månad. Denna mätavgift ingår dock i vissa fall i den fasta avgiften för 
uttag (Småskalig elproduktion Tariffer). Eventuella mätavgifter inkluderas inte i kostnads-
beräkningarna i denna rapport. 

Ägaren av elnätet måste ge en viss ersättning för den inmatade elen, för den så kallade 
nätnyttan som små producenter gör genom att hjälpa till att stabilisera elnätet. Köpare av den 
egenproducerade elen måste dock producenten själv hitta. Totalt resulterade försäljning av 
egenproducerad el och ersättning för nätnyttan från nätägaren i att den totala 
genomsnittsersättningen för inmatad solel var 0,54 kr/kWh under 2009 (Konsekvensanalys av 
investeringsstöd till solceller 2010:14). 

3.1.6. Investeringsstöd 
Det har länge varit oklart vad som skulle hända med det stödsystem för installation av 
solcellsanläggningar som funnits sedan 2009. I slutet av oktober 2011 kom beskedet från 
Energimyndigheten att ytterligare 60 miljoner kronor avsätts i investeringsstöd under år 
2012, men att stödnivån sänks något (Energimyndigheten2 2011). 

Det går att söka investeringsstöd från länsstyrelsen för solelanläggningar, och stödet uppgår 
till 45 % av stödberättigade kostnader. Det finns även en gräns på 1,5 miljoner kronor i stöd 
per enskilt projekt, och på 40 000 kr per installerad kilowatt toppeffekt. Stödet är 
tidsbegränsat till att gälla installationer som färdigställts senast i december 2012 
(SFS 2011:1027 2,5§). 

Till stödberättigade kostnader räknas både arbets- och materialkostnader, men inte eventuella 
kostnader för anslutning till elnät och elcertfikatsystemet Ansökan om investeringsstöd måste 
skickas in innan projektet påbörjas, och om stöd beviljas kan en begäran om utbetalning 
skickas in först när installationen är klar (SFS 2009:689 6,10,11§). 

3.1.7. Elcertifikat 
Elcertifikatsystemet syftar till att öka elproduktionen från förnybara källor och det nuvarande 
målet är 25 TWh i årsproduktion, mellan år 2002 och 2020 Systemet fungerar genom att 
producenter av el från förnybara källor tilldelas ett elcertifikat för varje producerad MWh el. 
Dessa kan de sedan sälja, då en efterfrågan på elcertifikat skapas genom att elleverantörer och 
vissa elanvändare är kvotpliktiga. Kvotplikten innebär att de är tvungna att inneha elcertifikat 
för en viss andel av den el som de säljer respektive använder. Hur stor denna andel måste 
vara är bestämt på förhand och varierar från år till år. En elproducent kan erhålla elcertifikat 
under maximalt 15 år (Energimyndigheten3 2008). 

Endast nätanslutna anläggningar kan ansluta sig till elcertifikatsystemet, men elcertifikat 
erhålls för hela elproduktionen och inte bara den andel som säljs (Andersson 2011). Det 
finns inget fastställt pris för elcertifikat, utan detta sätts vid förhandlingar mellan köpare och 
säljare (Energimyndigheten4 2008). Medelpriset för elcertifikat under året föregående den 15 
juni 2011 var 262 kr (Svenska kraftnät 2011). 

För att ansluta sig till elcertifikatsystemet krävs att mätutrustning installeras som kan 
rapportera in elproduktionen på timbasis till Svenska Kraftnäts system CESAR, där all 
information om elcertifikatsystemet samlas in. Mätutrusning och anslutning till CESAR 
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kostar ungefär 4 000 kr, och installationskostnaden är ungefär 2 000 kr. Dessa priser är 
inklusive moms, vilket innebär att installationskostnaden för en solcellsanläggning ökar med 
4 800 kr exklusive moms. Dessutom tillkommer en årlig kostnad för själva inrapporteringen 
av data till Svenska Kraftnät på ungefär 1 200 kr (SolEl-programmet 2011). Kostnaden för 
anslutning till elcertifikatsystemet är inte stödberättigad. 

3.2. Solvärme 

3.2.1. Solfångare 
Solfångarna är den del av solvärmesystemet som absorberar solenergi, och finns i huvudsak i 
tre olika utföranden; plana solfångare, vakuumsolfångare och koncentrerande solfångare: 

• Den plana solfångaren består av en värmeisolerad låda med en ovansida av glas eller 
genomskinlig plast. När solljuset skiner in genom glaset fångas det upp av en 
absorbator, som ofta består av ett kopparrör som valsats in mellan två 
aluminiumplåtar. Genom röret passerar en värmebärare som värms upp av 
absorbatorn (Andrén 1999:20-21). 

• Vakuumsolfångare består av ett glasrör med vakuum i. Inuti glasröret finns en 
absorbator där en värmebärare kan passera och vakuumet isolerar väl mot 
värmeförluster. I så kallade heat pipes passerar dock inte värmebäraren genom röret, 
utan detta är istället fyllt med ett medium som förångas vid relativt låg temperatur, 
och värmen växlas över till värmebäraren vid kondensation (Andrén 1999:22-24). 

• Koncentrerande solfångare är uppbyggda av speglar som reflekterar och 
koncentrerar solljus mot en absorbator (Andrén 1999:24). 

För att jämföra olika solfångare krävs att de är provade under samma förhållanden, och den 
årliga produktionen beräknas därför på ett standardiserat sätt i ackrediterade 
provningslaboratorium. Testet ska ske vid en medeltemperatur på 50°C på utgående och 
inkommande värmebärare, när den passerar genom solfångaren. Solfångaren ska dessutom 
vara vänd rakt mot söder, ha 45° lutning och klimatdata från Meteonorm för Stockholm ska 
användas vid beräkningarna (BFS 2009:2 5§). En organisation som utför sådana tester är 
Statens tekniska forskningsinstitut (SP). SP utfärdar även certifieringen Solar Keymark som 
är en EU-gemensam kvalitetsmärkning av solfångare (SP 2011). 

Solfångare testas ofta vid flera olika medeltemperaturer på utgående och inkommande 
värmebärare för att kunna uppskatta värmeproduktionen i olika tillämpningar. Sådana data 
benämns i denna rapport som testdata från SP och den aktuella medeltemperaturen anges. 

3.2.2. Solkrets 
Solkretsen består av många olika komponenter. För att cirkulera värmebäraren i systemet 
krävs en cirkulationspump, och eftersom det rör sig om ett slutet system med 
temperaturändringar krävs ett expansionskärl. Då värmebäraren har olika temperatur i olika 
delar av systemet kan självcirkulation uppstå eftersom varmare vätska är lättare än kall. För 
att motverka detta används back- och reglerventiler som säkerställer ett jämnt flöde (Andrén 
1999:34-41). 

Många av dessa komponenter sätts ofta ihop och säljs som ett drivpaket, med ett styr- och 
övervakningssystem som bland annat startar cirkulationen när temperaturen i solfångarna 
överstiger temperaturen i värmelagret. Solkretsen kräver visst underhåll i form av rengöring 
av filter och kontroll av värmebärarnivån. Olika vätskor kan användas som värmebärare, men 
det är viktigt att de klarar stora skillnader i temperatur. Värmebäraren kan behöva bytas efter 
några år (Andrén 1999:34-41). 
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3.2.3. Värmelager 
Värmelager används eftersom värmebehovet inte alltid sammanfaller med solinstrålningen, 
och ofta är värmebehovet som lägst när solinstrålningen är som störst. Värmelager kan se ut 
på många olika sätt och vara utformade för att lagra värme mellan säsonger (i exempelvis 
bergrum) eller småskaligt i ackumulatortank (Andrén 1999:46-49). 

Om en ackumulatortank används är det viktigt att eftersträva en värmeskiktning i tanken, 
från kallare vatten i botten till varmare högre upp, för att kunna överföra mer värme från 
värmebäraren i solkretsen till det vatten som ska värmas upp. Fler ackumulatortankar kan 
vara nödvändiga för att åstadkomma önskvärd temperaturskiktning. 

3.2.4. Värmeväxlare 
Värmeväxlaren växlar över värmen från värmebäraren till värmelagret. Ibland, främst vid 
större anläggningar, används en extern värmeväxlare, men i mindre anläggningar är 
värmeväxlaren ofta inbyggd i ackumulatortanken (Andrén 1999:41-42). 

3.2.5. System 
Solvärmesystem kan utformas för att bidra till uppvärmning och/eller till 
tappvarmvattenproduktion i en byggnad. Större system kan även leverera energi till 
fjärrvärmenät. En solvärmeanläggnings effektivitet beror mycket på vilka arbetstemperaturer 
som systemet måste hantera. Om systemet endast ska värma inkommande kallvatten blir 
effektiviteten högre än om även vatten från varmvattencirkulationen ska värmas. 

3.2.6. Dimensionering 
Om ett solvärmesystem utformas så att täckningsgraden (se Begrepp och definitioner) är 100 %, 
vilket innebär att hela värmebehovet tillgodoses av solvärme, kommer detta leda till en 
överproduktion av värme under de månader som solinstrålningen är som högst. Sådan 
överdimensionering av systemet leder till att den totala effektiviteten sjunker, och en lägre 
produktion av solvärme per solfångararea erhålls. Att överdimensionera systemet betyder att 
solvärmetillskottet inte ökar i proportion till den ökade investeringskostnaden (Planning and 
Installing… 2005:58-59). 

I hus med värmepanna kan det vara önskvärt att konstruera solvärmesystemet så att hela 
varmvattenbehovet under sommaren täcks av solvärme. Värmepannan kan då tas ur bruk 
under sommaren och kräver därför inget arbete för underhåll och drift. Ett sådant system 
kräver ofta en årlig täckningsgrad på runt 60 %. I den aktuella byggnaden, som värms av 
fjärrvärme, är målet istället att få så billig solenergi som möjligt, vilket innebär en hög 
utnyttjandegrad. Hög utnyttjandegrad innebär en lägre årlig täckningsgrad, på ungefär 
10-45 % (Planning and Installing… 2005:122). 

I tempererat klimat med en solinstrålning på 1 000 kWh/m2,år beräknas en aperturyta på 
0,5 m2 per 50 l varmvatten som används dagligen, ge en täckningsgrad på 25 %. Om 
täckningsgraden ska vara 50 % rekommenderas istället 1,25 m2 aperturyta per 50 l 
varmvatten. Dessa tumregler gäller plana solfångare (Planning and Installing… 2005:122-123). 

Ackumulatortankens storlek varierar också med den beräknade täckningsgraden. Om 
täckningsgraden är 25 % bör tankens kapacitet sättas till 30-50 l/m2 aperturyta, och om 
täckningsgraden är 50 % bör tankens kapacitet sättas till 50-70 l/m2 aperturyta (Planning and 
Installing… 2005:122). 

3.2.7. Investeringsstöd 
Det är möjligt att erhålla investeringsstöd för solvärmeanläggningar. En solfångare är 
berättigad till stöd om den uppfyller kraven för att märkas med Solar Keymark, och om dess 
årliga värmeproduktion beräknats av ett ackrediterat provningslaboratorium (BFS 2009:2 2§). 
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Investeringsstödet utgår med 2,50 kr/kWh som produceras årligen, dock högst tre miljoner 
kronor per installation, och stödets storlek baseras på testdata från SP vid 50°C. Ansökan 
skickas in till länsstyrelsen innan installationen påbörjats, och om den beviljas kan en begäran 
om utbetalning skickas in senast sex månader efter projektets slutförande (Information om stöd 
för investeringar i solvärme 2010:2-3). 

3.3. Solhybrid 

3.3.1. Solfångare med solceller 
Ett solhybridsystem producerar både el och värme på samma gång, med solen som 
energikälla. Ett sådant system behöver i princip samma komponenter som både en solel- och 
en solvärmeanläggning. Skillnaden är att solceller och solfångare kombinerats till en 
komponent. 

Absolicon AB är ett företag som tillverkar solfångare för både el- och värmeproduktion och 
företagets solfångare heter Absolicon X10. Det är en koncentrerande solfångare som består 
av långa paraboliska spegeltråg, som gör så att intensiteten hos ljuset som träffar solcellerna i 
brännpunkten är tio gånger så hög som hos det infallande solljuset. Hög intensitet gör 
normalt att temperaturen i solceller stiger, med en sjunkande verkningsgrad som resultat, 
men i Absolicon X10 kyls solcellerna med vatten. Värmen kan sedan exempelvis utnyttjas i 
ett solvärmesystem för varmvatten (Absolicon AB1 2011). 

Det är viktigt i en koncentrerande solfångare att det infallande ljuset alltid koncentreras mot 
brännpunkten, och Absolicon X10 har därför ett solföljningssystem som automatiskt vrider 
solfångaren på en horisontell axel. Samma inbyggda reglercentral som styr vridningsvinkeln, 
kan också styra cirkulationspumpen i solkretsen (Absolicon AB2 2011). Möjligheten att vrida 
solfångarna används också till att undvika överhettning i systemet. Då temperaturen blir för 
hög, vinklas solfångarna så att solcellerna inte hamnar i brännpunkten (Absolicon AB3 2011). 

Solfångarna säljs i längderna 6, 10, 14 eller 18 m, och kan kombineras till den totala 
solfångaryta som önskas. Absolicon beskriver dock konstruktionen som optimerad för 
installationer på över 20 m2 (Absolicon AB2 2011). Energiutbytet från solfångarna beräknas 
bestå till 80 % av värme och till 20 % av el (Ibarra 2011). 

3.3.2. Ekonomiskt stöd 
Solhybridanläggningar är berättigade till det investeringsstöd som finns för solelanläggningar 
förutsatt att minst 20 % av det årliga energiutbytet utgörs av el, men här finns en gräns på 
90 000 kr per installerad kilowatt toppeffekt (SFS 2011:1027 5§). Stödberättigade kostnader 
är samma som för en renodlad solelanläggning, men även kostnader för solvärmedelen av 
installationen inkluderas. Det enda av solvärmedelen som inte är stödberättigat är kostnaden 
för värmelager, det vill säga ackumulatortank (SFS 2009:689 6§). 

Samma kostnad för anslutning till elcertifikatsystemet gäller för hybridsystem som för 
renodlade solelanläggningar. 
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4. OBJEKTSBESKRIVNING 
Undervisningshuset stod klart år 1970 och Biblioteket och en entrédel tillkom fem år senare. 
Administrativt betraktas Undervisningshuset och Biblioteket därför av Akademiska hus som 
separata fastigheter och har olika anläggningsnummer. Fastigheterna har åtskilda ventilations-
system, och mätardata för energi är i flera fall uppdelade. Undervisningshuset elcentral finns, 
i likhet med den gemensamma fjärrvärmecentralen, på Undervisningshusets plan 1. 
Bibliotekets elcentral finns i anslutning till Bibliotekets fläktrum. I byggnadens klimatskal 
finns många olika byggdelstyper, vilka redovisas i Bilaga D (se även 6.2.2 Byggnad). 

 
Figur 4-1: Byggnadens södra fasad. Närmast syns Undervisningshuset med aulaöverbyggnad och 

fläktrum på taket. Bortanför till höger skymtar Biblioteket, delvis dolt av trädkronor. 

4.1. Plan 
Byggnaden är av suterrängtyp med en lägre marknivå mot söder och öster, och sammanlagt 
fyra våningsplan. Undervisningshuset har två fullstora våningsplan, ett relativt nybyggt 
fläktrum på taket och en överbyggnad för att rymma en aula med högre takhöjd. 
Undervisningshuset saknar källare. Biblioteket har två våningsplan ovan marknivå, och på 
plan 2 finns en innergård med ljusinsläpp till plan 1. Biblioteket har ett källarplan där bland 
annat fläktrummet ryms, och till- och frånluft passerar genom spjäll på norr- och 
söderfasaden. Biblioteket och Undervisningshuset förenas av en entrédel med ytterdörrar åt 
norr och söder. Storleken på de olika våningsplanen framgår av Tabell 4-1. 

 
Figur 4-2: Principskiss över byggnadens golvplan. Från vänster till höger och åtskilda av streckade 
linjer visas Undervisningshuset, entrédelen och Biblioteket. Underst syns Bibliotekets källarplan 

(plan 0) och överst Undervisningshusets fläktrum (plan 3). På plan 2 markerar svart ram 
innergården, och utskärningen visar öppning för Aulan. Sluttande golv och schakt för trapphus 

har utelämnats. 
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4.2. BRA och Atemp 
BRA och Atemp är två areamått (se Begrepp och definitioner). I energideklarationer ska Atemp 
användas men Akademiska hus använder fortfarande BRA, eftersom Atemp är ett relativt nytt 
begrepp som ännu inte förts in i Akademiska hus ritningsdatabas HyperDoc (Nyström 2011). 
Skillnaden är främst att Atemp inkluderar hela den area som upptas av innerväggar, medan 
BRA endast tar med en del. BRA är därför i många fall mindre än Atemp, och i denna rapport 
används BRA, som vid beräkningar alltså troligen ger en något högre specifik energi-
användning än Atemp. Totalt har byggnaden en bruksarea på drygt 9 000 m2. 
Tabell 4-1: Byggnadens bruksarea (BRA) 

Plan 
Undervisningshuset BRA 

[m2] 
Biblioteket BRA 

[m2] 
Hela byggnaden BRA 

[m2] 
0 - 1 290 1 290 
1 1 712 2 172 3 884 
2 1 944 1 669 3 613 
3 254 - 254 
 3 910 5 131 9 041 

4.3. Verksamhet 
Lokalerna i Undervisningshuset består främst av föreläsningssalar, en aula och ett litet antal 
mindre rum som används exempelvis för videokonferenser och som grupprum. Förutom 
dessa lokaler finns en bemannad reception med en mindre kontorsdel. Dessutom finns ett 
antal allmänna utrymmen som ibland används vid konferenser, men som främst brukas av 
studenter för självstudier eller som uppehållsrum på raster och luncher. 

Lokalerna i Biblioteket består av bibliotek med kontor och arkiv, samt ett mindre antal 
datasalar, föreläsningssalar, grupprum och pentryn. Här finns också allmänna utrymmen för 
självstudier med ett tjugotal datorer. Själva bibliotekets ordinarie öppettider är måndag-
torsdag kl 09:00-18:00 och fredag kl 09:00-17:00, men byggnaden är åtkomlig för studenter 
alla dagar kl 06.00-23.00. 

4.4. Luftflöden 
Byggnaden är utrustad med separata FTX-system för Undervisningshuset och Biblioteket (se 
Begrepp och definitioner). Ingen utförlig statistik över ventilationsflöden och verkningsgrader 
finns, utan antaganden om dessa har baserats på driftkort för ventilationsaggregaten och 
observationer i styrsystemet. Ventilationen både i Undervisningshuset och i Biblioteket kan 
aktiveras utanför ordinarie drifttid med hjälp av tryckknappar. 

Undervisningshuset har två ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare där ULB0022 
betjänar Aulan och ULB001 resten av fastigheten. ULB001 är tidsstyrt och är enligt driftkort 
aktiverat vardagar kl 07:00-18:00, och ULB002 är närvarostyrt. Under drifttiden har ULB001 
ett grundflöde på omkring 5 000 l/s. När temperatur och koldioxidhalt stiger i lokalerna 
regleras luftflödet upp genom spjäll i ventilationskanalen, till maximalt ungefär 8 000 l/s. 
Temperaturverkningsgraden för aggregatet är ungefär 80 % vid -5°C och 50 % vid 15°C. 
ULB002 aktiveras endast när Aulan används. Grundflödet är omkring 1 800 l/s, vilket kan 
ökas automatiskt till omkring 5 500 l/s om temperatur och koldioxidhalt stiger 
(Ingvarsson 2011). 

                                                   
2 Akademiska hus använder beteckningen LB001 för huvudaggregatet i både Undervisningshuset och 
Biblioteket, och LB002 för aulaaggregatet. För att öka tydligheten har särskilda beteckningar införts för 
samtliga tre ventilationsaggregat, där ett U (Undervisningshuset) eller ett B (Biblioteket) adderats före 
Akademiska hus beteckning. 
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Bibliotekets aggregat BLB001 betjänar hela fastigheten, och är utrustat med vätskeburen 
värmeåtervinning. Aggregatet är tidsstyrt och aktiverat vardagar kl 07:00-18:00. Värden för 
detta aggregat lagras inte i styrsystemet och dess verkningsgrad och flöden vid olika 
tidpunkter är därför svårbedömda (Ingvarsson 2011). Biblioteket är indelat i zoner med 
varierande luftflöden, där grundflöden och maximala flöden finns redovisade i driftkort. 
Liknande data för ventilationen i grupprum och kontor saknas. Vid avläsning i styrsystemet 
har dock ett flöde på omkring 9 000 l/s kunnat observeras. Det totala grundflödet har satts 
till 4 500 l/s och maxflödet till 9 000 l/s både för till- och frånluft. 

Förutom den luft som tillkommer och förs bort genom ventilationssystemet, sker luftutbyte 
genom läckage i klimatskalet (se 6.2.2 Byggnad). 

4.5. Belysning 
Lärosalar, toaletter och allmänna utrymmen i Undervisningshuset är utrustade med 
närvarostyrning för belysningen. Förutom närvarostyrning regleras också belysningen i 
allmänna utrymmen efter tillgången på dagsljus, då dessa är indelade i ljusa och mörka 
utrymmen. Ljusa utrymmen har större tillgång till naturligt ljus utifrån, och om det är 
tillräckligt ljust ute så tänds inte belysningen. Dagsljuset mäts genom en gemensam givare för 
hela Campus Ultuna. När belysningen i de allmänna utrymmena tänds på grund av 
personnärvaro matas lysrören i regel med endast 90 % av märkeffekten för att öka 
livslängden. Efter tio minuter sänks ljusnivån till 20 %, och efter ytterligare tio minuter 
slocknar belysningen helt (Ingvarsson 2011). 

I Biblioteket styrs belysningen mer på tidschema, även om närvarostyrning används i vissa 
delar. Det råder dock oklarhet kring styrningen av belysningen. Ur driftkort framgår att 
takbelysningen är tänd varje dag kl 07:00-23:00, men det framgår inte exakt vilken 
takbelysning som åsyftas. Att belysningen är tänd i biblioteket utanför dess öppettider är klart 
då detta kunnat konstateras vid inspektioner den 13 juni kl 20:30 samt den 15 juni kl 22:30. 
Takbelysningen i kontor och grupprum var då släckt, men även ytterbelysningen var tänd 
trots att Undervisningshusets ljusstyrda ytterbelysning var släckt. 
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5. BYGGNADENS ENERGIANVÄNDNING 
Trots att fastigheterna ryms inom samma klimatskal energideklareras de separat. Detta kan 
anses rimligt, eftersom liknande temperatur- och tryckförhållanden torde råda i båda 
fastigheterna och ge upphov till ett begränsat energiflöde dem emellan. 

För att utvärdera potentialen till energibesparing i den aktuella byggnaden har en kartläggning 
av energianvändningen varit nödvändig innan eventuella åtgärder, men i många fall råder 
oklarheter kring de faktiska förhållandena. Exempelvis saknas separat varmvattenmätning, 
och endast data från vissa mätare lagras under en längre tid. Resterande mätvärden sparas 
endast i tre månader. Ett ytterligare hinder är att ombyggnationer i byggnaden kan ha 
påverkat data. Dessa oklarheter har lett till att antaganden i vissa fall varit nödvändiga. 

Energikartläggningen har använts som indata och kalibrering av den modell som 
konstruerats i byggnadssimuleringsprogrammet VIP-Energy (se 6 Simulering – VIP-Energy). 
Nedan följer en genomgång av de data som funnits tillgängliga samt av de antaganden som 
varit nödvändiga. 

5.1. Kyla och vatten 
I byggnaden finns ett färdigt system för komfortkyla installerat, men Vattenfalls anläggning 
som ska producera och leverera fjärrkyla till detta system är ännu inte färdigställd. Under 
övergångsperioden kyls byggnaden därför av stadsvatten men mätdata om kylningen lagras 
ännu inte under någon längre tid. Dessa data har inte heller bedömts vara tillförlitliga på 
grund av läckande ventiler och liknande som Akademiska hus haft problem med. 

Tre mätare för vattenanvändning finns i byggnaden, varav två mäter vattenanvändning till 
komfortkyla och en mäter vattenanvändning till övriga ändamål. Det sistnämnda innebär 
vatten till pentryn, tvättställ och toaletter, och Akademiska hus räknar med att 50 % vardera 
av detta går till Undervisningshuset respektive Biblioteket. 

Vid jämförelse av vattenanvändningen under ett antal år har inget tydligt säsongsberoende 
kunnat påvisas, och inget mönster kan heller utläsas från månadsvisa mätvärden. 
Vattenanvändningen varierar stort från år till år, både om man jämför årsvärden och 
månadsvärden. Mätvärden från år 2010 har använts för att representera byggnadens 
användning av stadsvatten (se Figur 5-1), då dessa legat närmast i tiden, trots att ingen 
förklaring till den stora variationen under denna period funnits. 

 
Figur 5-1: Byggnadens användning av stadsvatten (exklusive vatten till komfortkyla) under 

år 2010. Ingen tydlig förklaring till den månadsvisa variationen har funnits. 
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5.2. Elektricitet 
Byggnaden har separat mätning av fastighets- och verksamhetsel i Undervisningshuset men 
uppdelningen är troligen inte tillförlitlig, och användningen har istället fördelats 
schablonmässigt enligt de procentsatser som antagits i fastighetens energideklaration 
(Energideklaration Undervisningshuset 2008). Här har fördelningen på fastighets- och 
verksamhetsel antagits vara 33 % respektive 67 % för Undervisningshuset. För Biblioteket 
har elen delats upp i 20 % fastighetsel och 80 % verksamhetsel, vilket är enligt den schablon 
som ligger till grund för debitering. 

För Undervisningshuset har värden för 2010 års elanvändning använts. Bibliotekets elmätare 
uppvisar dock vissa månader under detta år avvikande värden där användningen är betydligt 
lägre än under resten av året, inklusive sommaren, och under april visas ingen elanvändning 
alls. Troligen beror detta på att mätaren stundtals varit urkopplad och därför visar fel. Istället 
har därför mätvärden från år 2009 använts för Bibliotekets elanvändning. 

5.3. Uppvärmning och varmvatten 
Byggnaden värms av fjärrvärme som levereras till en fjärrvärmecentral i Undervisningshuset, 
men separata mätare finns för Undervisningshuset och Biblioteket. Akademiska hus 
normalårskorrigerar fjärrvärmeanvändningen med hjälp av information om graddagar från 
SMHI. Eftersom separat mätning av varmvatten saknas utför man korrigering av hela 
fjärrvärmeanvändningen. I denna rapport görs avdrag för varmvatten och VVC innan 
klimatkorrigering utförs, då denna inte kan antas vara beroende av utomhustemperaturen. 

Under månaderna juni till augusti kan hela fjärrvärmeanvändningen antas gå till varmvatten, 
inklusive förluster i VVC, eftersom Akademiska hus under sommaren stänger av värmen 
under förutsättning att utomhustemperaturen inte blir för låg (Eneroth 2011). 

Den varmvattenvolym som använts har under resterande månader schablonmässigt satts till 
22 % av den totala stadsvattenanvändningen (exklusive vatten till komfortkyla). Detta baseras 
på en rapport från Sveby-programmet,3 där man undersökt energianvändningen i 
kontorsbyggnader och tagit fram schablonvärden för brukardata. I samma rapport beräknas 
energiåtgång för varmvattenberedning till 2 kWh/m2,år exklusive, och 5 kWh/m2,år 
inklusive, förluster i VVC (Brukarindata för energiberäkningar i kontor 2010:23-24). Proportionellt 
till detta har byggnadens energi till varmvattenberedning antagits vara 55 kWh/m3 exklusive, 
och 137,5 kWh/m3 inklusive, förluster i VVC. 

Data från år 2010 har använts för Undervisningshusets behov av fjärrvärme. Eftersom år 
2009 valts för Bibliotekets elanvändning, har det valts som referensår även för fjärrvärmen. 
Anledningen till att år 2009 inte valts även för Undervisningshuset är att dessa värden är 
otillförlitliga på grund av en ombyggnation som utfördes under perioden. 

När arbetet fortskridit och mer data blivit tillgängliga har det framgått att den beräknade 
vattenanvändningen, och därigenom varmvattenbehovet, kan vara för hög. Därför redovisas 
senare i rapporten ett annat, lägre varmvattenbehov. Då dessa data framkommit relativt sent 
under arbetet har det inte funnits möjlighet att ta hänsyn till dem i kartläggningen av 
byggnadens energianvändning. Däremot används de i dimensioneringen av de solvärme-
anläggningar som undersökts (se 7.9.2 Behov). 

                                                   
3 Sveby-programmet drivs av bygg- och fastighetsbranschen och syftar till att skapa enhetliga mätmetoder 
och beräkningssätt för fastighetsbranschens energianvändning. 
http://www.fastighetsagarna.se/om-oss-se/samverkan/sveby 
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5.4. Resultat 
Byggnadens totala energianvändning redovisas i Figur 5-2. Eftersom mätvärden för 
kylbehovet inte finns tillgängliga har detta antagits motsvara det kylbehov som erhållits ur 
simulering i VIP-Energy (se 6.3 Validering av modellen). Med den energianvändning som 
redovisas i figuren blir byggnadens specifika energianvändning 99 kWh/m2,år exklusive 
verksamhetsel, och 149 kWh/m2,år inklusive verksamhetsel. Byggnadens energianvändning 
ger ett genomsnittligt energipris på 0,76 kr/kWh. 

 
Figur 5-2: Byggnadens energianvändning. Tabelldata till figuren finns i Bilaga B. 
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6. SIMULERING – VIP-ENERGY 
VIP-Energy har en mängd fördefinierade katalogdata, som material, byggdelstyper 
(exempelvis vägg-, tak- och fönstertyper), driftfall, klimatdatafiler och annat, men i stor 
utsträckning har specifika data eller egna antaganden använts i simuleringar för att ge en så 
rättvisande modell som möjligt. De material som finns fördefinierade har dock använts vid 
uppbyggnad av väggar, tak och grund. 

6.1. Zonindelning 
VIP-Energy innehåller en funktion för zonberäkning som möjliggör att olika zoner inom en 
byggnad modelleras och redovisas separat. En indatafil skapas för varje zon, och dessa fogas 
samman med gemensamma byggdelar. Energiflöden beräknas därefter både genom 
klimatskalet och inbördes mellan zonerna. För att underlätta kalibrering och validering av 
modellen mot de användningsdata som finns tillgängliga för fastigheterna har 
Undervisningshuset och Biblioteket modellerats separat.  

Entrédelen utgör en naturlig avgränsning mellan de olika zonerna (se Figur 4-2). Denna 
behandlas av Akademiska hus som en del av Undervisningshuset, och uppvärmningsenergi 
och el till entrédelen ingår troligen som del av Undervisningshusets energianvändning. 
Eftersom entrédelen byggdes samtidigt som Biblioteket har den dock av ritningstekniska skäl 
inkluderats inom Bibliotekets zongräns. Entrédelen utgör en liten andel av den totala 
bruksarean vilket gör att detta sannolikt haft en begränsad inverkan på slutresultatet. 

 
Figur 6-1: Entrédelen som utgör gräns mellan fastigheterna. Undervisningshuset sträcker ut sig 

till vänster och Biblioteket till höger utanför bild. 

6.2. Indata 
Nedan följer en genomgång av de antaganden och indata som använts i simuleringen. 
Dispositionen följer i huvudsak den indelning som finns under menyn Indata i VIP-Energy. 

6.2.1. Klimat och allmänna data 
Klimatdata för Uppsala har hämtats från programmet Meteonorm, och utgörs av 
normalårsdata för utomhustemperatur, relativ fuktighet, vindhastighet och solinstrålning. Det 
finns i VIP-Energy möjlighet att använda klimatdatafiler med vinddata för åtta olika 
väderstreck. I den klimatdatafil som använts här finns endast den absoluta vindhastigheten 
angiven, och därför har vindriktningen låsts till söder för Undervisningshuset och sydost för 
Biblioteket. Fastigheterna har bedömts vara mest oskyddade i dessa riktningar. Eftersom all 
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vind antagits komma från en riktning har andelen av klimatdatafilens vindbelastning satts till 
60 % i båda fallen (VIP-Energy Manual 2010:37). 

Horisontvinklar runt anläggningarna anges i åtta riktningar och redovisas i Bilaga C. 
Eftersom endast en vinkel anges i varje riktning är det inte relevant att ange allt för exakta 
värden, då olika delar av fasaderna i verkligheten skuggas olika. Luftrycket har satts till 
1 000 hPa, och byggnaden är vriden 5° åt sydväst. Solreflektionen från marken har antagits 
vara 40 % (VIP-Energy Manual 2010:38). 

6.2.2. Byggnad 
Utgångspunkt för uppbyggnaden av väggar, tak och grund har varit egna mätningar i 
HyperDoc (se Begrepp och definitioner). Väggarnas exakta uppbyggnad har stundtals varit svår 
att uttolka då nödvändig information ibland inte funnits tillgänglig. Nedan följer en 
kortfattad redogörelse för klimatskalets uppbyggnad. Ingen hänsyn har tagits till köldbryggor. 

Byggdelstyper läggs in i VIP-Energy genom att specificera material och tjocklek (se 
Figur 6-2). Ett U-värde beräknas automatiskt, men solabsorptionsfaktor och otäthetsfaktor 
fylls i manuellt. 

De högsta och lägsta nivåer som efterfrågas vid inmatning av byggdelar i VIP-Energy utgår 
från invändigt sammanhängande luftvolymer. Detta innebär att två byggdelar som från 
utsidan synbarligen sitter på samma höjd i själva verket kan få olika nivåangivelser. Vid 
inmatning av nivåer har ingen hänsyn tagits till golv mellan olika plan, utan fasadens höjd har 
delats i två i de fall då den invändigt vetter mot två olika våningsplan. Eftersom byggnaden 
ligger på Ultunaåsen har det alternativ i VIP-Energy som bäst beskriver markegenskaperna 
antagits vara Silt, icke dränerad sand, grus, morän vlt 2,3. 

I Bilaga D, Bilaga E och Bilaga F redovisas uppbyggnad, placering och area för de 
byggdelstyper som ingår i byggnadens väggar, tak och grund. Fasadritningar har här använts 
för de figurer som visar byggdelstypernas placering, men källarväggar har ritats in manuellt. 

 
Figur 6-2: Byggdelstyper i VIP-Energy. Överst visas inmatade byggdelstyper med 

solabsorptionsfaktor, otäthetsfaktor och U-värde. Nere till vänster specificeras material och 
tjocklek för respektive byggdelstyp, och nere till höger visas en grafisk representation av 

byggdelstypen. 
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6.2.2.1. Väggar 
Byggnadens fasader består av ett flertal olika väggtyper, men samtliga har antagits ha en 
otäthet på 1,6 l/s,m2 (vid 50 Pa tryckskillnad) vilket är ett normvärde för lokaler. 
Solabsorptionen har satts till 60 % (VIP-Energy Manual 2010:16). 

Undervisningshuset har en stomme av betong och fasaderna på plan 1 och 2 består av fyra 
olika väggtyper som huvudsakligen är uppbyggda av betong, och är isolerade med mineralull 
och klädda utvändigt med tegel eller träpanel. Aulaöverbyggnaden har trästomme med 
mineralullsisolering och utvändig träpanel, och fläktrummets väggar har liknande 
uppbyggnad som aulaöverbyggnaden men tjockare isolering. 

Även Biblioteket har en betongstomme och fasaderna på plan 1 och 2 består av två olika 
väggtyper, varav den ena är av tegel, och den andra består av en regelstomme som är 
utvändigt klädd av träpanel. Båda har mineralullsisolering. Väggarna mot innergården är 
uppbyggda med regelstomme och mineralullsisolering. 

I de fall då väggarna består av träreglar med mineralull mellan har fördefinierade material 
använts (Reglar s600 och Reglar s600x600), eftersom regelstommens uppbyggnad i många fall 
är oklar eller arbetet med att mäta och modellera exakt skulle varit omfattande. 

6.2.2.2. Tak 
I likhet med väggtyperna har samtliga taktyper i Undervisningshuset och Biblioteket antagits 
ha en otäthet på 1,6 l/s,m2 (vid 50 Pa tryckskillnad), och en solabsorption på 60 %. Det enda 
undantaget är de taktyper som täcks av takpapp, då solabsorptionen istället satts till 90 % 
(VIP-Energy Manual 2010:16). 

Undervisningshusets tak består av tre olika taktyper, varav två har en något oklar 
uppbyggnad. Taket till plan 2 och aulaöverbyggnaden innehåller enligt ritning kombiplattor, 
vars material inte är närmare specificerade. Därför har dessa antagits bestå av betong och 
mineralull. Taket till plan 2 bärs upp av TT-kassetter i betong, och aulaöverbyggnadens och 
fläktrummets tak bärs upp av betongbalkar som har försummats i simuleringen. 
Fläktrummets tak har invändigt korrugerad plåt som antagits ge ett försumbart tillskott till 
U-värdet och därför inte tagits med i U-värdesberäkningarna. 

Biblioteket har fyra olika taktyper som huvudsakligen är isolerade med cellplast, utom ett 
mindre parti med mineralull. Isoleringens tjocklek varierar från 100-140 mm. Taket över 
entrédelen har invändigt korrugerad plåt som inte tagits med. Golvet på innergården täcks av 
lecafyllning och sand. 

6.2.2.3. Källarväggar 
Undervisningshuset har inget källarplan, men eftersom det är en suterrängbyggnad har de 
väggar som ligger under jord räknats som källarväggar i simuleringen. Det finns två typer av 
källarväggar i Undervisningshuset, och dessa består av betong och isolering i form av 
mineralull. Det som skiljer dem åt är tjockleken på materialskikten. 

Biblioteket har ett källarplan, men även en del av plan 1 ligger under markytan. Plan 0 är 
dock inte lika stort som plan 1, vilket innebär att en del av källarväggarna inte ligger under 
öppen mark utan under ett golv. Biblioteket har sex olika källarväggstyper som även dessa 
består av betong, och en del har isolering i form av mineralull. De källarväggar som har 
isolering är de som ligger under öppen mark. 

Källarväggar karakteriseras i VIP-Energy efter hur djupt de ligger under marken, och det 
finns tre nivåintervall (KV 0-1 m, KV 1-2 m och KV >2 m) (VIP-Energy Manual 2010:41). I de 
fall då en källarvägg inte ligger under öppen mark utan under ett golv har KV >2 m valts 
oavsett djup. Valt nivåintervall visas i Bilaga E. 
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6.2.2.4. Källargolv/platta på mark 
Eftersom den aktuella byggnaden är en suterrängbyggnad uppstår svårigheter med den 
indelning som VIP-Energy gör i källargolv och platta på mark. Exempelvis ligger golvet i 
Undervisningshusets plan 1 mot norr under mark, men mot söder som platta på mark. 
Dessutom karakteriseras i VIP-Energy källargolv och platta på mark av avståndet från 
golvets/plattans ytterkant. Tre avståndsintervall finns för platta på mark (PPM 0-1 m, 
PPM 1-6 m och PPM >6 m) och två för källargolv (KG 0-6 m och KG >6 m) (VIP-Energy 
Manual 2010:41). Valt avståndsintervall visas i Bilaga E. 

6.2.2.5. Innerväggar och innergolv 
Längden på byggnadens innerväggar har uppmätts i HyperDoc, och därefter har en 
uppskattning gjorts att 65 % av väggarna är träväggar med gipsskivor som ytskikt, och 
resterande 35 % är betongväggar. Arean har beräknats genom att multiplicera längden på 
väggarna med den takhöjd på 3,22 m som anges i rumsrapporter från HyperDoc. Detta är 
inte helt rättvisande eftersom takhöjden inte är densamma överallt men har ansetts duga som 
approximation. Innergolvet har antagits bestå av betong, och BRA för de våningsplan som 
inte vetter mot mark har använts för dess area. 

6.2.2.6. Fönster och dörrar 
Information om fönstren har inhämtats på plats, och fönsterpartier och deras egenskaper 
redovisas i Bilaga G. Ingenstans i byggnaden finns energiglas i fönster eller dörrar, men 
antalet glas och fönstrens uppbyggnad varierar. Både isolerrutor (2-glas eller 3-glas) och 
kopplade rutor (med 1+1 eller 1+2 glas) förekommer, och totalt utgörs ungefär 35 % av 
byggnadens fasader av fönster- och dörrpartier. 

Isolerrutorna i byggnaden är av märke Emmaboda och därför har produktblad från 
Emmaboda använts i antaganden om soltransmittans och U-värde, även för glaspartier i 
dörrar, även om det är oklart exakt vilka produkter det handlat om. U-värdena gäller endast 
fönstrets glasdel men har ansetts vara en tillräckligt god approximation för hela fönstret. 
Fönstrens och dörrarnas glasandel har uppmätts i HyperDoc. 

En stor del av fönstren på byggnadens fasader mot söder och öster har solskydd i form av 
automatiska markiser som styrs av solinstrålningen, och kontoren på Bibliotekets plan 2 har 
dessutom persienner. På innergårdens fasad mot öster finns en fast skärm för att blockera 
solljus. Fördefinierade solskydd har använts vid simulering. Persiennerna i Bibliotekets 
fönster har inte tagits med eftersom endast en typ av solskydd per fönster kan väljas. 

Ett mindre antal takfönster finns, med två kupolformade glas som åtskiljs av en bredare 
luftspalt. Takfönstren utgör en liten del av den totala takarean och approximeras med 
kopplade fönster med 90 % glasyta. Samtliga glasade ytterdörrar har isolerrutor med dubbla 
glas. Glasytans andel har mätts upp i HyperDoc, och i övrigt har samma U-värde och 
soltransmittans använts som för 2-glas isolerrutor. 

Otäthetsfaktorn för fönstren har satts till 0,8 l/s,m2 men ökats till 1,2 l/s,m2 i fönster med 
kopplade rutor med 1+1 glas, då dessa är äldre och möjligen otätare. För dörrar har 
otäthetsfaktorn satts till 1,2 l/s,m2 för att kompensera för luftutbytet vid öppning. 

6.2.3. Drift tidsschema 
Hur lokalerna används påverkar byggnadens behov av energi, men också det värmetillskott 
som kommer från personer och utrustning i lokalerna. I VIP-Energy sammanställs 
information om fastighetsel, verksamhetsel, personvärme, varmvattenbehov och tillåtet 
intervall för inomhustemperaturen i driftfall (se Bilaga H). Dessa driftfall schemaläggs för att 
gälla olika tidpunkter under året (se Bilaga I). 
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6.2.3.1. Personvärme 
Utgångspunkten för lokalanvändningen har varit lokalbokningssystemet, och data för år 2010 
har antagits tillräckligt väl beskriva hur lokalerna används. Vid fyra av Bibliotekets ingångar 
finns personräknare som registrerar passager. Även om varken besökens längd eller tidpunkt 
registreras verkar dessa data verifiera att lokalbokningsdata kan användas som mätetal för 
användningen av lokalerna (se Figur 6-3). Ingen sortering av bokningsdata har genomförts, 
förutom att bokningar nattetid samt vissa bokningar av Aulan uteslutits, exempelvis då den 
bokats dygnet runt eller personnärvaron antagits vara låg. Under bokning har Aulan antagits 
varit fylld till 30 % av maximal kapacitet, och övriga lokaler till 70 %. 

 
Figur 6-3: Hur trenden för beräknade persontimmar för Bibliotekets användning överensstämmer 

med passager in och ut ur fastigheten. 

Eftersom Bibliotekets verksamhet skiljer sig från Undervisningshusets har dessutom endast 
hälften av alla besök dit antagits vara till bokade salar, och antalet persontimmar har därför 
räknats upp till det dubbla. Vid beräkning av antal timmar som lokalerna var bokade har 
avrundats till närmast föregående heltimme, vilket bedömts vara en tillräckligt god 
approximation. Slutligen har en ”baslast” på tio personer adderats i Undervisningshuset och 
20 personer i Biblioteket kl 08:00-17:00 samtliga vardagar, utom två månader på sommaren 
då närvarotiden halverats. Varje person som befinner sig i byggnaden har antagits avge en 
värmeeffekt på 90 W vilket ger ett totalt personvärmetillskott på ungefär 66 000 kWh/år. 

För att använda dessa data i VIP-Energy har krävts att de generaliserats till ett mindre antal 
driftfall. Personnärvaron är avsevärt högre under terminstid och driftfallen har därför delats 
in i terminstid och icke-terminstid. Ytterligare en indelning har gjorts i vardag och helg. En 
användningsprofil har sammanställts för respektive fastighet för att avgöra hur 
persontimmarna fördelar sig under dygnet (se Figur 6-4). Eftersom en stor majoritet av 
värmetillskottet infaller kl 08:00-17:00 har förenklingen gjorts att hela värmetillskottet 
kommer under denna tid, och en indelning i dagtid och icke-dagtid införts. 

 
Figur 6-4: Fastigheternas användningsprofiler – den procentuella fördelningen av personvärme 

över dygnet. På den horisontella axeln visas timme på dygnet. 
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6.2.3.2. Processenergi 
VIP-Energy delar upp byggnadens elanvändning i processenergi (fastighetsel och 
verksamhetsel) och elförsörjning, där elförsörjning inkluderar el till fläktar, pumpar, 
kylmaskin och värmepump (VIP-Energy Manual 2010:68-69). Det som kallas elförsörjning 
ingår alltså enligt definition i fastighetselen (se Begrepp och definitioner). Elförsörjning har 
antagits utgöra 15 % av den totala elanvändningen, vilket innebär att det som i VIP-Energy 
kallas fastighetsenergi utgör 18 % respektive 5 % för Undervisningshuset och Biblioteket.4 

Antagandet har gjorts att 10 % av processenergin utgörs av en konstant baslast, och 
säsongsvariationen har försummats. Elanvändningen har antagits vara högre i veckorna än på 
helgerna, och 90 % av den kvarvarande elen har antagits användas på vardagar. Förutom 
baslasten har all elanvändning antagits ske dagtid (se 6.2.3.1 Personvärme). 

Slutligen har bedömningen gjorts att 90 % av den använda verksamhets- och fastighetselen 
avges till rumsluften som värme. Hänsyn har då tagits till att viss energi från exempelvis 
utomhusbelysning och spillvärme från frånluftsfläktar avges externt, utanför byggnadens 
klimatskal. Uppdelningen av elanvändningen redovisas i Figur 6-5. 

 

 
Figur 6-5: Fastigheternas elanvändning och dess uppdelning enligt schablon och vid inmatning i 

VIP-Energy. Värden anger procentuell fördelning. 

6.2.3.3. Varmvatten 
Den effekt för varmvatten som matas in i VIP-Energy inkluderar endast uppvärmningen av 
inkommande stadsvatten, och alltså inte energi som krävs för att upprätthålla temperaturen i 
VVC. Skillnader i varmvattenanvändningen mellan terminstid och icke-terminstid har 
försummats i likhet med beräkningarna för processenergin. Dessutom har hela 
vattenanvändningen antagits ske på dagtid, varav 90 % på vardagar och 10 % på helgen. 

                                                   
4 Ursprungsantagandet har varit att elanvändningen för Undervisningshuset och Biblioteket består av 
fastighetsel till 33 % respektive 20 %. Fastighetselen i VIP-Energy har beräknats genom att dra av det som 
i VIP-Energy kallas elförsörjning. 
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Undervisningshuset 

Total 
elanvändning 

Verksamhetsel 
80 

Verksamhetsel 
80 

Fastighetsel 
20 

Fast. 
5 

Elförs. 
15 

Rum 
72 

Ext. 
8 

Rum 
5  

1 

Elförs. 
15 Rum/externt

VIP-Energy

Schablon

Biblioteket 
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6.2.3.4. Rumstemperaturer 
Det är svårt att överblicka vilka temperaturer rumsluften tillåts variera mellan, då det skiljer 
sig mellan olika delar av byggnaden och tid på dygnet, och ibland sker styrningen på närvaro 
eller kan manövreras manuellt. Approximationen har gjorts att hela Undervisningshuset ska 
hålla en inomhustemperatur på 21°C, då detta verkar vara fallet med undantag för ett antal 
mindre utrymmen (Ingvarsson 2011), men eftersom en liten variation är ofrånkomlig har den 
högsta och lägsta tillåtna inomhustemperaturen sats till 21,5°C respektive 20,5°C.  

Temperaturstyrningen i Biblioteket är mer komplex, men i huvuddelen av fastigheten är 
önskvärd rumstemperatur 21°C. Om ingen är närvarande tillåts temperaturen variera med 
±1,5°C. I de delar av anläggningen som rymmer grupprum och kontor är börvärden för 
värme och kyla annorlunda satta, med ett bredare intervall som temperaturen tillåts variera 
inom. Dessutom finns i kontoren en möjlighet för användaren att själv ändra temperaturen 
genom manuell börvärdesreglering. 

Samma temperaturintervall har valts för hela Biblioteket, och inomhustemperaturen har 
antagits kunna variera mer på nätter och helger då lokalerna till övervägande del är tomma. 
Högsta och lägsta rumstemperaturen har satts till 22°C respektive 21°C när lokalerna under 
dagtid på vardagar, och till 23,5°C respektive 19,5°C när lokalerna är tomma. 

6.2.4. Värme och kyla 
Värme och kyla är en sektion av VIP-Energy där indata för eventuella solvärmeanläggningar, 
värmepumpar och kylmaskiner kan matas in. De flesta tillgängliga alternativ har inte 
utnyttjats i grundsimuleringen med några undantag: 

• Andel av elenergin till cirkulationspumpar och fläktar som går till uppvärmning av 
rumsluften har satts till 0,5 % (VIP-Energy Manual 2010:56). 

• Byggnaden kyls av fjärrkyla. 

• Elenergi till cirkulationspumpar för kylning har antagits utgöra 0,5 % av total 
kylenergi. 

• Den maximala luftfuktigheten i rumsluften har satts till 75 %. 

• Ventilationsaggregaten har enligt driftkort möjlighet att återvinna kyla ur frånluften. 

6.2.5. Tidsstyrd ventilation 
Modelleringen av ventilationssystemet har i likhet med modelleringen av tillåtna 
rumstemperaturer varit komplicerad, dels eftersom de funktioner som finns tillgängliga i 
VIP-Energy inte möjliggör modellering av ett tillräckligt komplext system, men också för att 
ventilationssystemet varit svårt att kartlägga. Tilluftstemperaturer och verkningsgrader sätts i 
VIP-Energy för två driftpunkter, mellan vilka programmet interpolerar. Utanför detta 
intervall används värden för temperatur och verkningsgrad som motsvarar värdet i närmaste 
driftpunkt. De värden som valts redovisas i Bilaga J. 

6.2.5.1. ULB001 – Undervisningshuset utom Aulan 
ULB001 är tidsstyrt och aktiverat vardagar 07:00-18:00 hela året. Fläkttryck och 
verkningsgrad har satts till 600 Pa och 60 % för tilluftfläkten och 500 Pa och 60 % för 
frånluftfläkten (VIP-Energy Manual 2010:46-47). Dessutom har aggregatet möjlighet till 
kylåtervinning. Temperaturen som eftersträvas för tilluften varierar med utomhus-
temperaturen, men har ett fast börvärde för varje enskild utomhustemperatur. Därför har 
samma värden använts för högsta och lägsta tilluftstemperatur, och dessa har hämtats från 
driftkort för ULB001. Eftersom aggregatet har en roterande värmeväxlare, och dessa ofta har 
ett visst läckflöde, har ett litet återluftflöde på 5 % införts. 
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Approximationen har gjorts att ventilationsflödet håller sig på grundnivå kl 07:00-12:00, 
stiger till maxflödet kl 12:00-17:00 och återigen sjunker till grundflödet kl 17:00-18:00. Ingen 
skillnad har gjorts på terminstid och icke-terminstid eftersom det minskade person-
värmetillskottet under sommaren sannolikt ersätts av instrålad solenergi (se 4.4 Luftflöden). 

6.2.5.2. ULB002 – Aulan 
Det faktum att ULB002 är närvarostyrt gör det svårt att överföra till en modell i VIP-Energy. 
Aulan används enligt salsbokningsdata omkring 480 h/år, men troligt är att ventilationen 
sällan behöver uppnå maximalt flöde. Antagandet har gjorts att ULB002 är i drift kl 13:00-
15:00, vardagar under terminstid, och då arbetar vid grundflöde (se 4.4 Luftflöden). I övrigt har 
samma parametrar använts som för ULB001. 

6.2.5.3. BLB001 – Biblioteket 
Bibliotekets vätskekopplade ventilationsaggregat BLB001 är tidsstyrt och aktiverat vardagar 
07:00-18:00 hela året. Fläkttryck och verkningsgrad har valts till samma som för 
Undervisningshusets aggregat ULB001 med roterande värmeväxlare. 

Eftersom värden på verkningsgraden på värmeåtervinningen inte loggas i styrsystemet är det 
svårt att uppskatta hur hög den är. För vätskekopplad värmeväxlare är ett normalvärde 50 % 
(VIP-Energy Manual 2010:50), och verkningsgraden hos BLB001 har uppskattats utifrån detta. 
Grundflöde och maximalt flöde har antagits inträffa på samma sätt och vid samma tider som 
för ULB001. 

6.2.6. Temperaturstyrd ventilation 
ULB001 har även en funktion som kallas nattkyla. Denna innebär att möjlighet finns för 
passiv kylning om aggregatet inte är i drift, det vill säga främst nattetid men även på helger. 
Villkor för nattkyla är att inomhustemperaturen stiger över 22°C samtidigt som 
utomhustemperaturen är lägre än 15°C. Detta har inkluderats i modellen i VIP-Energy 
genom att välja Passiv forcering. Forceringsflödet har valts lika för tilluft och frånluft och satts 
till 5 000 l/s. Verkningsgrad och fläkttryck för fläktar har valts samma som för ULB001. 

Även Bibliotekets ventilationsaggregat har möjlighet till nattkyla. Denna aktiveras om 
rumstemperaturen stiger över 23°C och utomhustemperaturen är lägre än 10°C. 

6.3. Validering av modellen 
Överensstämmelsen mellan modellen i VIP-Energy och verkliga användningsdata för 
fjärrvärme och el redovisas i Figur 6-6, och modellen har antagits beskriva byggnadens 
energianvändning tillräckligt väl. Eftersom byggnadens kylbehov inte är känt har ingen 
verifiering av det modellerade kylbehovet kunnat göras. 

 
Figur 6-6: Verklig och simulerad användning av fjärrvärme och el för hela byggnaden. 
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För att kompensera för felet mellan modellen och verklig användning av fjärrvärme, el och 
vatten har korrigeringsfaktorer beräknats för dessa. Simuleringsresultat har sedan 
multiplicerats med dessa faktorer för att ge en mer rättvisande bild av simulerade åtgärders 
inverkan på energianvändningen. Eftersom zonindelning använts vid byggandet av modellen 
har simuleringsdata erhållits för båda fastigheterna som kunnat korrigeras separat. 
Fastigheternas verkliga och simulerade användning av fjärrvärme, el, fjärrkyla och vatten 
redovisas i Tabell 6-1, tillsammans med korrigeringsfaktorerna. VIP-Energy redovisar 
energianvändning till varmvatten, och den totala vattenvolymen har därefter beräknats med 
de antaganden som gjorts i 5.1 Kyla och vatten. 

Eftersom den faktiska el- och vattenanvändningen använts som indata i VIP-Energy bör 
simuleringsresultaten här stämma väl överens med brukardata. Att det ändå finns en liten 
skillnad, främst i elanvändningen, beror på svårigheter i att överföra användardata till 
modellen på ett exakt sätt. 

Som framgår av Tabell 6-1 är det modellerade behovet av fjärrvärme och elektricitet i 
Undervisningshuset något högre än den faktiska användningen. Detta kan ses som 
anmärkningsvärt då modeller i byggnadssimuleringsprogram generellt antas ge en något lägre 
energianvändning än den faktiska. Det är också klart att eftersom Bibliotekets simulerade 
energianvändning är något lägre än den faktiska så kompenserar detta för att 
Undervisningshusets högre värden, och överensstämmelsen för hela byggnaden blir 
därigenom bättre. 
Tabell 6-1: Undervisningshusets och Bibliotekets verkliga och simulerade användning av energi 
och vatten, samt korrigeringsfaktorer. 

 

Undervisnings-
huset 

Användning 

Undervisnings-
huset 

Simulering Faktor 
Biblioteket 

Användning 
Biblioteket 
Simulering Faktor 

Fjärrvärme 
[kWh/år] 269 000 289 200 0,93 363 500 332 000 1,09 

Elektricitet 
[kWh/år] 216 600 223 500 0,97 381 500 360 700 1,06 

Fjärrkyla 
[kWh/år] - 52 600 1,00 - 59 600 1,00 

Vatten 
[m3/år] 1 750 1 750 1,00 1 750 1 730 1,01 
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7. ÅTGÄRDER 
Nedan följer förslag på åtgärder som kan genomföras för att minska energi- och 
vattenanvändningen i byggnaden. Åtgärderna berör energiflöden genom klimatskalet, 
ventilation, vattenanvändning och belysning, och resultatet har bedömts genom ändringar i 
modellen i VIP-Energy där så varit möjligt. För vattenanvändning och belysning utgörs dock 
resultat av åtgärder på egna bedömningar. Dessutom redovisas vilka olika tillämpningar av 
solenergianläggningar för el- och värmeproduktion som undersökts, och dessas 
förutsättningar och resultat. För solenergianläggningar har energiutbytet beräknats med hjälp 
av testdata från SP, samt simuleringar i Solekonomi 1.0 och VIP-Energy. 

De priser som anges är exklusive moms och har i många fall inhämtats från företag som 
lämnat kostnadsförslag. I de fall endast nettopriser funnits tillgängliga har en momssats på 
25 % använts. En åtgärd är lönsam om dess kapitalvärde inte är negativt, vilket är liktydigt 
med att besparingskostnaden inte överstiger det genomsnittliga energipriset på 0,76 kr/kWh. 
Återbetalningstiden används alltså inte för att avgöra huruvida en åtgärd är lönsam eller inte, 
utan snarare som jämförelsetal mellan olika åtgärder och investeringsalternativ. 

En förteckning över alla åtgärder som undersökts finns i Bilaga M. 

7.1. Kombinationer av åtgärder 
I klimatskalet har åtgärder i olika fönster-, vägg- och takpartier simulerats separat, men 
resultatet av flera åtgärder i klimatskalet torde motsvara summan av ingående åtgärders 
resultat. De åtgärder med en beteckning som innehåller samma bokstav är att betrakta som 
alternativåtgärder, vilket betyder att endast en av dessa kan genomföras. Exempelvis innebär 
åtgärderna A-1 och A-2 byte av samma glasruta men till olika produkter, varför endast en av 
åtgärderna kan genomföras. 

När det gäller ventilationen påverkar olika åtgärder varandra i viss utsträckning, och 
kombinationer av åtgärder simuleras därför separat. För ventilationsåtgärder betyder att två 
åtgärder har samma bokstav i beteckningen istället att samma principiella förändring 
genomförs, men för olika delar av byggnaden. 

För åtgärder som innebär en investering i solenergi representerar olika bokstäver i 
beteckningen anläggningar av olika storlek. Lönsamheten för varje anläggning har sedan 
värderats utifrån olika kombinationer av ekonomiska stöd. 

7.2. Fönster 
De fönsterpartier som bedömts aktuella för åtgärder är: 

• Fönsterparti A – Avser 135 fönster i kontor och grupprum samt mot innergården, på 
Bibliotekets plan 2, som mäter 1200x1500 mm. Fönstren vetter mot alla fyra 
väderstreck och har en sammanlagd area på 243 m2 varav ungefär 80 % är glasyta. 
Befintliga fönster är öppningsbara kopplade 1+1 fönster utan energiglas. 

• Fönsterparti B – Avser 12 fönster på aulaöverbyggnaden som mäter 1000x1200 mm 
och har 2-glas isolerrutor. Fönstren vetter mot söder, väster och norr och har en 
sammanlagd area på 14 m2, varav knappt 90 % är glasyta. 

• Fönsterparti C – Avser 41 fönster på Undervisningshusets södra och norra fasad 
som mäter 2000x2000 mm och består av 2-glas isolerrutor. Fönstren finns på plan 1 
och 2 och har en sammanlagd area på 168 m2 varav ungefär 90 % är glasyta. 

Vilka fönster som avses framgår av Bilaga E och Bilaga G. De förändringar i 
energianvändning som fönsteråtgärder ger upphov till har beräknats med ändrade indata i 
VIP-Energy. 
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Priser är kostnadsförslag från Allehanda Glas AB och Solfilmsprodukter AB som inkluderar 
arbets- och materialkostnader, men inte eventuella byggställningar och lyfthjälp. 
Bedömningen har gjorts att ingen skillnad uppstår i drift- och underhållskostnader. 
Kalkylperioden för nya fönster har satts till 30 år enligt Akademiska hus rekommendation, 
och för solfilm till garantitiden 15 år. Samtliga åtgärder som innebär byte av glas eller fönster 
har antagits öka lufttätheten. Nya fönsterprestanda redovisas i Bilaga K. 

7.2.1. Byte av glas eller fönster 
Då nya 2-glas eller 3-glas isolerrutor diskuteras antas dessa alltid ha ett energiglas och en spalt 
med argon. Enligt Allehanda Glas är den mest kostnadseffektiva åtgärden för fönsterparti A 
sannolikt att byta det inre glaset mot ett energiglas, men det kan även vara möjligt att byta det 
inre glaset mot en 2-glas isolerruta och fortfarande behålla befintlig karm och båge. Detta 
förutsätter att bågen är tillräckligt bred och kan bära den ökade tyngden. Bågen kan vid 
behov även breddas men det innebär en högre kostnad. Det är givetvis även möjligt att byta 
hela fönstren mot 3-glas isolerrutor (Larsson 2011). 

För fönster med 2-glas isolerruta kan man byta ut hela fönstret mot en 2-glas eller en 3-glas 
isolerruta, förutsatt att det finns plats. Ett alternativ är att på insidan fästa en enkel glasruta i 
en båge som täcker hela fönsteröppningen. Ett sådant extraglas kan med fördel monteras på 
gångjärn för att avhjälpa problem med instängd fukt mellan extraglaset och isolerrutan. 
Denna åtgärd är inte möjlig för fönsterparti C då dessa fönster är för stora (Larsson 2011). 

Nya fönsteregenskaper har beräknats i Pilkington Spectrum, som är ett gratis simulerings-
program från glasföretaget Pilkington Floatglas AB. Optifloat Clear (4 mm) har fått 
representera vanligt obelagt glas och K Glass (4 mm) har fått representera energiglas. De 
U-värden som erhålls i programmet gäller fönstrets glasyta och U-värdet har därför behövts 
korrigeras för att gälla för ytterkarmmått. Ett typiskt U-värde för fönsterkarmarna kan antas 
vara 1,8 W/m2,K (Roos 2011). Detta U-värde för fönsterkarmarna och U-värden för glasytan 
från simuleringar har viktats med procentsatser för fönsterpartiernas glasandel. I de flesta fall 
har viktningen inneburit en uppräkning med 0,1 W/m2,K av U-värden från Pilkington 
Spectrum. 

7.2.2. Lågemissionsfilm 
Slutligen har möjligheten att applicera lågemissionsfilm på fönsterpartierna undersökts. Den 
film som har använts heter EnerLogic och säljs i Sverige av Solfilmsprodukter. Solfilmen kan 
enligt företaget sänka U-värdet för en 2-glas isolerruta från 2,8-3,0 W/m2,K till 
1,74-2,0 W/m2,K (Morgan 2011). Det är dock högst osäkert om en förändring av denna 
storlek kan uppnås, då en lågemissionsfilm bör placeras på spaltsidan av ett fönster för bästa 
effekt (Roos 2011). Ytterligare en konsekvens av att använda EnerLogic är att 
solinstrålningen reduceras, och fönstrets transmittans av synligt ljus uppges bli 35 %. 
Kostnaden för material och montering uppges vara 900 kr/m2 glasyta (Morgan 2011). Nytt 
g-värde (se Begrepp och definitioner) anges till 0,32 (LLumar Enerlogic). Viss tveksamhet finns 
kring solfilmers hållbarhet då de monteras oskyddat och kan utsättas för repning och slitage 
(Larsson 2011). Transmittansen av direkt solljus har antagits vara 0,30. 

7.2.3. Resultat 
Resultatet av undersökta fönsteråtgärder redovisas i Tabell 7-1. Lönsamhet erhålls för två 
åtgärder på fönsterparti A, där A-2 ger en betydligt större energibesparing, och för samliga 
åtgärder på fönsterparti B. Solfilmens påverkan på U-värdet är dock osäker vilket gör att 
lönsamheten hos åtgärd B-5 kan ifrågasättas. Åtgärd B-2 och B-3 har jämförbara 
energibesparingar, men B-3 har ett mer gynnsamma ekonomiska nyckeltal. Den största 
besparingen blir av fjärrvärme, och för samtliga åtgärder med undantag av solfilmen ökar 
kylbehovet. Solfilmen minskar kylbehovet eftersom solinstrålningen begränsas. 



 

 

Tabell 7-1: Möjliga fönsteråtgärders effekter och lönsamhet. Fetstilta siffror indikerar nyckeltal som ej uppfyller lönsamhetsvillkor. 

 
Beskrivning 

Fönster- 
parti 

Investerings- 
kostnad 

[kr] 

Kalkyl- 
period 

[år] 
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Elektricitet 
[kWh/år] 

Fjärrkyla 
[kWh/år] 

Åter-
betalnings- 

tid [år] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Besparings-
kostnad 

[kr/kWh] 

CO2-
utsläpp 
[ton/år] 

A-1 Byta inre glaset till 
energiglas A 216 000 30 -34 800 -70 4 600 12,9 74 700 0,56 -6,7 

A-2 
Byta inre glaset till 2-glas 
isolerruta (energiglas, 
argon) 

A 415 000 30 -51 300 -170 4 600 16,2 28 300 0,71 -10,2 

A-3 
Byta fönstret till 3-glas 
isolerruta (energiglas, 
argon) 

A 1 093 500 30 -51 300 -170 4 600 42,7 -650 200 1,87 -10,2 

A-4 Lågemissionsfilm på 
insidan A 175 000 15 -13 600 -390 -11 900 14,4 -39 700 0,98 -4,6 

B-1 
Byta till ny 2-glas 
isolerruta (energiglas, 
argon) 

B 24 600 30 -3 400 0 400 14,9 3 900 0,66 -0,7 

B-2 Byta till 3-glas isolerruta 
(energiglas, argon) B 32 800 30 -4 100 -20 200 15,6 3 700 0,68 -0,8 

B-3 
Extra ruta i ram över 
fönsteröppning 
(energiglas)  

B 27 000 30 -3 900 -20 200 13,6 7 400 0,60 -0,8 

B-4 Extra ruta i ram över 
fönsteröppning (floatglas)  B 23 700 30 -3 000 -10 100 15,1 3 500 0,66 -0,6 

B-5 Lågemissionsfilm på 
insidan B 11 300 15 -900 -140 -1 300 10,1 1 200 0,68 -0,5 

C-1 
Byta till ny 2-glas 
isolerruta (energiglas, 
argon) 

C 197 100 30 -22 500 70 2 800 18,3 -11 300 0,80 -4,3 

C-2 Byta till 3-glas isolerruta 
(energiglas, argon) C 285 000 30 -25 400 -60 1 700 22,2 -62 400 0,97 -5,1 

C-3 Extra ruta i ram över 
fönsteröppning C - - - - - - - - - 

C-4 Lågemissionsfilm på 
insidan C 136 100 15 -200 -770 -8 400 32,8 -89 300 2,21 -1,7 
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7.3. Fasader 
Det råder oklarhet angående de befintliga väggarnas exakta uppbyggnad och i de ritningar 
som använts finns för vissa väggtyper exempelvis ingen information om eventuell befintlig 
ångspärr. Tilläggsisolering av väggar bör ske utifrån om så är möjligt, eftersom tilläggs-
isolering inifrån har flera nackdelar. Om man ökar isoleringens tjocklek invändigt ökar risken 
för problem med fukt i väggen, golvytan minskar och för tegelfasader finns i vissa fall risk 
för frostsprängning eftersom fasaden blir kallare. Byggnadens fasader är i gott skick, och 
någon omfattande renovering är inte aktuell ur underhållssynpunkt. Det innebär att det är 
svårt att hitta lönsamma åtgärder för att minska transmissionsförluster och luftläckage genom 
väggarna. Energimyndigheten menar att ”tilläggsisolering av ytterväggar är dyrt och därför är 
den tveksam enbart av energibesparingsskäl” (Att tilläggsisolera hus 2009:19-20). 

För att kontrollera om tilläggsisolering kan vara aktuellt i detta fall har ett antal åtgärder 
undersökts, och förslag på åtgärder har hämtats från olika källor. Ibland är åtgärderna mycket 
lika men prisuppgifterna skiljer sig åt, vilket innebär att fasadens beskaffenhet sannolikt har 
stor betydelse. Åtgärdernas resultat har beräknats genom simulering i VIP-Energy och där 
har tilläggsisolering med plastfolie antagits halvera luftläckaget genom väggen. Då det inte 
uttryckligen anges att plastfolie adderas till väggkonstruktionen har luftläckaget antagits 
minska med 25 %. Inga åtgärder på Undervisningshusets fläktrumsväggar har undersökts 
eftersom dessa är relativt nybyggda och inte intressanta för åtgärd. 

Akademiska hus räknar med att tegelfasader har en livslängd på 100 år om fasaden renoveras 
efter 50 år. I beräkningarna har kalkylperioden satts till 100 år och ingen hänsyn har tagits till 
renoveringsbehovet. Kalkylperiod för träfasader har satts till 40 år och putsade fasader likaså 
(Gustafsson 2011). Även för invändig tilläggsisolering har kalkylperioden satts till 40 år. Nya 
väggprestanda redovisas i Bilaga K. 

7.3.1. Tilläggsisolera trä- och betongfasader 
Enligt Interoc AB är det möjligt att åtgärda befintliga träfasader genom att demontera 
träpanelen, tilläggisolera med 80 mm mineralull och putsa ytan till en kostnad av 
1 000 kr/m2. Putsade fasader kräver i regel mindre underhåll än träfasader men detta har 
försummats i beräkningarna (Gustafsson 2011). 

Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler ger kostnaden 700 kr/m2 för att addera 
100 mm mineralull på träfasader och sätta ny träpanel (Adalberth & Wahlström 2007:71). 

HMB Construction AB har föreslagit att de väggtyper där fasaden består av träpanel eller 
betong tilläggsisoleras utvändigt genom att demontera eventuell befintlig panel och lägga till 
träreglar med 115 mm mineralull. Ett lager fiberduk kan adderas som vindskydd innan ny 
fasadpanel monteras. Åtgärden uppges kosta 518 kr/m2 (Wiker 2011). 

7.3.2. Tilläggisolera tegelfasader 
Enligt Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler är kostnaden 1 650 kr/m2 för att 
lägga till 100 mm mineralull och byta tegelfasad (Adalberth & Wahlström 2007:71). 

HMB Construction har föreslagit, i de fall då fasaden utgörs av tegel som är relativt 
underhållsfritt, att invändig tilläggsisolering utförs med träreglar med 70 mm mineralull, och 
ett invändigt ytskikt av gipsskivor. För att öka tätheten kan först en plastfolie läggas på den 
befintliga väggen. Åtgärden uppges kosta 445 kr/m2. 

7.3.3. Resultat 
Resultatet av undersökta åtgärder redovisas i Tabell 7-2. Ingen av fasadåtgärderna finns vara 
lönsam. Energibesparingen är i de flesta fall liten, och besparingskostnaden är ofta flera 
gånger högre än det genomsnittliga energipriset. 



 

 

Tabell 7-2: Möjliga fasadåtgärders effekter och lönsamhet. Fetstilta siffror indikerar nyckeltal som ej uppfyller lönsamhetsvillkor. 

 
Beskrivning Byggnadsdel 

Investerings-
kostnad 

[kr] 

Kalkyl-
period 

[år] 
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Elektricitet 
[kWh/år] 

Fjärrkyla 
[kWh/år] 

Åter-
betalnings-

tid [år] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Besparings-
kostnad 

[kr/kWh] 

CO2-
utsläpp 
[ton/år] 

D-1 

Invändigt 
(plastfolie, träreglar, 
70 mm mineralull, 
gipsskivor) 

UVA 115 100 40 -3 100 20 670 83,4 -87 900 3,20 -0,5 

D-2 
Utvändigt  
(100 mm mineralull, 
ny tegelfasad) 

UVA 426 900 100 -3 800 0 390 230,3 -381 400 7,12 -0,7 

E-1 

Invändigt 
(plastfolie, träreglar, 
70 mm mineralull, 
gipsskivor) 

UVB 27 600 40 -1 700 0 170 32,5 -10 800 1,24 -0,3 

E-2 
Utvändigt  
(100 mm mineralull, 
ny tegelfasad) 

UVB 102 300 100 -1 800 0 190 119,0 -81 200 3,68 -0,3 

F-1 
Utvändigt (träreglar, 
115 mm mineralull, 
ny fasadpanel) 

UVC 53 800 40 -2 100 0 230 53,6 -33 900 2,05 -0,4 

F-2 
Utvändigt  
(100 mm mineralull, 
ny fasadpanel) 

UVC 72 700 40 -1 900 0 220 76,7 -54 000 2,94 -0,4 

F-3 
Utvändigt  
(80 mm mineralull, 
putsad fasad) 

UVC 103 900 40 -1 700 0 190 125,8 -87 600 4,82 -0,3 

G-1 
Utvändigt (träreglar, 
115 mm mineralull, 
byte till fasadpanel) 

UVD 50 300 40 -2 900 0 340 35,7 -22 400 1,37 -0,6 

H-1 
Utvändigt (träreglar, 
115 mm mineralull, 
ny fasadpanel) 

UVAULA 124 100 40 -4 900 0 480 51,7 -76 600 1,98 -1,0 

H-2 
Utvändigt  
(100 mm mineralull, 
ny fasadpanel) 

UVAULA 167 700 40 -4 600 0 460 73,3 -122 500 2,81 -0,9 



 

 

 
Beskrivning Byggnadsdel 

Investerings-
kostnad 

[kr] 

Kalkyl-
period 

[år] 
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Elektricitet 
[kWh/år] 

Fjärrkyla 
[kWh/år] 

Åter-
betalnings-

tid [år] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Besparings-
kostnad 

[kr/kWh] 

CO2-
utsläpp 
[ton/år] 

H-3 
Utvändigt  
(80 mm mineralull, 
putsad fasad) 

UVAULA 239 600 40 -4 200 0 400 117,1 -199 100 4,48 -0,8 

I-1 

Invändigt 
(plastfolie, träreglar, 
70 mm mineralull, 
gipsskivor) 

BVA 177 000 40 -7 500 -10 970 48,7 -105 100 1,86 -1,5 

I-2 
Utvändigt  
(100 mm mineralull, 
ny tegelfasad) 

BVA 656 400 100 -7 700 -20 820 172,8 -563 200 5,34 -1,5 

J-1 
Utvändigt (träreglar, 
115 mm mineralull, 
ny fasadpanel) 

BVB 179 200 40 -11 300 -30 1 120 32,1 -68 500 1,23 -2,2 

J-2 
Utvändigt  
(100 mm mineralull, 
ny fasadpanel) 

BVB 242 000 40 -10 700 -30 1 060 45,7 -137 100 1,75 -2,1 

J-3 
Utvändigt  
(80 mm mineralull, 
putsad fasad) 

BVB 346 000 40 -9 400 -30 930 74,6 -254 000 2,85 -1,9 

K-1 
Utvändigt (träreglar, 
115 mm mineralull, 
ny fasadpanel) 

BVGÅRD 73 100 40 -4 600 -10 480 32,2 -28 100 1,23 -0,9 

K-2 
Utvändigt  
(100 mm mineralull, 
ny fasadpanel) 

BVGÅRD 98 800 40 -4 400 -10 450 45,9 -56 100 1,76 -0,9 

K-3 
Utvändigt  
(80 mm mineralull, 
putsad fasad) 

BVGÅRD 141 100 40 -3 800 -10 400 74,8 -103 700 2,86 -0,8 
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7.4. Tak 
Åtgärder på tre olika taktyper har undersökts, och dessa har valts eftersom de utgör den 
största ytan och/eller har relativt höga U-värden. Därigenom borde åtgärder här ge störst 
resultat på energianvändningen. De tak som undersökts är: 

• Tak A – Taket över Undervisningshuset, utom aulaöverbyggnaden och fläktrummet, 
med en yta på 1 160 m2 (UTA). Taket har få genomföringar, men ungefär 150 m sarg 
runtom som kan behöva höjas. Taket faller in mot aulaöverbyggnaden men troligen 
krävs ingen höjning av de fönster som finns där. 

• Tak B – Taket över aulaöverbyggnaden med en yta på 720 m2 (UTAULA). Taket 
har få genomföringar, och faller utåt på tre sidor med en låg plåt för 
vattenuppsamling med en sammanlagd längd på ca 90 m. Den fjärde sidan vetter 
mot fläktrumsväggen. 

• Tak C – Taket över Biblioteket utom över innergården med en yta på 1 700 m2 
(BTA). Taket har ett större antal genomföringar och dessutom fyra överbyggnader 
för brandgasfläktar. Taket har ungefär 240 m sarg som kan behöva höjas. 

Var dessa taktyper återfinns på byggnaden framgår av Bilaga E. 

Information om möjliga takåtgärder har inhämtats från Årsta tak AB. Tilläggsisolering av 
plana tak görs vanligen genom att isoleringsmaterial läggs på det befintliga taket, och 
Årsta tak rekommenderar mineralull men det är även möjligt att använda cellplast. Mineralull 
täcks med ett nytt lager takpapp, medan cellplast är vattenbeständigt och kan täckas med 
singel för att hållas på plats. Det är också möjligt att minska luftläckaget genom taken genom 
att först lägga ett lager plastfolie direkt på det befintliga taket. Priset för åtgärderna är starkt 
beroende av hur omfattande arbetet med sarger och genomföringar blir, vilket tagits viss 
hänsyn till i prisförslagen från Årsta tak (Mattsson-Striby 2011). 

De olika åtgärderna har simulerats i VIP-Energy, och samtliga åtgärder har antagits halvera 
luftläckaget genom byggdelen. Livslängd för tak med takpapp är enligt Akademiska hus 
50 år. Nya takprestanda redovisas i Bilaga K. 

7.4.1. Resultat 
Resultatet av undersökta åtgärder redovisas i Tabell 7-3. Ingen av åtgärderna finns vara 
lönsam och de flesta har en besparingskostnad som ligger betydligt över det genomsnittliga 
energipriset. 

7.5. Ventilation 
Åtgärder som rör ventilationssystemets drifttider och flöden har simulerats i VIP-Energy och 
egna bedömningar har gjorts av kostnaden. Drifttider kan enkelt justeras centralt från 
Akademiska hus, medan ändringar i flöden kan innebära att ventilationssystemet måste 
balanseras på nytt. Kostnaden för åtgärderna har beräknats genom att bedöma en rimlig 
arbetstid, och räkna med en arbetskostnad på 400 kr/h. Kalkylperioden har valts till tio år. 
Ändrade flöden och drifttider redovisas i Bilaga K. 

7.5.1. Minskad drifttid – dygn 
Som framgår av Figur 6-4 så infaller en mycket liten del av de totala persontimmar då 
lokalerna är bokade före kl 08:00 och efter kl 17:00, och det är därför troligt att 
ventilationsaggregatens drifttid kan minskas. I Undervisningshuset har en minskning med två 
timmar dagligen bedömts vara rimlig, från kl 07:00-18:00 till kl 08:00-17:00. Eftersom 
biblioteket måndag-torsdag har öppet till kl 18:00 har drifttiden i Biblioteket istället minskats 
med en timme från kl 07:00-18:00 till kl 08:00-18:00. 



 

 

Tabell 7-3: Möjliga takåtgärders effekter och lönsamhet. Fetstilta siffror indikerar nyckeltal som ej uppfyller lönsamhetsvillkor. 

 
Beskrivning Byggnadsdel 

Investerings- 
kostnad 

[kr] 

Kalkyl- 
period 

[år] 
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Elektricitet 
[kWh/år] 

Fjärrkyla 
[kWh/år] 

Åter- 
betalnings- 

tid [år] 

Kapital- 
värde 
[kr] 

Besparings- 
kostnad 

[kr/kWh] 

CO2- 
utsläpp 
[ton/år] 

L-1 
Utvändigt (plastfolie, 
100 mm mineralull, 
ny takpapp) 

UTA 560 000 50 -24 900 -360 -30 41,2 -266 400 1,45 -5,5 

L-2 
Utvändigt (plastfolie, 
180 mm mineralull, 
ny takpapp) 

UTA 700 000 50 -28 900 -450 -160 44,2 -357 700 1,55 -6,4 

L-3 
Utvändigt 
(plastfolie, 100 mm 
cellplast, singel) 

UTA 760 000 50 -23 800 -340 0 58,5 -479 500 2,05 -5,2 

M-1 
Utvändigt (plastfolie, 
100 mm mineralull, 
ny takpapp) 

UTAULA 425 000 50 -20 000 -240 190 39,4 -192 400 1,38 -4,3 

M-2 
Utvändigt (plastfolie, 
180 mm mineralull, 
ny takpapp) 

UTAULA 540 000 50 -22 600 -300 60 44,0 -275 200 1,55 -4,9 

M-3 
Utvändigt 
(plastfolie, 100 mm 
cellplast, singel) 

UTAULA 550 000 50 -19 300 -230 220 53,0 -326 000 1,86 -4,2 

N-1 
Utvändigt (plastfolie, 
100 mm mineralull, 
ny takpapp) 

BTA 810 000 50 -48 800 -260 1 390 31,6 -258 500 1,11 -10,2 

N-2 
Utvändigt (plastfolie, 
180 mm mineralull, 
ny takpapp) 

BTA 1 000 000 50 -54 700 -320 970 34,5 -376 700 1,22 -11,5 

N-3 
Utvändigt 
(plastfolie, 100 mm 
cellplast, singel) 

BTA 1 100 000 50 -47 300 -250 1 500 44,4 -566 500 1,56 -9,8 
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7.5.2. Minskat grundflöde 
Ett grundflöde på 5 000 l/s i Undervisningshuset och 4 500 l/s i Biblioteket ger ett specifikt 
luftflöde på 1,28 l/s,m2 respektive 0,88 l/s,m2. Enligt Boverkets byggregler är det lägsta 
ventilationsflöde som ett ventilationssystem ska utformas för 0,35 l/s,m2 (BBR 18 2011:57), 
vilket alltså är avsevärt lägre än grundflödet i byggnaden. Det är alltså troligt att en minskning 
av ventilationens grundflöde är möjlig utan att inomhusklimatet påverkas negativt. 
Ventilationens grundflöde har antagits kunna minskas till 0,5 l/s,m2, vilket fortfarande med 
viss marginal överstiger Boverkets regler. 

Flödesökningen som är resultat av koldioxid- och temperaturstyrningen har i modellen 
approximerats med en uppstegning från grundflöde till maximalt flöde kl 12:00-17:00. 
Eftersom ökningen vid ett lägre grundflöde kan antas börja tidigare har det maximala flödet i 
modellen istället antagits nås kl 11:00. 

7.5.3. Ändrad drift – sommar 
Tidsstyrning för aggregat ULB001 och BLB001 är densamma för alla vardagar under året, 
trots att lokalerna under sommaren enligt lokalbokningsdata brukas minimalt. Under juli 
månad, när personalen har semester, är det särskilt troligt att ventilationsbehovet är minimalt. 
Därför borde grundflödet under juli månad kunna sänkas ytterligare, till 0,35 l/s,m2. 

Det är tänkbart att flödet skulle kunna minskas ytterligare utan försämrat inomhusklimat. 
Enligt BBR får kravet på 0,35 l/s,m2 endast frångås om ingen vistas i byggnaden, och 
eftersom det är önskvärt att lokalerna ska finnas tillgängliga för aktiviteter under sommaren 
så kan detta värde inte underskridas. Samma drifttider som tidigare antagits vid minskat flöde 
har använts här. 

7.5.4. Resultat 
Resultatet av undersökta åtgärder redovisas i Tabell 7-4. Samtliga åtgärder finns vara 
lönsamma utom de som innebär en ytterligare flödesminskning i juli. Samtliga lönsamma 
åtgärder har en mycket låg besparingskostnad, vilket innebär att investeringskostnaden är låg 
i förhållande till energibesparingen. 

7.6. Vattenanvändning 
Eftersom Akademiska hus sedan tidigare har negativa erfarenheter av snålspolande toaletter, 
då de genom minskad vattenmängd ökat risken för stopp i avloppsrör, har denna möjlighet 
inte utretts. Istället har åtgärder för att minska vattenanvändning genom blandarbyten 
undersökts. 

Information om de befintliga tvättställs- och köksblandare som bedömts användas mest har 
inhämtats på plats och maximalt flöde har konstaterats vid mätningar (se Bilaga L). 
Inventerade blandare har antagits stå för hela vattenanvändningen. Maxflödet varierar från 
6-15 l/min och en del av blandarna har en funktion för att reducera varmvatten-
användningen, och kräver att vredet förs längre åt sidan för att få varmt än kallt vatten. 

Aktuella för byte har de blandare antagits vara som har ett maxflöde på 15 l/min. Övriga 
blandare har ett relativt lågt flöde och/eller ett vred som är utformat för att minska 
varmvattenanvändningen. Totalt omfattar åtgärden 19 tvättställsblandare och två 
köksblandare, och som tvättställsblandare har Mora MMIX B5 (Mora Armatur1 2011) med 
ett maximalt flöde på 6 l/min använts i beräkningarna. Som köksblandare har Mora MMIX 
K5 (Mora Armatur2 2011) med ett maximalt flöde på 8 l/min använts. 



 

 

Tabell 7-4: Möjliga ventilationsåtgärders effekter och lönsamhet. Fetstilta siffror indikerar nyckeltal som ej uppfyller lönsamhetsvillkor. 

 
Beskrivning 

Investerings- 
kostnad 

[kr] 

Kalkyl-
period 

[år] 
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Elektricitet 
[kWh/år] 

Fjärrkyla 
[kWh/år] 

Åter-
betalnings-

tid [år] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Besparings-
kostnad 

[kr/kWh] 

CO2-
utsläpp 
[ton/år] 

O-1 Minska drifttid 2 h för aggregat 
ULB001 (Undervisningshuset) 4 000 10 -6 700 -4 300 100 0,5 63 800 0,04 -5,2 

O-2 Minska drifttid 1 h för aggregat 
BLB001 (Biblioteket) 4 000 10 -7 900 -2 300 700 0,6 48 400 0,06 -3,6 

O-3 Minska drifttid för aggregat ULB001 
(2 h) och BLB001 (1 h) 8 000 10 -14 600 -6 600 800 0,6 112 200 0,05 -8,8 

P-1 Minska grundflödet till 0,5 l/s,m2 i 
Undervisningshuset 8 000 10 -4 600 -3 100 -4 200 1,1 53 000 0,10 -4,2 

P-2 Minska grundflödet till 0,5 l/s,m2 i 
Biblioteket 8 000 10 -8 500 -2 000 -200 1,2 47 300 0,11 -3,6 

P-3 Minska grundflödet till 0,5 l/s,m2 i 
hela byggnaden 16 000 10 -13 000 -5 100 -4 500 1,1 100 300 0,10 -7,8 

Q-1 Minska grundflödet till 0,35 l/s,m2 i 
juli i Undervisningshuset 6 000 10 -100 -100 -300 23,6 -3 900 2,17 -0,1 

Q-2 Minska grundflödet till 0,35 l/s,m2 i 
juli i Biblioteket 6 000 10 0 -100 -100 30,5 -4 300 2,74 -0,1 

Q-3 Minska grundflödet till 0,35 l/s,m2 i 
juli i hela byggnaden 12 000 10 -200 -200 -400 26,7 -8 300 2,43 -0,3 

R-1 
Genomföra samtliga tre 
ovanstående åtgärder i 
Undervisningshuset 

16 000 10 -8 000 -6 500 -3 400 1,3 87 700 0,12 -7,9 

R-2 
Genomföra samtliga tre 
ovanstående åtgärder i  
Biblioteket 

16 000 10 -21 400 -6 100 2 600 0,9 123 600 0,09 -9,6 

R-3 
Genomföra samtliga tre 
ovanstående åtgärder i hela 
byggnaden 

32 000 10 -29 300 -12 600 -700 1,1 211 200 0,10 -17,5 
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Det maximala flödet genom blandarna efter åtgärd minskar med 40 %. 
Varmvattenminskningen har antagits vara proportionell mot minskningen i maximalt flöde, 
medan kallvattenminskningen har antagits vara 20 % eftersom vatten till toaletter och 
dricksvatten inte påverkas av byte till snålspolande blandare. Totalt har vattenbehovet 
beräknats minska med 860 m3/år (varav 310 m3/år varmvatten och 550 m3/år kallvatten). 
Detta motsvarar en sänkning av fjärrvärmebehovet med 17 000 kWh/år. 

Prisuppgifter för installation och material har lämnats av JF Jansson rör AB. Beräknad tid för 
ett blandarbyte är en timme, arbetskostnaden är 470 kr/h och ett resetillägg på 1 200 kr 
tillkommer (Lönnies 2011). Om samtliga 21 blandare köps vid samma tillfälle, och monteras 
av JF Jansson rörs personal, blir den totala materialkostnaden 18 900 kr (Lönnies 2011). 
Total investeringskostnad för att byta samtliga 21 aktuella blandare blir 30 000 kr, och 
livslängden på nya blandare har satts till 15 år. Ingen besparingskostnad för åtgärden har 
beräknats eftersom den förutom energi även sparar vatten. 

7.6.1. Resultat 
Resultatet av åtgärden redovisas i Tabell 7-5. Blandarbytet bedöms vara lönsamt och 
återbetalningstiden är drygt ett år. Åtgärden får ett betydande kapitalvärde. 
Tabell 7-5: Möjlig vattenanvändningsåtgärd och dess effekter och lönsamhet. 

 
Beskrivning 

Investerings-
kostnad 

[kr] 

Kalkyl-
period 

[år] 

Fjärr-
värme 

[kWh/år] 

Stads-
vatten 

[m3/år] 

Åter-
betalnings-

tid [år] 

Kapital-
värde 
[kr] 

CO2- 
utsläpp 
[ton/år] 

S-1 

Byta 19 
tvättställs- och 2 
köksblandare till 
snålspolande 

30 000 15 -17 000 -860 1,3 211 900 -3,9 

7.7. Belysning 
Möjlighet till effektivisering av belysningen finns främst i Biblioteket. Beräkningar har utförts 
för att bedöma besparingspotential av föreslagna åtgärder, och information om armaturernas 
antal har inhämtats på plats. Effekten för ett lysrör har satts till 30 W och för en punktlampa 
till 26 W. Kostnaden för att ändra de tider då belysningen är tänd har beräknats genom att 
bedöma en rimlig arbetstid till en arbetskostnad på 400 kr/h. Priset per närvarosensor har 
satts till 600 kr för material och installation och kalkylperioden till tio år. 

Åtgärder för belysningen har undersökts för två lokaler: 

• Själva biblioteksdelen av Biblioteket (rumsnummer 100). Lokalen har en area på 
1 320 m2 och en installerad belysningseffekt på knappt 9,4 kW. Om belysningen styrs 
på 90 % av den installerade effekten motsvarar det 8,4 kW. I själva biblioteksdelen 
har takbelysningen enligt driftkort antagits styras enbart på tidkanal och vara tänd alla 
dagar kl 07:00-23:00, trots att biblioteket endast är öppet måndag-torsdag kl 
09:00-18:00 och fredag kl 09:00-17:00. 

• En del av arkivet på plan 0 i Biblioteket (rumsnummer 001). Lokalen har en area på 
400 m2 och en installerad belysningseffekt på 2,1 kW. Om belysningen styrs på 90 % 
av den installerade effekten motsvarar det 1,9 kW. Belysningen styrs med 
tryckknappar, och tändning och släckning sker helt manuellt. Enligt uppgift har 
personalen ärende till denna del av arkivet dagligen och ska släcka efter varje besök. 
Vid inspektion på plats vid fem tillfällen var belysningen tänd varje gång, och vid 
endast ett av dessa tillfällen påträffades personal i lokalen. 
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7.7.1. Ändrad tidkanal i biblioteket 
Belysningsenergin i biblioteket kan minskas genom att låta belysningen vara tänd endast 
under bibliotekets öppettider, samt införa knappstyrda tidreläer som kan användas för att 
tända belysningen på kvällar och helger. Den årliga brinntiden för biblioteket är 
5 840 timmar, men personer har beräknats befinna sig i biblioteket ungefär 2 550 timmar 
(bibliotekets öppettider plus en timme varje vardag). Om brinntiden minskar med 
3 000 timmar innebär det en minskad elanvändning på 25 200 kWh/år. 

Arbetet har beräknats ta 20 timmar inklusive ändring av tidkanal och eventuell installation av 
tidreläer och lysknappar. Dessutom har materialkostnaden beräknats till ytterligare 1 000 kr, 
vilket ger en total investeringskostnad på 9 000 kr. 

7.7.2. Närvarostyrning i biblioteket 
Armaturerna i biblioteket kan även styras med närvarosensorer. Om belysningen delas in i 
grupper kan delar av lokalen där ingen vistas vara nedsläckta, förutsatt att belysning som 
ibland tänds och släcks inte verkar störande på personer som nyttjar lokalerna. 

Denna åtgärd kan antas ge en något större besparing än ändring av tidkanalen eftersom 
belysningen kan förväntas vara släckt såväl utanför bibliotekets öppettider som i de delar av 
lokalen där ingen befinner sig under öppettiderna. Antagandet har gjorts att varje armatur i 
genomsnitt är tänd 3 800 timmar mindre per år, vilket innebär att elanvändningen minskar 
med 31 900 kWh/år. 

Antagandet har gjorts att det krävs 40 närvarosensorer för att ge täckning i hela lokalen, 
vilket ger en investeringskostnad på 24 000 kr. 

7.7.3. Närvarostyrning i biblioteksarkivet 
Närvarostyrning av belysningen i det rum i biblioteksarkivet där det saknas skulle eliminera 
risken att personalen glömmer släcka på kvällar, eller under dagtid då lokalen inte används. I 
lönsamhetsberäkningarna har tiden som belysningen är tänd antagits minska med 750 timmar 
årligen. Detta innebär att elanvändningen minskar med 1 400 kWh/år. Uppskattningsvis 
kräver åtgärden 15 närvarosensorer, vilket innebär en investeringskostnad på 9 000 kr. 

7.7.4. Resultat 
Resultatet av undersökta åtgärder presenteras i Tabell 7-6. Alla åtgärder är lönsamma, men 
främst åtgärder i biblioteket. T-2 har en något högre investeringskostnad än T-1, men ger 
också en större energibesparing och ett högre kapitalvärde. 

 
Tabell 7-6: Möjliga belysningsåtgärders effekter och lönsamhet 

 
Beskrivning 

Kostnad 
investering 

[kr] 

Kalkyl- 
period 

[år] 
Elektricitet 
[kWh/år] 

Åter- 
betalnings- 

tid [år] 

Kapital- 
värde 
[kr] 

Besparings- 
kostnad 

[kr/kWh] 

CO2- 
utsläpp 
[ton/år] 

T-1 

Ändra 
tidkanal i 
biblioteket 
(rum 100) 

9 000 10 -25 200 0,3 221 000 0,03 -22,7 

T-2 

Närvaro-
styrning i 
biblioteket 
(rum 100) 

24 000 10 -31 900 0,7 267 300 0,06 -28,7 

U-1 

Närvaro-
styrning i 
arkivet 
(rum 001) 

9 000 10 -1 400 5,9 4 000 0,52 -1,3 



 

42 

7.8. Solel 

7.8.1. Behov 
Timvärden för Undervisningshusets elanvändningen visar att elanvändningen inte är noll ens 
när byggnaden inte används, sannolikt eftersom exempelvis fläktar, pumpar, elektronisk 
utrustning och viss belysning inte stängs av. Under år 2010 finns 8 097 av 8 7605 timvärden 
lagrade för Undervisningshuset, och under de perioder som inga värden finns har 
användningen antagits vara medelvärdet av skillnaden i mätarställning före och efter. 
Approximationen att elanvändningen är jämn varje timme gör att energidata kan tolkas som 
effekt. 

Med undantag för knappt två dygn i början av augusti (då användningen låg nära noll, vilket 
kan vara resultat av mätarfel) var den lägsta effekten i Undervisningshuset 7,6 kW. Den lägsta 
effekten då solinstrålning förekom var 8,4 kW. Timvärden för Bibliotekets elanvändning 
finns inte tillgängliga, men eftersom Biblioteket har en elanvändning som är högre än 
Undervisningshusets är det rimligt att anta att den lägsta effekten för hela byggnaden är 
minst dubbelt så högt. 

Det är mindre troligt att det lägsta effektbehovet sammanfaller med den högsta 
solinstrålningen vilket innebär att en solcellsanläggning kan dimensioneras med en något 
högre effekt utan att riskera en överproduktion av el. 

7.8.2. Energiutbyte 
Elproduktionen från undersökta solcellsanläggning har simulerats i Solekonomi 1.0. 
Programmet har utvecklats av Joakim Widén på Uppsala universitet och har finansierats av 
Elforsk och Riksbyggen. Programmet finns att tillgå gratis på Solelprogrammets hemsida.6 

Tre olika anläggningsstorlekar har bedömts, där effekten anger maximal effekt från 
modulerna. Effekten från hela anläggningen blir lägre då hänsyn tagits till övriga förluster i 
solceller och växelriktare. 

• Anläggning A – Maximal effekt är 8 kW vilket motsvarar cirka 60 m2 solcellsyta. 
Anläggningen är dimensionerad efter Undervisningshusets lägsta effektbehov.  

• Anläggning B – Maximal effekt är 20 kW vilket motsvarar cirka 140 m2 solcellsyta. 
Anläggningen är fortfarande försiktigt dimensionerad och avses endast producera el 
för byggnadens eget behov. 

• Anläggning C – Maximal effekt är 34,5 kW vilket motsvarar cirka 250 m2 solcellsyta. 
Anläggningen är något större än en genomsnittlig svensk nätansluten solcells-
anläggning, och är dimensionerad så att 1 % av den producerade elen behöver matas 
ut på elnätet. 

Klimatdata för Uppsala finns inte tillgängliga i Solekonomi 1.0 utan värden för Stockholm 
har använts istället. Modulerna har antagits vara riktade rakt mot söder och placerade på 
taket med lutningsvinkeln 42°, vilket ger maximal årsproduktion. En solcellsmodul har 
beräknats ha en effekt på 230 W och en verkningsgrad på 14 %. Övriga förluster i cellerna 
har antagits vara 10 %, och växelriktarens verkningsgrad har satts till 90 %. En 
elanvändningsprofil för byggnaden har skapats genom att dubbla de timvärden som finns för 
Undervisningshuset, för att göra en approximation av byggnadens elanvändning. 

                                                   
5 8760 är antalet timmar på ett år 
6 http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Berakningsverktyg/ 
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Med den stora takyta som finns tillgänglig finns plats även för anläggning C (se Figur 7-1). 
Det bör finnas möjlighet att placera solcellsmodulerna så att förluster på grund av skuggning 
minimeras. I simuleringarna har därför ingen hänsyn tagits till skuggning, och den totala 
årsproduktionen från anläggning A är 7 600 kWh, från anläggning B 18 900 kWh och från 
anläggning C 32 600 kWh. Även den största av anläggningarna ger en täckningsgrad på under 
6 % av det totala elbehovet. 

 
Figur 7-1: Möjlig placering av solcellsmoduler. Modulerna har antagits ha en höjd på 1,8 m, 
monteras med en lutningsvinkel på 42° och vara riktade rakt mot söder. Area motsvarande 

anläggning A visas i område I. För anläggning B tillkommer område II och för anläggning C 
tillkommer dessutom område III och IV. Figuren visar endast proportionerna mellan den totala 

takytan och effektiv solcellsyta. I verkligheten krävs något större area, och solcellsmodulerna kan 
behöva placeras annorlunda för att undvika takfönster, brandgasfläktar och liknande. 

7.8.3. Ekonomi 
Priset för en nyckelfärdig takmonterad solcellsanläggning har sjunkit kraftigt på senare år. På 
den tyska marknaden har kostnaden halverats sedan år 2006 (SolEl-programmet 2011). 
Enligt Energibanken i Jättendal AB kostar en solcellsanläggning på 20 kW ungefär 
25 000 kr/kW. Om anläggningen görs mindre, med en effekt på 8-10 kW, blir totalkostnaden 
sannolikt något högre och hamnar på 25 000-30 000 kr/kW (Andersson 2011). Antagandet 
har gjorts att kilowattpriset är detsamma för anläggning B och C. 

Livslängden på anläggningarna har satts till 25 år, förutom växelriktaren som sannolikt måste 
bytas efter 15 år. Priset för växelriktare ligger på ungefär 0,3 EUR/W (Andersson 2011), 
vilket beräknas motsvara 3 000 kr/kW. Investeringskostnader och möjliga ekonomiska stöd 
redovisas i Tabell 7-7. Förenklingen har gjorts att all den producerade elen kan användas i 
byggnaden och inget behöver matas ut på elnätet. 
Tabell 7-7: Investeringskostnader och -stöd för solcellsanläggningar 

Anläggning 
Investeringskostnad 

[kr] 
Investeringsstöd 

(45 %) [kr] 
Återinvestering 
efter 15 år [kr] 

Antal elcertifikat 
[st] 

A 240 000 108 000 24 000 7 
B 500 000 225 000 60 000 18 
C 862 500 388 125 100 400 32 

7.8.4. Resultat 
Resultatet av de undersökta solcellsåtgärderna redovisas i Tabell 7-8. För anläggning A 
uppnås ingen lönsamhet även om den med investeringsstöd kommer nära ett positivt 
kapitalvärde, särskilt om anslutning till elcertifikatsystemet också görs. Anläggning B och C är 
lönsamma förutsatt att investeringsstöd kan erhållas, och ju större anläggning desto 
gynnsammare blir de ekonomiska nyckeltalen. Det är lönsamt att ansluta anläggningen till 
elcertifikatsystemet, så om inga större kostnader tillkommer för detta bör den nätanslutas. 

I 

II 

III 

IV 

Aulaöverbyggnad Fläktrum 



 

 

Tabell 7-8: Möjliga solelåtgärders effekter och lönsamhet. Fetstilta siffror indikerar nyckeltal som ej uppfyller lönsamhetsvillkor. 

 
Beskrivning Anläggning 

Investerings- 
kostnad inkl 
återinv. [kr] 

Kalkyl- 
period 

[år] 
Elektricitet 
[kWh/år] 

Återbetalnings-
tid 
[år] 

Kapital- 
värde 
[kr] 

Besparings- 
kostnad 

[kr/kWh] 

CO2- 
utsläpp 
[ton/år] 

V-1 Solcellsanläggning, 8 kW A 251 500 25 -7 600 32,5 -110 000 1,35 -6,8 

V-2 Solcellsanläggning, 8 kW 
(investeringsstöd: 45 %) A 143 500 25 -7 600 19,2 -2 000 0,77 -6,8 

V-3 Solcellsanläggning, 8 kW (elcert.) A 256 300 25 -7 600 31,3 -108 000 1,31 -6,8 

V-4 Solcellsanläggning, 8 kW 
(investeringsstöd: 45 %, elcert.) A 148 300 25 -7 600 18,6 -200 0,76 -6,8 

W-1 Solcellsanläggning, 20 kW B 528 900 25 -18 900 27,7 -176 900 1,14 -17,0 

W-2 Solcellsanläggning, 20 kW 
(investeringsstöd: 45 %) B 303 900 25 -18 900 16,6 48 100 0,65 -17,0 

W-3 Solcellsanläggning, 20 kW 
(elcert.) B 533 700 25 -18 900 25,1 -145 200 1,04 -17,0 

W-4 Solcellsanläggning, 20 kW 
(investeringsstöd: 45 %, elcert.) B 308 700 25 -18 900 11,6 79 800 0,60 -17,0 

X-1 Solcellsanläggning, 34,5 kW C 912 300 25 -32 600 27,7 -305 500 1,14 -29,3 

X-2 Solcellsanläggning, 34,5 kW 
(investeringsstöd: 45 %) C 524 200 25 -32 600 16,6 82 600 0,65 -29,3 

X-3 Solcellsanläggning, 34,5 kW 
(elcert.) C 917 100 25 -32 600 24,6 -235 700 1,02 -29,3 

X-4 Solcellsanläggning, 34,5 kW 
(investeringsstöd: 45 %, elcert.) C 529 000  25 -32 600 11,3 152 400 0,59 -29,3 
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7.9. Solvärme 

7.9.1. System 
De solvärmeanläggningar som undersökts bidrar till att täcka byggnadens behov av 
varmvatten, antingen genom att endast värma inkommande kallvatten, eller genom att 
dessutom värma vattnet i varmvattencirkulationen (VVC). Solvärme till uppvärmning av 
lokalerna har inte undersökts, eftersom värmesystemet är avstängt långa perioder under 
sommaren då solinstrålningen är som störst. Ingen lagringsvolym av varmvatten finns 
tillgänglig, utan inkommande kallvatten värms direkt i en värmeväxlare. Vatten från VVC 
återförs till samma värmeväxlare och håller då en temperatur på drygt 50°C.  

En ackumulatortank för solvärme används lämpligen för förvärmning och placeras då innan 
värmeväxlaren. Inkommande kallvatten och vatten från VVC leds via ventiler antingen 
genom ackumuleringsvolymen, om temperaturen däri är tillräckligt hög, eller direkt till 
värmeväxlaren (se Figur 7-2) (Eliasson 2011). 

 
Figur 7-2: Principskiss över inkoppling av solvärme för varmvatten och VVC.  
1 - Fjärrvärme fram, 2 - Fjärrvärme retur, 3 - Varmvatten fram, 4 - VVC retur, 

5 - Inkommande kallvatten. 
(Fritt efter beskrivning från Sol & Energiteknik.) 

7.9.2. Behov 
Det är viktigt att byggnadens varmvattenbehov inte överskattas när solvärmeanläggningarna 
ska dimensioneras. Eftersom mer vattenanvändningsdata fanns tillgänglig vid tidpunkten för 
dessa beräkningar än vad som funnits vid beräkning av varmvattenbehovet i VIP-Energy har 
en omvärdering av varmvattenanvändningen gjorts. Detta innebär att två olika nivåer av 
vattenanvändning använts under arbetet, vilket kommenteras i känslighetsanalysen och 
diskussionsavsnittet (se 9.9 Vattenanvändning och 10 Diskussion). 

I augusti 2010 sjönk vattenanvändningen enligt mätaren till en ovanligt låg nivå, som sedan 
bibehölls. Det är oklart vad denna minskning beror på men exempelvis kan mätaren visa fel 
antingen före eller efter minskningen, eller så har en sammanblandning med vatten till 
komfortkyla tidigare funnits. Det är också möjligt att vattenanvändningen faktiskt sjunkit, av 
oklar anledning. 

Utgående från tillgängliga data är det inte möjligt att veta hur stort varmvattenbehovet är. 
För dimensioneringen av solvärmeanläggningarna har ett nytt varmvattenbehov beräknats 
med utgångspunkt i de lägre användningsdata som funnits tillgängliga sedan augusti 2010. 
Eftersom ett helt år inte hade förflutit sedan minskningen, gjordes antaganden för övriga 

Solfångare 

Ackumulatortank 

Värmeväxlare 
 

1 
 

2 
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månader. Det nya behovet av fjärrvärme till varmvatten blir 14 400 kWh/år, en knapp 
tredjedel av vad som tidigare beräknats (se 5.3 Uppvärmning och varmvatten). 

Förlusterna i VVC har mätts genom att undersöka fjärrvärmebehovet under en sommarnatt, 
då fjärrvärmen för uppvärmning var avstängd och vattenanvändningen var noll. Under dessa 
villkor har fjärrvärmeanvändningen funnits vara 3,9 kW. Antagandet har gjorts att värme-
förlusten från VVC är konstant, vilket innebär ett årligt energibehov på drygt 34 000 kWh. 7 

7.9.3. Energiutbyte 
De dimensioneringsregler som diskuteras i 3.2.6 Dimensionering har använts i utformningen av 
två solvärmeanläggningar för varmvattenproduktion. Även en tredje anläggning som 
dessutom värmer vatten i VVC har undersökts. De tre anläggningarna är: 

• Anläggning A – Systemet har utformats för att endast förvärma inkommande 
kallvatten till tappvarmvattenproduktion. Täckningsgraden 25 % har eftersträvats. 

• Anläggning B – Systemet har utformats för att endast förvärma inkommande 
kallvatten till tappvarmvattenproduktion. Täckningsgraden 50 % har eftersträvats. 

• Anläggning C – Systemet har utformats för att förvärma inkommande kallvatten till 
tappvarmvattenproduktion, samt att värma vatten från varmvattencirkulationen. 

För anläggning A och B har den plana solfångaren Favorit8 från Svesol värmesystem AB 
använts. Anläggning C har istället utformats efter förslag från Sol & Energiteknik AB och 
använder vakuumsolfångaren Intelli-heat. Prestanda för de solfångare som använts redovisas 
i Tabell 7-9. 
Tabell 7-9: Solfångardata. 

Solfångare Typ 
Aperturyta 

[m2] 

Verkningsgrad, 
η0  

[%] 

Linjära 
värmeförluster, 

a1 [W/m2,K] 

Ickelinjära 
värmeförluster, 
a2 [W/m2,K2] 

Favorit (K420) Plan 1,97 77,6 3,95 0,0165 
Intelli-heat 30 Heat-pipe 2,83 56,9 1,34 - 
 

Antalet solfångare för anläggning A och B har valts så att aperturytan kommer så nära den 
önskade aperturytan som möjligt. Ackumulatorvolymen har skalats upp något för att matcha 
den lite större aperturytan på anläggning A. Anläggning C utgår istället från förslaget från 
Sol & Energiteknik, som omfattar tio solfångare med 30 heat pipes i varje samt tre 
ackumulatortankar för önskad värmeskiktning. Solfångarna bör seriekopplas för att 
temperaturen ska bli tillräckligt hög för att kunna bidra med värme till VVC. Om solfångarna 
istället kopplas i två slingor med fem paneler i varje skulle den potentiella 
värmeproduktionen bli större, men temperaturen lägre (Eliasson 2011). 

Anläggningarnas dimensioner redovisas i Tabell 7-10. Som framgår av tabellen tar 
anläggningarna betydligt mindre yta i anspråk än de undersökta solcellsanläggningarna, och 
därför torde det inte finnas några svårigheter att hitta lämplig takyta där solfångarna kan 
placeras (jämför Figur 7-1). 
                                                   
7 VVC-förlusterna har hämtats från natten mellan den 24 och 25 augusti 2010, kl 18:00-06:00. Energi till 
varmvatten och VVC blir 1,6 kWh/m2,år respektive 3,8 kWh/m2,år vilket stämmer ganska väl överens med 
de siffror som anges i Sveby-programmets rapport på 2 kWh/m2,år respektive 3 kWh/m2,år (Brukarindata 
för energiberäkningar i kontor 2010:23-24). 
8 ”Favorit” är Svesol värmesystems produktnamn, solfångaren heter ursprungligen K420. Solfångardata har 
hämtats från ESTIF:s lista över solfångare som är märkta med Solar Keymark. Provningsprotokoll finns 
fritt tillgängliga i en databas på hemsidan. Här finns också data över solfångares prestanda. 
http://www.estif.org/solarkeymark/regcol.php 
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Tabell 7-10: Anläggningsdimensioner för solvärme. 

Anläggning 

Aperturyta enligt 
dimensioneringsregel 

[m2] 
Aperturyta 

[m2] 

Ackumlatorvolym enligt 
dimensioneringsregel 

[m3] 

Ackumulator- 
volym 
[m3] 

A 7 8,0 0,22-0,36 0,40 
B 18 18,0 0,90-1,26 1,20 
C - 28,3 - 2,25 

7.9.3.1. Simulering i VIP-Energy 
Anläggningarnas potentiella värmeproduktion har simulerats med solvärmefunktionen i 
VIP-Energy. Eftersom den beräknade varmvattenanvändningen modifierats för solvärme-
beräkningarna har nya effekter beräknats för varmvattenanvändning. All varmvatten-
användning har antagits ske vardagar kl 08:00-17:00, och nya medeleffekter har beräknats 
månadsvis. 

Den mer avancerade modellen av ackumulatortank har använts i VIP-Energy. För anläggning 
A och C har den lägsta arbetstemperaturen satts till 6°C vid en utomhustemperatur under 
-20°C och till 10°C vid en utomhustemperatur över 20°C, efter den uppskattade 
temperaturen på inkommande kallvatten. Högsta arbetstemperatur har i båda fallen satts till 
90°C. När temperaturen i solfångarna ligger mellan lägsta och högsta arbetstemperatur startar 
cirkulationspumpen i solkretsen, och ackumulatorvolymen matas med solvärme. De lägsta 
arbetstemperaturerna har här satts lågt så att värmeproduktionen från anläggningarna snarare 
överskattats än underskattats. Värmeförluster från ackumulatortanken har antagits vara 
0,5 W/K (VIP-Energy Manual 2010:55-56). 

Vid simulering av anläggning C har den lägsta arbetstemperaturen ökats till 30°C, eftersom 
värmning av VVC kräver högre temperaturer. Högsta arbetstemperatur har även här satts till 
90°C. Värmeförluster från ackumulatortankarna har satts till 1 W/K eftersom 
ackumuleringsvolymen ökats.  

Eftersom VIP-Energy inte i första hand är ett simuleringsprogram för solvärme är dess 
solvärmefunktion något begränsad. Det är därför möjligt att den faktiska värmeproduktionen 
kan skilja sig väsentligt från den simulerade, och därför har även jämförelser med testdata 
från SP gjorts (se 10.2 Solenergi). 

7.9.3.2. Simuleringsresultat 
I Tabell 7-11 presenteras den årliga värmeproduktion som erhållits ur simuleringar. Den 
resulterande täckningsgraden för anläggning A och B stämmer väl överens med den som 
eftersträvats vid dimensioneringen. Lutningsvinkel anger vid vilken vinkel det största årliga 
värmeproduktionen infaller. Anläggning C har en högt värmeproduktion men täcknings-
graden är förhållandevis låg eftersom anläggningen används för både varmvatten och VVC. 
Tabell 7-11: Anläggningarnas värmeproduktion och täckningsgrad. 

Anläggning 
Värmeproduktion 

[kWh/år] 
Lutningsvinkel 

[o] 
Täckningsgrad 

[%] 
A 4 200 55 29 
B 7 000 60 49 
C 16 900 50 35 

 

Värmeproduktionen per månad redovisas i Figur 7-3 och för varje anläggning visas 
produktionen för den lutningsvinkel på solfångarna som gav högst utbyte. Eftersom 
anläggningarna A och B bara värmer tappvarmvatten begränsas produktionen från dessa 
sommartid av att behovet av varmvatten är lågt. 
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Figur 7-3: Anläggningarnas månadsvisa värmeproduktion vid den lutningsvinkel som ger högst 

täckningsgrad, jämfört med fjärrvärmebehov för varmvatten och VVC. 

7.9.4. Ekonomi 
Kostnader för anläggning C har hämtats från ett förslag lämnat från Sol & Energiteknik. 
Priset för material anges till 165 500 kr (varav 40 000 kr för ackumulatortankar) om 
komponenterna köps direkt från företaget. Utöver detta bedömer man att 50 000 kr i 
materialkostnader tillkommer för komponenter som inte omfattas av förslaget. Arbets-
kostnaden för installation uppskattas till 70 000 kr. Total investeringskostnad blir 285 500 kr. 

Svesol värmesystem säljer sin solfångare Favorit i ett solfångarpaket där fyra solfångare, 
solkretsarmatur, reglercentral, expansionskärl, 25 m solvärmerör och 20 l värmebärare ingår. 
Priset för paketet är 26 000 kr, men det behöver kompletteras med monteringssatser, 
ackumulatortank, extra rör och värmebärare. Kostnad för ackumulatortank har uppskattats 
till 10 000 kr, och för övriga komponenter till 15 000 kr. Dessutom har kostnad för 
installation bedömts motsvara hälften av installationen av anläggning C, eftersom anläggning 
A är mindre komplicerad. Total investeringskostnad för anläggning A blir 86 000 kr. 

Svesol värmesystem har också ett solfångarpaket med åtta solfångare som kostar 42 900 kr. 
Motsvarade kostnad för ett paket med nio solfångare har antagits vara 50 000 kr. Kostnaden 
för ackumulatortank har uppskattats till 15 000 kr, och för övriga komponenter till 25 000 kr. 
Arbetskostnaden har satts till 45 000 kr, vilket ger en total investeringskostnad på 135 000 kr. 

Solfångaren Favorit har en värmeproduktion på 772 kWh/år enligt testdata från SP vid 50°C 
(Favorit – mycket solenergi för pengarna), vilket kan ge ett investeringsstöd på 1 930 kr per modul. 
Detta innebär 7 700 kr för anläggning A och 17 400 kr för anläggning B. Solfångaren 
Intelli-heat 30 har en värmeproduktion på 2 072 kWh/år vid 50°C (Vakuumrörsolfångare 
Intelli-heat), vilket motsvarar ett investeringsstöd på 51 800 kr för anläggning C. Kostnaden 
för drift och underhåll har satts till 1 000 kr/år. Systemens livslängd har antagits vara 25 år.  

Kostnader och bidrag för anläggningarna redovisas i Tabell 7-12. 
Tabell 7-12: Investeringskostnader och möjliga investeringsstöd för solvärmeanläggningarna. 

Anläggning 

Materialkostnad 
(exkl ack.tank) 

[kr] 

Ackumulator-
tank 
[kr] 

Arbets-
kostnad 

[kr] 

Total 
investerings- 
kostnad [kr] 

Investerings- 
stöd 
[kr] 

A 41 000 10 000 35 000 86 000 7 700 
B 75 000 15 000 45 000 135 000 17 400 
C 175 500 40 000 70 000 285 500 51 800 

7.9.5. Resultat 
Resultatet av solvärmeanläggningarna redovisas i Tabell 7-13. Ingen av de undersökta 
anläggningarna är lönsam, och även om investeringsstöd beviljas är besparingskostnaden 
betydligt högre än det genomsnittliga energipriset. 
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Tabell 7-13: Möjliga solvärmeåtgärders effekter och lönsamhet. Fetstilta siffror indikerar nyckeltal som ej uppfyller lönsamhetsvillkor. 

 
Beskrivning Anläggning 

Investerings- 
kostnad 

[kr] 

Kalkyl-
period 

[år] 
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Åter-
betalnings-

tid [år] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Besparings-
kostnad 

[kr/kWh] 

CO2-
utsläpp 
[ton/år] 

Y-1 Installera en solvärmeanläggning för VV 
(plana solf., apertur 8 m2) A 86 000 25 -4 200 69,2 -65 100 2,17 -0,9 

Y-2 
Installera en solvärmeanläggning för VV 
(plana solf., apertur 8 m2, investeringsstöd: 
7 720 kr ) 

A 78 300 25 -4 200 63,0 -57 300 2,00 -0,9 

Z-1 Installera en solvärmeanläggning för VV 
(plana solf., apertur 18 m2) B 135 000 25 -7 000 49,7 -91 000 1,95 -1,5 

Z-2 
Installera en solvärmeanläggning för VV 
(plana solf., apertur 18 m2, 
investeringsstöd: 17 370 kr ) 

B 117 600 25 -7 000 43,3 -73 600 1,72 -1,5 

Å-1 Installera en solvärmeanläggning för 
VV+VVC (vakuumrör, apertur 28,3 m2) C 285 500 25 -16 900 35,9 -159 900 1,63 -3,5 

Å-2 
Installera en solvärmeanläggning för 
VV+VVC (vakuumrör, apertur 28,3 m2, 
investeringsstöd: 51 800 kr ) 

C 233 700 25 -16 900 29,4 -108 100 1,34 -3,5 
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7.10. Solhybrid 

7.10.1. Energiutbyte 
Absolicons solfångare X10 har en högre produktion av värme än av el, samtidigt som 
byggnadens värmebehov för tappvarmvatten är avsevärt lägre än behovet av el. Därför bör 
anläggningen dimensioneras efter värmebehovet. Två storlekar på solhybridanläggningar har 
undersökts: 

• Anläggning A – Systemet består av tre solfångare X10 på vardera 10 m, som används 
för att förvärma inkommande kallvatten till varmvattenproduktion. Den totala 
aperturytan blir 31 m2. Storleken på anläggningen har valts för att ge en täcknings-
grad nära 50 %, vilket motsvarar en av de solvärmeanläggningar som undersökts. 

• Anläggning B – Systemet består av fem solfångare X10 på vardera 14 m, som 
används för att förvärma inkommande kallvatten till varmvattenproduktion, samt att 
värma vatten i VVC. Den totala aperturytan blir 73 m2. Storleken på anläggningen 
har valts så att värmeproduktionen på årsbasis ska motsvara den största solvärme-
anläggningen som undersökts. 

Anläggningsstorlekar har valts för att motsvara tidigare undersökta solvärmeanläggningar för 
att kunna använda prisuppgifter för dessa då nya uppgifter saknats. 

För anläggningarnas värmeproduktion har data lämnats från Absolicon för en anläggning i 
Stockholm (Absolicon X10 PV/T, Technical bulletin). Data finns tillgänglig för solfångare 
riktade rakt mot söder, och för olika arbetstemperaturer. I denna anläggning har man räknat 
med att solfångarna placerats med 3 m mellanrum, vilket ger upphov till viss intern 
skuggning. Eventuella skuggningsförluster har dock försummats på den aktuella byggnaden. 

För anläggning A har data använts som motsvarar en medeltemperatur på 50°C på utgående 
och inkommande värmebärare i solfångaren. Eftersom anläggning B även värmer vatten i 
VVC måste den arbeta vid högre temperaturer, och därför har data vid 75°C använts. 
Resultatet av beräkningarna redovisas i Figur 7-4. Här framgår att värmeproduktionen från 
anläggning A begränsas sommartid av att varmvattenbehovet är lågt. 

 
Figur 7-4: Värmeproduktion från solhybridanläggningarna, jämfört med värmeanvändning till 

varmvatten och VVC. 

Den totala årliga produktionen av el och värme presenteras i Tabell 7-14. Eftersom 
anläggning A har en betydande överproduktion av solvärme sommartid är det troligt att 
solfångarna relativt ofta kommer att automatiskt vrida solcellerna ur fokus för att undvika 
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överhettning, och antagandet har gjorts att elproduktionen då sjunker till hälften. Någon 
liknande begränsning av värmeproduktionen föreligger inte för anläggning B, och därför har 
elproduktionen hämtats direkt från produktionsdata. 
Tabell 7-14: Solhybridanläggningarnas dimensioner och energiutbyte, exklusive överproduktion. 

Anläggning 
Antal solfångare 

X10 
Aperturyta 

[m2] 
Värmeproduktion 

[kWh/år] 
Elproduktion 

[kWh/år] 
Förhållande 

värme/el 
A 3x10 m 31,2 6 400 1 900 77/23 
B 5x14 m 73,0 19 300 4 900 80/20 

7.10.2. Ekonomi 
Absolicon utför installation av hela solhybridsystem fram till ackumulatortanken, men vill 
inte lämna ett kostnadsförslag på en komplett installation utan att veta mer om 
förutsättningarna på plats. Kostnaden varierar stort från anläggning till anläggning, men 
priset för själva solfångaren är ungefär 800 EUR/m2, och även kostnad för solvärmestyrning 
och för växelriktare har antagits ingå i detta pris (Ibarra 2011). 

Materialkostnader tillkommer för ackumulatortank, cirkulationspump, ledningsrör, 
värmebärare, expansionskärl och övriga komponenter i solkretsen. Samma kostnader har 
använts för ackumulatortankar som för motsvarande solvärmeanläggningar. Kostnader för 
övrigt material har uppskattats till 20 000-30 000 kr, och dessutom tillkommer kostnader för 
installationsarbete. Dessa har uppskattats från den offert som Sol & Energiteknik lämnat på 
solvärmeanläggning C. Hybridanläggning B har antagits ha en likartad utformning och därför 
liknande installationskostnader. Hybridanläggning A är mindre och har bara en ackumulator-
tank, och är därför troligen enklare att installera. 

Eftersom både anläggning A och B har en elproduktion som motsvarar minst 20 % av det 
årliga energiutbytet är de berättigade till investeringsstöd på 45 % av investeringskostnaden 
exklusive ackumulatortank. Dessutom finns möjlighet att ansluta anläggningen till 
elcertifikatsystemet. I beräkningarna har all el som produceras antagits kunna användas 
internt i byggnaden. Systemets livslängd har antagits vara 25 år, och kostnader för underhåll 
har försummats. Investeringskostnader och möjliga stöd för solhybridanläggningar återfinns i 
Tabell 7-15. 
Tabell 7-15: Investeringskostnader och -stöd för solhybridanläggningar 

Anläggn 

Solfångare 
X10 
[kr] 

Ackumulator-
tank 
[kr] 

Övrigt 
material 

och 
installation 

[kr] 

Total 
investerings-

kostnad 
[kr] 

Investeringsstöd 
(45 %, ej ack. 

tank) 
[kr] 

Antal el-
certifikat 

[st] 
A 250 000 15 000 50 000 315 000 135 000 1 
B 584 000 40 000 90 000 714 000 303 300 4 

7.10.3. Resultat 
Resultatet av undersökta solhybridanläggningar redovisas i Tabell 7-16. Inget av de 
undersökta alternativen uppvisar någon lönsamhet. Anslutning till elcertifikatsystemet gör att 
åtgärderna blir ännu mindre lönsamma, sannolikt eftersom elproduktionen är för liten för att 
kunna bära kostnaden av denna anslutning. 

 



 

 

Tabell 7-16: Möjliga solhybridåtgärders effekter och lönsamhet. Fetstilta siffror indikerar nyckeltal som ej uppfyller lönsamhetsvillkor. 

 
Beskrivning Anläggning 

Investerings-
kostnad 

[kr] 

Kalkyl-
period 

[år] 
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Elektricitet 
[kWh/år] 

Åter- 
betalnings- 

tid [år] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Besparings-
kostnad 

[kr/kWh] 

CO2-
utsläpp 
[ton/år] 

Ä-1 Installera 3x10 m av 
Absolicon X10 A 315 000 25 -6 400 -1 900 58,0 -226 500 2,70 -3,0 

Ä-2 Installera 3x10 m av Absolicon 
X10 (investeringsstöd: 45 %) A 180 000 25 -6 400 -1 900 31,9 -91 500 1,54 -3,0 

Ä-3 Installera 3x10 m av 
Absolicon X10 (elcert.) A 319 800 25 -6 400 -1 900 60,6 -241 000 3,08 -3,0 

Ä-4 
Installera 3x10 m av 
Absolicon X10 
(investeringsstöd: 45 %, elcert.) 

A 184 800 25 -6 400 -1 900 34,5 -106 000 1,78 -3,0 

Ö-1 Installera 5x14 m av 
Absolicon X10 B 714 000 25 -19 300 -4 900 46,1 -462 500 2,15 -8,4 

Ö-2 Installera 5x14 m av Absolicon 
X10 (investeringsstöd: 45 %) B 410 700 25 -19 300 -4 900 25,3 -159 200 1,24 -8,4 

Ö-3 Installera 5x14 m av 
Absolicon X10 (elcert.) B 718 800 25 -19 300 -4 900 46,2 -468 900 2,18 -8,4 

Ö-4 
Installera 5x14 m av 
Absolicon X10 
(investeringsstöd: 45 %, elcert.) 

B 415 500 25 -19 300 -4 900 25,5 -165 600 1,26 -8,4 
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8. OPTIMERING 
Som tidigare diskuterats (se 7.1 Kombinationer av åtgärder) är det inte möjligt att genomföra 
samtliga lönsamma åtgärder. I några fall sammanfaller inte heller den största energi-
besparingen med det högsta kapitalvärdet. Det är därför intressant att undersöka vilken 
kombination av lönsamma åtgärder som ger bäst resultat med avseende på följande faktorer: 

• Högst kapitalvärde. 

• Störst minskning av koldioxidutsläpp. 

• Störst fjärrvärmebesparing. 

• Störst besparing av köpt elektricitet. 

• Störst fjärrkylabesparing. 

Vilka åtgärder som använts i varje kombination redovisas i Bilaga N. De möjliga åtgärderna 
analyseras vidare i en känslighetsanalys och en diskussion och därefter presenteras en 
åtgärdskombination som består av de åtgärder som rekommenderas genomföras (se 
11 Rekommenderade åtgärder). 

Det maximala kapitalvärde som kan uppnås genom att genomföra lönsamma åtgärder är 
929 200 kr. Den maximala minskningen av koldioxidutsläpp är 92 ton/år. Endast en åtgärd 
ger upphov till en vattenbesparing, som beräknas till 860 m3/år. 

Resultatet av de optimala åtgärdskombinationerna för energibesparing redovisas i Figur 8-1 
där scenario 0 beskriver byggnadens energianvändning idag och scenario 1 beskriver 
energianvändningen om den åtgärdskombination som ger störst minskning av respektive 
energislag genomförs. Den största besparingen av fjärrvärme, köpt el respektive fjärrkyla är 
16 %, 13 % och 5 %, vilket motsvarar 53 900 kr/år, 84 300 kr/år och 2 200 kr/år i minskade 
energikostnader. 

 
Figur 8-1: Förändring i behov av köpt energi. Scenario 0 beskriver byggnadens energianvändning 

idag och scenario 1 beskriver energianvändningen om den åtgärdskombination som ger störst 
minskning av respektive energislag genomförs. 
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9. KÄNSLIGHETSANALYS 
Många av de beräkningar som gjorts är baserade på antaganden som i vissa fall är något 
osäkra. En känslighetsanalys har genomförts för att undersöka hur ändringar av dessa 
antaganden påverkar åtgärdernas resultat. Se Bilaga M för en förteckning över vad de olika 
åtgärderna innebär. 

9.1. Investeringsgräns 
Investeringsgränsen är den investeringskostnad som innebär att en åtgärd har kapitalvärdet 
0 kr, och alltså ligger precis på gränsen till lönsamhet. I Bilaga O visas varje åtgärds 
investeringsgräns, samt hur denna förhåller sig till den beräknade investeringskostnaden. 
Exempelvis kan kostnaden för åtgärd A-1 öka med 35 % utan att åtgärden förlorar sin 
lönsamhet, men för åtgärd A-3 krävs att kostnaden minskar med 59 % för att nå lönsamhet. 

Fönsteråtgärderna A-2 och C-1, samt solelåtgärderna V-2 och V-4, har en investeringsgräns 
som ligger närmast den beräknade investeringskostnaden. Samtliga fasad-, tak- solvärme- och 
solhybridåtgärder har en investeringsgräns som ligger betydligt under den beräknade 
investeringskostnaden. Vissa ventilations-, vattenanvändnings- och belysningsåtgärder har en 
investeringsgräns som ligger mycket högt i förhållande till den beräknade investerings-
kostnaden. 

Investeringsgränsen för solenergiåtgärderna blir dock något svårtolkad eftersom bidrag kan 
erhållas. Den investeringskostnad som presenteras i 7 Åtgärder utgör i huvudsak den kostnad 
som Akademiska hus måste betala, sedan avdrag för eventuellt bidrag gjorts, och alltså visas 
investeringsgränsen inklusive eventuellt bidrag. Men den redovisade investeringskostnaden 
för solcellsåtgärderna innehåller dessutom nuvärdet av återinvesteringen. Bruttokostnadens 
investeringsgräns, alltså den kostnad som själva solcellsanläggningen vid grundinvesteringens 
genomförande maximalt får ha, kan vara intressant för att underlätta framtida beräkningar 
och bedöma anbud från leverantörer. Denna redovisas i Bilaga P som ”investeringsgräns 
exklusive eventuellt bidrag och återinvestering”. 

För solvärmeanläggningarna ligger investeringsgränsen nära de komponentpriser som 
inhämtats från Sol & Energiteknik och solfångarpaket från Svesol värmesystem, när ingen 
hänsyn tagits till kostnader övriga komponenter och installation. För solhybridanläggningarna 
ligger investeringsgränsen avsevärt lägre än endast kostnaden för solfångarna. 

9.2. Fjärrvärmepris 
Det pris som Akademiska hus köper fjärrvärme för till den aktuella byggnaden är reglerat i 
ett hemligt avtal med Vattenfall, och kan skilja sig från det pris som används i beräkningarna. 
Eftersom minskade fjärrvärmekostnader är avgörande för många åtgärders lönsamhet har 
inverkan av ett 10 % högre respektive lägre fjärrvärmepris undersökts. 

Resultatet redovisas i Bilaga O. Procentsatsen som anges visar hur mycket lägre eller högre 
det nya kapitalvärdet är. Vid beräkningar med det lägre fjärrvärmepriset förlorar 
fönsteråtgärderna A-2 och B-2 sin lönsamhet, och B-1 och B-4 är nära att göra det. Övriga 
typer av åtgärder påverkas relativt lite. Även vid beräkningar med ett högre fjärrvärmepris är 
det främst fönsteråtgärderna som påverkas. Åtgärd C-1 är dock den enda som byter från ett 
negativt till ett positivt kapitalvärde. 

9.3. Energiprisutveckling 
Energipriserna kan i verkligheten öka långsammare eller snabbare än vad som antagits, vilket 
gör att nuvärdet av framtida energibesparingar kan minska respektive öka. Åtgärdernas 
lönsamhet har därför beräknats med en procentenhet lägre respektive högre 
energiprisutveckling än vad som tidigare antagits, för samtliga typer av köpt energi. 
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Resultatet redovisas i Bilaga O, och visas på liknande sätt som resultatet av ändrade 
fjärrvärmepriser. Även här påverkas fönsteråtgärderna mycket och i huvudsak på samma sätt 
som när fjärrvärmepriset varieras, då samma åtgärder förlorar eller uppnår lönsamhet. Även 
lönsamheten hos solcellsanläggningarna påverkas relativt mycket om den antagna 
elprisutvecklingen förändras. Den minsta anläggningen uppnår lönsamhet med högre 
energipriser åtgärd, V-2 och V-4. Eftersom dessa åtgärders kapitalvärden med ursprungs-
antaganden låg så nära 0 kr så blir den procentuella ökningen mycket hög, även om det 
faktiska kapitalvärdet fortfarande är lågt. Det absoluta kapitalvärdet varierar dock mer för de 
större anläggningarna. 

9.4. Utsläppsfaktor för fjärrvärme 
Det saknas enighet huruvida torv ska klassas som förnybart eller fossilt. Tillväxten sker 
långsamt och det tar ett par tusen år för torv att återbildas, att jämföra med ett till hundra år 
för biobränslen och miljontals år för fossila bränslen (Bioenergiportalen 2009). Samtidigt har 
Sverige stor tillgång på torv. Den årliga skörden motsvarar 1-2 ‰ av tillgångarna, och 
torvuttaget på nationell nivå är lägre än tillväxten. Ofta hävdas att torv inte bör klassas som 
varken förnybart eller fossilt utan bör redovisas separat (Säkerhet, hälsa och miljö 2009:12 & 
SOU 2002.100:15). 

En stor del av koldioxiden från fjärrvärmeproduktion i Uppsala härrör från torvförbränning. 
Om torv anses vara förnybart försummas dessa utsläpp och utsläppsfaktorn för fjärrvärme 
blir då 51,0 g/kWh. Resultatet av denna ändring redovisas i Bilaga O. Den procentsats som 
anges representerar hur mycket utsläppsförändringen som åtgärden ger upphov till ökar eller 
minskar. Om torv räknas som förnybart innebär det exempelvis att A-1, som i 
ursprungsberäkningarna minskade koldioxidutsläppen med 6,7 ton/år, istället enbart minskar 
utsläppen med 1,3 ton/år. Följaktligen har minskningen minskat med 81 %. 

Den nya maximala minskning av koldioxidutsläpp som lönsamma åtgärder kan åstadkomma 
blir 76 ton/år, jämfört med tidigare 92 ton/år (se 8 Optimering), och nästan samma åtgärder är 
optimala oavsett vilken utsläppsfaktor som används. Om B-2 genomförs istället för B-5 blir 
minskningen 0,2 ton/år mindre. 

9.5. Utsläppsfaktor för el 
Ofta rekommenderas att marginalel ska användas i beräkningar som rör utsläppsförändringar 
i samband med ändrad elanvändning, men ibland används en utsläppsfaktor baserad på hela 
den nordiska elproduktionen. Utsläppsfaktorn för el blir 103,5 g/kWh, om genomsnittet för 
nordisk medelel under år 2005-2009 används (Fredén 2010). 

Resultatet av denna ändring redovisas i Bilaga O. Som väntat får många åtgärder en mindre 
positiv miljöpåverkan, men för vissa åtgärder uppstår en större minskning av utsläppen. Det 
beror sannolikt på att utsläppsfaktorn för el påverkar utsläppsfaktorerna för fjärrkyla och 
stadsvatten. Om användningen av fjärrkyla ökar till följd av en åtgärd kan utsläpps-
minskningen bli högre med lägre utsläppsfaktorer. 

Den nya maximala minskning av koldioxidutsläpp som lönsamma åtgärder kan åstadkomma 
blir 29 ton/år, jämfört med tidigare 92 ton/år (se 8 Optimering). Samma åtgärder ger upphov 
till den maximala minskningen oavsett vilken utsläppsfaktor för el som används. 

9.6. Tak 
Plana tak med takpapp beräknas hålla 40-50 år innan tätskitet behöver förnyas, och en sådan 
åtgärd kostar 150-200 kr/m2 (Mattsson-Striby 2011). Denna kostnad kan räknas av från 
kostnaden för tilläggsisolering om åtgärderna utförs samtidigt. Även om samtliga undersökta 
taks tätskikt är i gott skick och har enligt förvaltningsinstruktioner åtgärdats under 2000-talet, 
har lönsamheten undersökts om investeringskostnaden minskas med 200 kr/m2. 
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Resultatet av denna ändring redovisas i Bilaga Q. För varje åtgärd beräknas en ny 
investeringskostnad och nya ekonomiska nyckeltal. Åtgärd N-1 uppvisar lönsamhet med de 
nya förutsättningarna. Vid jämförelse med investeringsgränserna i Bilaga O framgår att även 
N-2 hamnar nära investeringsgränsen, men för de flesta takåtgärder krävs en avsevärt lägre 
investeringskostnad. 

9.7. Belysning 
Indikationer finns på att belysningen i biblioteket är tänd fram till kl 23:00 (se 4.5 Belysning) 
men det är oklart om den är tänd på helgen. Om belysningen är släckt på helgen innebär det 
att minskningen i brinntid avtar avsevärt. Nya lönsamhetsberäkningar har genomförts, där 
minskningen i brinntid halverats. Denna förändring har även studerats för belysningen i 
arkivet. 

Genom att minska belysningsenergin är det möjligt att fjärrvärmebehovet ökar, eftersom 
spillvärmen från belysningsarmaturerna minskar. Då denna värme alstras i takhöjd är det å 
andra sidan också möjligt att den inte bidrar i hög grad till att täcka värmebehovet, utan 
istället gör att behovet av fjärrkyla ökar. Om antagandet görs att hela minskningen i 
belysningsenergi kompenseras genom ökad konsumtion av fjärrvärme, utgörs den 
ekonomiska besparingen av skillnaden mellan elpriset och fjärrvärmepriset, nämligen 
0,54 kr/kWh. 

Resultatet av dessa ändringar redovisas i Bilaga Q. Åtgärderna för belysningen i biblioteket är 
fortsatt lönsamma med kort återbetalningstid, men det blir inte längre lönsamt att genomföra 
belysningsåtgärden i arkivet. 

9.8. Ventilation 
Ventilationssystemet har varit svårt att modellera korrekt i VIP-Energy. Dessutom har 
tillgång saknats till utförlig statistik över driften av ventilationen. Nya lönsamhetsberäkningar 
har genomförts för ventilationsåtgärderna där ändringarna i energianvändning halverats. 
Resultatet av denna ändring redovisas i Bilaga Q. Återbetalningstiderna fördubblas eftersom 
dessa beräknas utan hänsyn till ränta och energiprisökningar, men är fortfarande under tre år. 
Samtliga lönsamma åtgärder har fortsatt god lönsamhet, och en låg besparingskostnad. 

9.9. Vattenanvändning 
I beräkningarna för blandarbyte till snålspolande armaturer har den vattenanvändning som 
utgjort indata i VIP-Energy använts, medan den vattenanvändning som använts för 
solvärmeåtgärderna är betydligt lägre. Därför har beräkningarna av blandarbytets lönsamhet 
utförts även med den senare vattenanvändningen. Resultatet av denna ändring redovisas i 
Bilaga Q. Kapitalvärdet sjunker avsevärt, men åtgärden är fortfarande lönsam. Eftersom 
vattenmängden minskat till ungefär en tredjedel blir återbetalningstiden tre gånger så lång. 

9.10. Solel 
Om den el som produceras i en solcellsanläggning kan användas i byggnaden är den värd lika 
mycket som den el som inte längre behöver köpas, alltså 1,07 kr/kWh. Om el från 
solcellsanläggningen inte kan användas internt utan måste säljas, kommer värdet att istället att 
motsvara försäljningspriset plus ersättning för nätnyttan, vilket under år 2009 var 
0,54 kr/kWh. Nya lönsamhetsberäkningar har utförts under antagandet att 25 % av den 
producerade elen måste säljas, och det genomsnittliga värdet blir 0,94 kr/kWh. 

Resultatet av denna ändring redovisas i Bilaga R. De ekonomiska nyckeltalen försämras 
avsevärt, och om de inte ansluts till elcertifikatsystemet kommer också anläggning B och C 
nära att förlora sin lönsamhet. Även om anslutning till elcertifikatsystemet sker så blir 
kapitalvärdet endast ungefär hälften så stort om 25 % av elen måste säljas. 
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9.11. Solvärme 
Solfångaren Intelli-heat 30 ger enligt testdata från SP en värmeproduktion på 1 746 kWh/år 
vid 75°C, vilket motsvarar 17 500 kWh/år för solvärmeanläggning C. Simuleringsresultaten 
visar en värmeproduktion på 16 900 kWh/år, vilket är något lägre. Lönsamheten för 
anläggning C har studerats om värmeproduktionen istället antas motsvara testdata från SP, 
samt om produktionen överstiger dessa med 50 %. 

Resultatet av denna ändring redovisas i Bilaga R, och ingen lönsamhet kan påvisas ens med 
en högre värmeproduktion. Liknande beräkningar har inte genomförts för solvärme-
anläggning A och B eftersom det ansetts osannolikt att den faktiska värmeproduktionen 
väsentligt kan överstiga den simulerade (se 10.2 Solenergi). 

9.12. Solhybrid 
En solhybridanläggning har stora likheter med en solvärmeanläggning, och även här har 
inverkan på åtgärdernas lönsamhet undersökts om värmeproduktionen överstiger testdata 
från SP med 50 %. Vid beräkningen av nyttigt värme har ingen hänsyn tagits till att 
varmvattenbehovet är begränsande för anläggning A, och kan komma att bli det även för 
anläggning B. Elproduktionen påverkas inte av ändringen. Resultatet av denna ändring 
redovisas i Bilaga R. Solhybridåtgärderna uppvisar ingen lönsamhet ens med en högre 
värmeproduktion. 
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10.  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
De maximala utsläppsminskningar som kan uppnås genom att genomföra lönsamma åtgärder 
är känsliga för de antaganden som görs när utsläppsfaktorer beräknas. Speciellt viktigt är 
beslutet huruvida den minskade elanvändningen ska antas utgöras av i huvudsak marginalel 
eller medelel, då dessa ger en total minskning av koldioxidutsläpp på 92 ton/år respektive 
29 ton/år. Eftersom det rör sig om förändringar i elanvändning har dock marginalel ansetts 
vara det mest rimliga. Om torv räknas som förnybart eller fossilt har inte lika stor effekt på 
den totala utsläppsminskningen, men denna varierar ändå med 16 ton/år. 

I beräkningarna av åtgärdskonsekvenser har två olika vattenanvändningar antagits. Sannolikt 
är den lägre användningen, som används i solvärmeberäkningarna, mer rättvisande. Det går 
dock inte att med säkerhet avgöra vilken användning som bäst motsvarar den verkliga, och 
en revidering av modellen i VIP-Energy skulle kräva ett omfattande arbete, men ge en 
tveksam förbättring av modellen. Därför anses det acceptabelt att olika data använts. 

10.1. Klimatskal 
Vad gäller ändringar i byggnadens klimatskal kan ingen lönsamhet uppvisas för tak- eller 
fasadåtgärder. Samtliga har en investeringskostnad som ligger avsevärt högre än 
investeringsgränsen, och det enda fall då någon av dessa åtgärder uppvisar lönsamhet är om 
tilläggsisolering av taktypen BTA genomförs i samband med åtgärdande av tätskiktet. Det är 
dock osannolikt att ett sådant ingrepp kommer att krävas inom en nära framtid, eftersom 
tätskiktet är i gott skick. Prisuppgifterna kan anses vara relativt säkra såtillvida att de till 
övervägande del erhållits från företag där dessa åtgärder ingår i verksamheten, men osäkra 
såtillvida att kostnaden kan variera stort beroende på förutsättningar på plats. 

För fasadåtgärderna tas ingen hänsyn till att åtgärder som innebär utvändig tilläggsisolering 
även medför förändringar i byggnadens utseende och karaktär. Då väggarna blir tjockare kan 
det exempelvis vara olämpligt att endast åtgärda väggtyper som återfinns på plan 2. Eftersom 
ingen lönsamhet kunnat visas för någon fasadåtgärd har dessa frågor ansetts vara irrelevanta. 

När det gäller fönsteråtgärder är det lönsamt att åtgärda fönsterpartierna A och B. För 
fönsterparti A gäller att båda de lönsamma åtgärderna innebär att byta ut det inre glaset, 
antingen till energiglas (A-1) eller en 2-glas isolerruta (A-2). Åtgärd A-1 uppvisar 
fördelaktigare ekonomiska nyckeltal, men A-2 medför den största energibesparingen och 
minskningen av koldioxidutsläpp. Ur känslighetsanalysen framgår att A-2 är mer känslig för 
ändrat fjärrvärmepris och prisutvecklingstakt, och det råder viss oklarhet huruvida priset för 
åtgärden är korrekt. Om fönsterbågen behöver breddas för att rymma en 2-glas isolerruta 
ökar dessutom kostnaden, och då kan det vara mer fördelaktigt att genomföra A-1 istället. 

En liknande konflikt uppstår för fönsterparti B, mellan åtgärderna som innebär ett byte till 
3-glas isolerruta (B-2) och montering av ett extra energiglas i ram (B-3). Åtgärd B-3 har bättre 
ekonomiska nyckeltal men B-2 uppvisar en större minskning av energibehovet. Skillnaden i 
energibesparing är dock liten, och ingen skillnad i minskningen av koldioxidutsläpp finns. 
B-3 har en större marginal till sin investeringsgräns, och B-2 förlorar sin lönsamhet om 
fjärrvärmepriset eller energiprisutvecklingen minskas. 

För fönsterparti C krävs ett högre fjärrvärmepris eller energiprisutveckling för att lönsamhet 
ska uppnås, då åtgärd C-1 får ett positivt kapitalvärde. C-1 innebär byte av befintliga 2-glas 
isolerrutor till nya med energiglas och argon. 

Vid lönsamhetsberäkningar för fönsteråtgärder har ingen hänsyn tagits till att vissa fönster är 
gamla och kan behöva bytas inom överskådlig framtid. En åtgärd som innefattar ett 
fönsterbyte ger en livslängd för det nya fönstret som kan vara betydligt längre än 30 år. 
Dessutom kan det vara missvisande att i ett sådant fall räkna med att hela 
investeringskostnaden måste återbetalas genom minskad energianvändning. Dessa faktorer 
har försummats då ålder och kvarvarande livslängd hos befintliga fönster varit svårbedömda.  
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10.2. Solenergi 
De två största solcellsanläggningarna uppvisar lönsamhet förutsatt att investeringsbidrag kan 
erhållas, men även den mindre anläggningen är nära att bli lönsam. Om 25 % av den 
producerade elen inte skulle kunna användas internt utan behöva säljas försämras dock 
lönsamheten avsevärt. Men det är inte troligt att någon större överproduktion skulle uppstå 
då även den största solcellsanläggningen har en täckningsgrad under 6 %. Även om 
lönsamheten också minskar relativt mycket när elprisutvecklingen sänks med en 
procentenhet, så behåller de större anläggningarna sin lönsamhet. 

Ju större solcellsanläggningen är, desto mer fördelaktigt blir kapitalvärdet och 
besparingskostnaden, och hur stor anläggning som väljs beror därför främst på Akademiska 
hus investeringsvilja. Anläggningen bör anslutas till elcertifikatsystemet då detta ger ett ökat 
kapitalvärde, och därför bör åtgärd X-4 genomföras. För att erhålla investeringsstöd krävs att 
anläggningen är färdigställd före utgången av år 2012. 

Solvärmeåtgärderna har varit svår att bedöma eftersom värmeproduktionen kan variera 
mycket, samtidigt som många ingående komponenter krävs. De säkraste prisuppgifterna för 
solvärmeanläggning A och B baseras på solfångarpaket från Svesol värmesystem. Enbart 
denna kostnad och den uppskattade kostnaden för ackumulatortank överskrider 
investeringsgränsen, även om investeringsbidrag inkluderas. Då har alltså ingen hänsyn tagits 
till kostnader för installationsarbete och övriga komponenter. 

Om bara de kostnader för solvärmeanläggning C som specificerats i kostnadsförslaget från 
Sol & Energiteknik används, hamnar grundinvesteringen nära investeringsgränsen. Då har 
ingen hänsyn tagits till kostnader för extra material och installationsarbete, som av företaget 
uppskattas till ytterligare 120 000 kr. Denna kostnad gör att den totala grundinvesteringen 
överstiger investeringsgränsen med stor marginal. 

Det är tveksamt om resultat av solvärmesimuleringar i VIP-Energy kan anses vara 
tillförlitliga. På Svesol värmesystem är man kritisk till att använda ett så enkelt 
simuleringsprogram för att beräkna värmeproduktionen som enligt uppgift beror mycket på 
hur inkopplingen gjorts och hur driften styrs (Lorenz 2011). I ett exempel på företagets 
hemsida uppges värmeproduktionen kunna variera med ±50 % av testdata från SP (Svesol 
värmesystem AB 2011). 

Solfångaren Favorit ger enligt testdata från SP en värmeproduktion på 772 kWh/år vid 50°C, 
vilket motsvarar 3 100 kWh/år respektive 6 900 kWh/år för solvärmeanläggning A och B (se 
7.9.4 Ekonomi). Det är osannolikt att värmeproduktionen från solvärmeanläggningarna A och 
B underskattats eftersom simuleringsresultaten från VIP-Energy överstiger testdata, trots att 
en stor del av den potentiella värmeproduktionen under sommaren inte kan tas tillvara. Inte 
heller då värmeproduktionen från anläggning C i känslighetsanalysen beräknats vara 50 % 
högre än testdata från SP (75°C) uppnås lönsamhet för denna, även om hela 
värmeproduktionen antas utgöra nyttig energi. Slutsatsen blir att en solvärmeanläggning inte 
är lönsam i det aktuella fallet. 

Eftersom Absolicon AB inte kan lämna någon närmare prisuppgift för en solhybrid-
anläggning utan att ha mer specifika data om den aktuella byggnaden, är många prisuppgifter 
i dessa beräkningar osäkra. Den säkraste prisuppgiften som använts är kvadratmeter-
kostnaden för själva solfångarna på 800 EUR/m2, och även om kostnader för 
ackumulatortank, solkrets, installationsarbete och övriga komponenter försummas, blir 
investeringskostnaden högre än investeringsgränsen. Lönsamhet uppnås inte heller här 
genom att räkna med en värmeproduktion som är 50 % högre än testdata från SP. 
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10.3. Övriga åtgärder 
Förutom de åtgärder som innebär en sänkning av grundflödet under juli månad uppvisar de 
ventilationsåtgärder som undersökts mycket god lönsamhet. Samtliga dessa har en 
investeringsgräns som är flerdubbelt högre än den uppskattade investeringskostnaden, och 
förändringar i fjärrvärmepris och energiprisutveckling har en begränsad påverkan på 
kapitalvärdet. 

Eftersom ventilationssystemet i verkligheten är betydligt mer invecklat än vad som finns 
utrymme att bygga in i modellen blir alla resultat osäkra. Kostnaden för åtgärderna är också 
svårbedömd, men är troligen inte särskilt hög. Åtgärderna behåller sin goda lönsamhet även 
om den beräknade energibesparingen halveras, och besparingskostnaden och åter-
betalningstiden är fortsatt mycket låg. Den ventilationsåtgärd som har högst kapitalvärde är 
R-3, som innebär att drifttider kortas och grundflöde minskas i hela byggnaden, och det är 
även denna åtgärd som innebär störst besparing av fjärrvärme och elektricitet. Flera andra 
ventilationsåtgärder har en något lägre besparingskostnad, men dessa ger upphov till ett 
avsevärt lägre kapitalvärde. 

Även åtgärd S-1, som innebär att byta från vanliga till snålspolande tvättställs- och 
köksblandare, är lönsam. Investeringsgränsen är sju gånger så hög som den beräknade 
investeringskostnaden, och kapitalvärdet påverkas endast litet av ändringar i fjärrvärmepris 
och energiprisutveckling. Om minskningen i vattenanvändning baseras på den lägre 
vattenanvändning som använts för att dimensionera solvärmeanläggningarna blir 
kapitalvärdet avsevärt lägre, men återbetalningstiden ligger fortfarande under fyra år. 

Vad gäller belysningen i biblioteket så är båda åtgärderna som använts för beräkningar 
lönsamma med mycket god marginal, men det största kapitalvärdet uppnås om 
närvarostyrning införs (T-2). Att enbart minska brinntiden (T-1) innebär visserligen en lägre 
besparingskostnad, men skillnaden är mycket liten. Även att införa närvarostyrning av 
belysningen i den del av arkivet som inte ännu har det (U-1) är lönsamt, även om 
investeringskostnaden ligger närmre investeringsgränsen. Om brinntiden halveras, eller om 
minskningen i belysningsenergi ger upphov till ett ökat fjärrvärmebehov, är fortfarande 
åtgärderna T-1 och T-2 lönsamma med god marginal, men U-1 tappar sin lönsamhet. Den 
låga investeringskostnaden för U-1 gör dock att risken som förknippas med åtgärden är liten. 

Det råder viss osäkerhet kring styrningen av belysningen, och ingen omfattande kartläggning 
har gjorts då detta inte ansetts rymmas inom ramarna för projektet. Denna osäkerhet gör att 
även resultatet kan variera, men de beräkningar som gjorts tyder på att åtminstone T-1 och 
T-2 är lönsamma med viss marginal. Detta gör att även om energibesparingen överskattats 
finns goda möjligheter att åtgärderna ändå kan vara lönsamma.  
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11. REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER 
Efter att ha diskuterat och dragit slutsatser om de föreslagna åtgärdernas konsekvenser och 
lönsamhet, är det möjligt att presentera en rekommenderad kombination av åtgärder som bör 
genomföras, se Tabell 11-1. Den rekommenderade åtgärdskombinationen sammanfaller i 
huvudsak med den som ger högst kapitalvärde (se Bilaga N). 
Tabell 11-1: Rekommenderade åtgärder 

Åtgärd Typ Beskrivning 

A-2 Fönster Byt det inre glaset till 2-glas isolerruta i kopplade 1+1 fönster på 
Bibliotekets plan 2  

B-3 Fönster Montera ett extra energiglas i ram över fönsteröppning på de mindre 
fönstren på aulaöverbyggnaden 

R-3 Ventilation Minska drifttiderna med 2 h/dygn i Undervisningshuset, med 1 h/dygn i 
Biblioteket, samt sänk grundflödet till 0,5 l/s,m2 i hela byggnaden 

S-1 Vattenanvändning Byt 21 tvättställs- och köksblandare från vanliga till snålspolande 

T-2 Belysning Dela in armaturerna i biblioteket (rum 100) i grupper med närvarosensorer 

U-1 Belysning Dela in armaturerna i arkivet (rum 001) i grupper med närvarosensorer  

X-4 Solel Installera en nätansluten solcellsanläggning på 34,5 kW och anslut till 
elcertifikatsystemet (investeringsstöd: 45 %) 

 

Totalt kan undersökta åtgärder ge en energibesparing på drygt 360 000 kWh/år, men den 
ekonomiskt realiserbara andelen utgör 176 000 kWh/år (49 %) av detta. Byggnadens 
energianvändning efter åtgärder, relaterat till grundscenario och maximal minskning, visas i 
Figur 11-1. Som synes överensstämmer resultatet av den rekommenderade åtgärds-
kombinationen också väl med den maximala minskningen av köpt energi. Åtgärderna ger 
dock en marginell ökning av fjärrkylabehovet. 

 
Figur 11-1: Scenario 0 visar byggnadens energianvändning idag, scenario 1 visar 

energianvändningen om den optimala åtgärdskombinationen för varje energislag genomförs och 
scenario 2 visar energianvändningen om de rekommenderade åtgärderna genomförs. 

En utförlig sammanställning av åtgärdernas konsekvenser finns i Tabell 11-2. Den totala 
investeringskostnaden blir 1 066 000 kr, vilket ger ett kapitalvärde på 883 000 kr, och 
besparingskostnaden blir 0,42 kr/kWh (exklusive åtgärd S-1). De rekommenderade 
åtgärderna minskar kostnaden för energi och vatten med 150 000 kr/år, och beräknas ge 
ytterligare drygt 8 000 kr/år från elcertifikatsystemet. Utan hänsyn till ränta och pris-
utveckling är återbetalningstiden ungefär sju år. 
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Vattenanvändningen i byggnaden minskar med 860 m3/år och de koldioxidutsläpp som 
energi- och vattenanvändningen ger upphov till minskar med 92 ton/år. Byggnadens 
specifika energianvändning sjunker med 20 %, från 99 kWh/m2,år till 79 kWh/m2,år, 
förutsatt att hela minskningen i elanvändning räknas till fastighetsel. Inklusive verksamhetsel 
sjunker energianvändningen med 13 %, från 149 kWh/m2,år till 129 kWh/m2,år. 

Figur 11-2 illustrerar tydligt att det inte finns något direkt samband mellan hög 
energibesparing och högt kapitalvärde, då exempelvis fönsteråtgärderna ger högst 
energibesparing men lägst kapitalvärde. Vilka av de rekommenderade åtgärderna som bör 
prioriteras bestäms av om målet i första hand är att spara energi eller att maximera 
lönsamheten hos investeringen.  

 
Figur 11-2: Jämförelse mellan de rekommenderade åtgärdstypernas påverkan på energibesparing 

och kapitalvärde. 
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Tabell 11-2: Rekommenderade åtgärders ekonomiska nyckeltal, påverkan på behov av köpt energi och vatten samt ändring i koldioxidutsläpp. 

Åtgärd 

Investerings-
kostnad 

[kr] 

Kalkyl-
period 

[år] 
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Elektricitet 
[kWh/år] 

Fjärrkyla 
[kWh/år] 

Stadsvatten 
[m3/år] 

Åter-
betalningstid  

[år] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Besparings-
kostnad 

[kr/kWh] 

CO2-
utsläpp 
[ton/år] 

Ändring av 
energi- och 

vattenkostnader 
[kr/år] 

A-2 415 000 30 -51 300 -170 4 600  16,2 28 300 0,71 -10,2 -25 600 
B-3 27 000 30 -3 900 -20 200  13,6 7 400 0,60 -0,8 -2 000 
R-3 32 000 10 -29 300 -12 600 -700  1,1 211 200 0,10 -17,5 -29 300 
S-1 30 000 15 -17 000   -860 1,3 211 900  -3,9 -22 700 
T-2 24 000 10  -31 900   0,7 267 300 0,06 -28,7 -34 200 
U-1 9 000 10  -1 400   5,9 4 000 0,52 -1,3 -1 500 
X-4 529 000 25  -32 600   11,3 152 400 0,59 -29,3 -34 800 

 
1 066 000  -101 500 -78 700 4 100 -860 -7,1 882 600 0,42 -91,7 -150 100 
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Bilaga A Ekonomiska nyckeltal och utsläppsfaktorer 
 

Nuvärde 
Nuvärde med hänsyn till kalkylränta beräknas enligt (Persson & Nilsson 1999:62-64) 

( )n
n

p
K

K
+

=
10

 
K0 – Nuvärde [kr] 
Kn – Slutvärde (det värde ett kapital har vid betalningens genomförande) [kr] 
p – Kalkylränta [%] 
n – Antal år från investeringens genomförande 

där faktorn 
( )np+1

1
 kallas nuvärdefaktorn. 

För att även ta hänsyn till förändringar i energipriser och kostnader för drift och underhåll 
krävs att nuvärdefaktorn korrigeras. Det är vanligt att vid låga nivåer på kalkylränta och 
prisförändringstakt beräkna den nya nuvärdefaktorn approximativt genom att subtrahera den 
procentuella prisförändringen från kalkylräntan. Med denna approximation beräknas 
nuvärdet enligt (Persson & Nilsson 1999:113) 

( )n
n

rp
K

K
−+

=
10

 
r – Årlig prisförändring [%] 

 

Återbetalningstid 
Återbetalningstiden beräknas enligt (Persson & Nilsson 1999:80) 

a
Gn =

 
n – Återbetalningstid [år] 
G – Grundinvestering [kr] 
a – Årligt inbetalningsöverskott [kr] 

 

Kapitalvärde 
Kapitalvärdet beräknas enligt (Persson & Nilsson 1999:73-75) 

( ) ( )m

m

k
k i

S
i

aGK
+

+
+

+−= ∑
= 11

1
1  

K – Kapitalvärdet [kr] 
S – Eventuellt restvärde [kr] 
m – Ekonomisk livslängd [år] 
i – Ränta (kan ersättas med p-r enligt tidigare approximation) [%] 

Om inbetalningsöverskottet varierar från år till år, kan formeln enkelt modifieras genom att 
flytta in a i summan och benämna variabeln ak. 
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Besparingskostnad 
Besparingskostnaden beräknas enligt 

( ) ( )

e
KK

KKGGB
ebea

uaubab

−
−+−

=  

B – Besparingskostnad [kr/kWh] 
Ga – Investeringskostnad – scenario a (0 kr vid business as usual) [kr] 
Gb – Investeringskostnad – scenario b [kr] 
Kua – Nuvärdet av drift- och underhållskostnader – scenario a [kr] 
Kub – Nuvärdet av drift- och underhållskostnader – scenario b [kr] 
Kea – Nuvärdet av energikostnader – scenario a [kr] 
Keb – Nuvärdet av energikostnader – scenario b [kr] 
e – Aktuellt energipris [kr/kWh] 

 

Utsläppsfaktor för elektricitet 

elcertelcertmmel kxkxk += argarg  
kel – Utsläppsfaktor för el [g/kWh] 
xmarg – Andel av elen som antas utgöras av marginalel [%] 
kmarg – Utsläppsfaktor för marginalel från kolkondens [g/kWh] 
xelcert – Andel av elen som antas utgöras av elcertifikatberättigad elproduktion [%] 
kelcert – Utsläppsfaktor för elcertifikatberättigad elproduktion [g/kWh] 

 

Utsläppsfaktor för fjärrvärme 

torvvärmeoljavärmeavfallvärmevärme kkkk ,,, ++=  
kvärme– Utsläppsfaktor för fjärrvärme [g/kWh] 
kvärme,avfall – Utsläpp från avfallseldning [g/kWh] 
kvärme,olja – Utsläpp från oljeeldning [g/kWh] 
kvärme,torv – Utsläpp från torveldning [g/kWh] 

 

Utsläppsfaktor för fjärrkyla 

el
kylmask

kylmask
el

kyltorn

kyltorn
sommaravfallvärme

abs

abs
kyla k

y
k

y
k

y
k

ηηη
++= ,,

 
kkyla– Utsläppsfaktor för fjärrkyla [g/kWh] 
yabs – Andel av fjärrkyla som beräknas komma från absorptionskylaggregat [%] 
ηabs – Verkningsgrad på absorptionskylaggregat [%] 
kvärme,avfall,sommar – Utsläpp från avfallseldning under sommarhalvåret [g/kWh] 
ykyltorns – Andel av fjärrkyla som beräknas komma från kyltorn [%] 
ηkyltorn – COP för kyltorn [%] 
ykylmask – Andel av fjärrkyla som beräknas komma från kylmaskiner [%] 
ηkylmasks – COP för kylmaskiner [%] 
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Utsläppsfaktor för stadsvatten 

elelkalkvatten kzkk +=  
kvatten – Utsläppsfaktor för stadsvatten [g/m3] 
kkalk – Utsläpp från produktion av släckt kalk [g/m3] 
zel – El som används för att producera vatten [kWh/m3] 
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Bilaga B Byggnadens energianvändning 
 
Tabell B-1: Byggnadens energianvändning fördelad på fastighet och ändamål. 

 

Undervisningshuset 
[kWh/år] 

Biblioteket 
[kWh/år] 

Totalt 
[kWh/år] 

Varmvatten 25 400 20 900 46 300 
VVC 38 100 31 300 69 400 
Uppvärmning 205 500 311 300 516 800 
Fastighetsel 71 500 76 300 147 800 
Verksamhetsel 145 100 305 200 450 300 
Kylning 52 600 59 600 112 200 
 538 200 804 600 1 342 800 
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Bilaga C VIP-Energy: Horisontvinklar 
 
Tabell C-1: Horisontvinklar i olika väderstreck runt anläggningarna. 

Väderstreck Undervisningshuset [o] Biblioteket [o] 
Nord 10 15 
Nordost 10 15 
Öst 20 10 
Sydost 0 10 
Syd 0 15 
Sydväst 0 5 
Väst 5 20 
Nordväst 10 15 
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Bilaga D VIP-Energy: Byggdelstyper – fasader, tak, grund 
Undervisningshuset 
Tabell D-1: Undervisningshusets väggar, uppbyggnad och material i VIP-Energy. 

Benämning 

Total 
tjocklek 
[mm] Material i VIP-Energy 

Material-
tjocklek 
[mm] Beskrivning Ritning 

UVA 400 Fasadtegel 120 
 

K 21:10 

 
 Mineralull 31 70 

 
Ytterväggar Detaljer 

   Betong Normal RH*** 210 
 

  
UVB 219 Fasadtegel 120 

 
Se UVA 

 
 Eternit 3 

  
 

 Reglar s600x600** 70 
     Gipsskiva 26     

UVC 121 Trä Gran 20 
 

K:27:2 

 
 Trä Gran* 4 

 
Yttertak Detaljer 

 
 Eternit 3 

  
 

 Mineralull 31 70 
     Betong Normal RH**** 24 
 

  
UVD 216 Betong Normal RH 120 

 
Se UVC 

 
 Reglar s600x600** 70 

     Gipsskiva 26     
UVAULA 153 Trä Gran 20 Aulaöver-  Se UVC 

 
 Reglar s600** 120 byggnaden K 21:11 

   Gipsskiva 13   Regelstomme överb… 
UVFLÄKT 258 Trä Gran 20 Fläktrummet K-20.2-006 

 
 Trä Gran* 3 

 
Sektion Fläktrum 

 
 Plywood 15 

  
 

 Reglar s600** 195 
  

 
 Plywood 12 

     Gipsskiva 13     
* Träreglar utan isolering mellan har här approximerats med en heltäckande träskiva. 
** "Reglar s600x600" och "Reglar s600" är fördefinierade material av träreglar och isolering. 
*** Tjocklek ej spec. Övriga material har subtraherats från uppmätt väggtjocklek. 
**** Tjocklek ej spec. Antag att UVB och UVC har samma totala tjocklek. 
 
Tabell D-2: Undervisningshusets tak, uppbyggnad och material i VIP-Energy. 

Benämning 

Total 
tjocklek 
[mm] Material i VIP-Energy 

Material- 
tjocklek 
[mm] Beskrivning Ritning 

UTA 270 Mineralull 31* 80 Över plan 2 K:27:1 

  Betong Normal RH* 20 
 

Yttertak Plan 
   Betong Normal RH**** 170     
UTAULA** 100 Mineralull 31* 80 Aulaöver- SE UTA 
   Betong Normal RH* 20 byggnaden 

 UTFLÄKT*** 120 Plywood 20 Fläktrummet K-20.2-006 
   Mineralull 31 100   Sektion Fläktrum 
* Del av vad som benämns "kombiplatta". Antaganden har gjorts om material och tjocklek. 
** Det material som beskrivs som "DO-TP 100 t=1,2" är korrugerad plåt och försummas. 
*** Det material som beskrivs som "trp 111" är korrugerad plåt (enligt FVI) och försummas. 
**** TT-kassetter som approximeras med betongskiva med kassettens genomsnittliga tjocklek. 
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Tabell D-3: Undervisningshusets källargolv/platta på mark, uppbyggnad och material i VIP-
Energy. 

Benämning 

Total 
tjocklek 
[mm] Material i VIP-Energy 

Material- 
tjocklek 
[mm] Beskrivning Ritning 

UGA 390 Dränerat grus 150 
 

K 29:10 

  
Mineralull 31 100 

 
Bjälklag 0 

  
 

Betong Normal RH 140   K 29:21 
UGB 290 Dränerat grus 150 

 
Tvärsektioner 

  
 

Betong Normal RH 140     
 
Tabell D-4: Undervisningshusets källarväggar, uppbyggnad och material i VIP-Energy. 

Benämning 

Total 
tjocklek 
[mm] Material i VIP-Energy 

Material- 
tjocklek 
[mm] Beskrivning Ritning 

UVKÄLLAREA 200 Mineralull 31 50 
     Betong Normal RH 150     

UVKÄLLAREB 250 Mineralull 31 70 
      Betong Normal RH 180     
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Biblioteket 
Tabell D-5: Bibliotekets fasader, uppbyggnad och material i VIP-Energy. 

Benämning 

Total 
tjocklek 
[mm] Material i VIP-Energy 

Material- 
tjocklek 
[mm] Beskrivning Ritning 

BVA 220 Fasadtegel** 60 
 

K 300:02 

 
 Mineralull 31 100 

 
Längdsektioner 

   Fasadtegel** 60     
BVB*** 119 Trä Gran 20 

 
Se BVA 

 
 Eternit 3 

  
 

 Reglar s600x600* 70 
     Gipsskiva 26     

BVGÅRD*** 119 Trä Gran 20 Mot innergården K 300:01 

 
 Eternit 3 

 
Tvärsektioner 

 
 Reglar s600x600* 70 

      Gipsskiva 26     
* "Reglar s600x600" är ett fördefinierat material som består av träreglar och isolering. 
** Halva tegelstenar.    
*** Materialens tjocklekar är inte specificerade i ritning. Antas vara desamma som för UVB. 
 
Tabell D-6: Bibliotekets tak, uppbyggnad och material i VIP-Energy. 

Benämning 

Total 
tjocklek 
[mm] Material i VIP-Energy 

Material- 
tjocklek 
[mm] Beskrivning Ritning 

BTA 240 Cellplast 36 140 Över plan 2 K 347:01 
   Betong Normal RH 100   Takplan 
BTB* 100 Cellplast 36 100 Över entrédelen Se BTA 
BTC** 217 Trä Gran 19 Över parti K 323:05 

 
 Eternit 3 av plan 2 på Fasader mot gården 

 
 Mineralull 31 150 innergården 

 
 

 Trä Gran 19 
     Gipsskiva 26     

BTGÅRD 270 Lösleca fuktig 100 Golv på  K 300:01 

 
 Betong Normal RH 40 innergården och  Tvärsektioner 

 
 Odränerad sand 30 tak över plan 1. 

    Cellplast 36 100     
* Det material som beskrivs som "Plannja 110/1,25" är korrugerad plåt och försummas. 
** Takplåt försummas i modellen.    
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Tabell D-7: Bibliotekets källargolv/platta på mark, uppbyggnad och material i VIP-Energy. 

Benämning 

Total 
tjocklek 
[mm] Material i VIP-Energy 

Material- 
tjocklek 
[mm] Beskrivning Ritning 

BGA 650 Dränerat grus 150 
 

K 300:02 
   Betong Normal RH 500   Längdsektioner 
BGB 470 Dränerat grus 150 

 
Se BGA 

   Betong Normal RH 320     
BGC 450 Dränerat grus 150 

 
K 300:01 

   Betong Normal RH 300   Tvärsektioner 
BGD 470 Dränerat grus 150 

 
K 315:43 

 
 Mineralull 31 60 

 
Entrédelen Sektioner  

   Betong Normal RH 260    Armering 
BGE 470 Dränerat grus 150 

 
Se BGD 

 
 Mineralull 31 60 

 
A 40.2-102 för U-huset 

    Betong Normal RH 260   Sektioner 3,4 
 
Tabell D-8: Bibliotekets källarväggar, uppbyggnad och material i VIP-Energy. 

Benämning 

Total 
tjocklek 
[mm] 

Material i VIP-
Energy 

Material- 
tjocklek 
[mm] Beskrivning Ritning 

BVKÄLLAREA 300 Betong Normal RH 300 Ej under öppen mark 
 BVKÄLLAREB 360 Mineralull 31 60 

 
K 300:01 

   Betong Normal RH 300   Tvärsektioner 
BVKÄLLAREC 260 Mineralull 31 60 

 
K 300:02 

   Betong Normal RH 200   Längdsektioner 
BVKÄLLARED 200 Betong Normal RH 200 Ej under öppen mark K 315:03-04 
BVKÄLLAREE 340 Betong Normal RH 340 Ej under öppen mark Bjälklag 0  
BVKÄLLAREF 280 Mineralull 31 60  Armering  
   Betong Normal RH 220   Detaljer 
 

  



 

 

Bilaga E VIP-Energy: Placering byggdelar– fasader, tak, grund 

 
Figur E-1: Undervisningshusets norra fasad. Bokstäver indikerar fönsterpartier. Streckade ramar visar källarväggarnas ”orientering”. 

 
Figur E-2: Undervisningshusets västra fasad. Bokstäver indikerar fönsterpartier. Streckade ramar visar källarväggarnas ”orientering”. 
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Figur E-3: Undervisningshusets södra fasad. Bokstäver indikerar fönsterpartier. 

 
Figur E-4: Undervisningshusets östra fasad. Streckat område utgör gräns mot entrédelen. Streckade ramar visar källarväggarnas ”orientering”. 
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Biblioteket 
 

 
Figur E-5: Bibliotekets norra fasad. Bokstäver indikerar fönsterpartier. Streckade ramar visar källarväggarnas ”orientering”. 

 

 
Figur E-6: Bibliotekets västra fasad. Streckat område utgör gräns mot entrédelen. Streckade ramar visar källarväggarnas ”orientering”. 
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Figur E-7: Bibliotekets södra fasad. Bokstäver indikerar fönsterpartier. Streckade ramar visar källarväggarnas ”orientering”. 

 

 

 
Figur E-8: Bibliotekets östra fasad. Bokstäver indikerar fönsterpartier. Streckade ramar visar källarväggarnas ”orientering”. 
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Figur E-9: Innergårdens fasad mot söder. Bokstäver indikerar fönsterpartier. 

 

 
Figur E-10: Innergårdens fasad mot öster. Bokstäver indikerar fönsterpartier. 

 

 
Figur E-11: Innergårdens fasad mot norr. Bokstäver indikerar fönsterpartier. 

 

 
Figur E-12: Innergårdens fasad mot väster. Bokstäver indikerar fönsterpartier. 
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Tak 
 

 
Figur E-13: Byggnadens tak. 
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Källargolv/platta på mark 
 

 
Figur E-14: Byggnadens källargolv och platta på mark. Streckade markeringar visar "orientering" som valts vid inmatning i VIP-Energy. 
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Bilaga F VIP-Energy: Byggdelstypernas areor 
Undervisningshuset 
 
Tabell F-1: Undervisningshusets fasadtyper, areor. 

Byggdelstyp 

Area 
norrfasad 

[m2] 

Area 
västfasad 

[m2] 

Area 
söderfasad 

[m2] 
Area östfasad 

[m2] 

Total 
area 
[m2] 

UVA 0 61 54 144 259 
UVB 20 0 42 0 62 
UVC 42 0 62 0 104 
UVD 36 13 37 11 97 
UVAULA 101 34 105 0 240 
UVFLÄKT 49 47 60 111 268 
 249 155 359 266 1 029 
 
Tabell F-2: Undervisningshusets taktyper, areor. 

Byggdelstyp Total area [m2] 
UTA 1 160 
UTAULA 720 
UTFLÄKT 240 
 2 120 
 
Tabell F-3: Undervisningshusets källargolv/platta på mark, areor. 

Byggdelstyp 
PPM 0-1 m 

[m2] 
PPM 1-6 m 

[m2] 
PPM >6 m 

[m2] 
KG 0-6 m 

[m2] 
KG >6 m 

[m2] 
Total area 

[m2] 
UGA 66 271 0 0 12 349 
UGB 1 34 0 502 1 215 1 752 
 67 304 0 502 1 228 2 100 
 
Tabell F-4: Undervisningshusets källarväggstyper, areor. 

Byggdelstyp 
KV 0-1 m 

[m2] 
KV 1-2 m  

[m2] 
KV >2 m  

[m2] 
Total area  

[m2] 
UVKÄLLAREA 42 40 120 202 
UVKÄLLAREB 50 50 91 192 

 

93 91 211 394 
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Biblioteket 
 
Tabell F-5: Bibliotekets fasadtyper, areor. 

Byggdelstyp 

Area 
norrfasad 

[m2] 

Area 
västfasad 

[m2] 

Area 
söderfasad 

[m2] 
Area östfasad 

[m2] 

Total 
area 
[m2] 

BVA 136 51 129 82 398 
BVB 99 24 126 97 346 
BVC 12 0 0 0 12 
BVGÅRD 45 35 44 17 141 
 293 110 298 197 897 
 
Tabell F-6: Bibliotekets taktyper, areor. 

Byggdelstyp Total area [m2] 
BTA 1 814 
BTB 53 
BTC 37 
BTGÅRD 396 
 2 300 
 
Tabell F-7: Bibliotekets källargolv/platta på mark, areor. 

Byggdelstyp 
PPM 0-1 m 

[m2] 
PPM 1-6 m 

[m2] 
PPM >6 m 

[m2] 
KG 0-6 m 

[m2] 
KG >6 m 

[m2] 
Total area 

[m2] 
BGA 0 0 0 179 392 571 
BGB 0 0 0 385 843 1228 
BGC 0 0 0 364 135 499 
BGD 9 45 23 0 0 77 
BGE 9 45 109 0 0 163 

 
18 90 131 928 1370 2537 

 
Tabell F-8: Bibliotekets källarväggstyper, areor. 

Byggdelstyp 
KV 0-1 m  

[m2] 
KV 1-2 m  

[m2] 
KV >2 m  

[m2] 
Total area  

[m2] 
BVKÄLLAREA 10 10 27 47 
BVKÄLLAREB 25 25 20 70 
BVKÄLLAREC 63 63 95 220 
KVKÄLLARED 6 6 257 269 
BVKÄLLAREE 0 0 47 47 
BVKÄLLAREF 73 3 0 76 
 177 106 445 728 
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Bilaga G VIP-Energy: Fönsterpartier 
 
Tabell G-1: Byggnadens fönsterpartier. 

Fönster- 
parti Antal glas 

Antal 
fönster* på 
norrfasad 

Antal 
fönster* på 
västfasad 

Antal 
fönster* på 
söderfasad 

Antal 
fönster* på 

östfasad 
Totalt antal 

fönster* 
A** 1+1 38 6 50 41 135 
B 2 4 5 3 - 12 
C 2 12 - 29 - 41 
D 3 7 6 6 - 19 
E 2+1 6 - 16 - 22 
F 3 3 - - - 3 
G 2 1 - - - 1 
H 2 4 - - - 4 
J 2 - 9 - - 9 
K 2 - - 9 - 9 
L 3 11 4 20 20 55 
M 2 2 - - - 2 
N 2 3 - - - 3 
O 3 4 1 5 4 14 
P 3 - - 2 - 2 
R 3 - - 3 - 3 
S 3 - - 1 - 1 

* För större glaspartier har vissa glas utelämnats. Antal instanser som markerats i figur visas. 
** Inkl. fönster på innergården    
 
Tabell G-2: Fönstertyper. Otäthetsfaktorn är egen bedömning. Resterande egenskaper är hämtade 
från datablad. 

Fönstertyp Antal glas 
g-värde 

[%] 
ST 
[%] 

U-värde 
[W/m2,K] 

Otäthetsfaktor 
[l/s,m2] 

Enkelglas* 1 85 83 5,8 0,8 
Kopplade rutor 1+1 76 70 2,9 1,2 
Isolerruta** 2 76 70 2,8 0,8 
Kopplade rutor 2+1 68 59 2,0 0,8 
Isolerruta*** 3 68 59 1,9 0,8 
* Emmaboda SGG Planilux 4 

 ** Emmaboda SGG Planilux 4-15-4 
 *** Emmaboda SGG Planilux 4-12-4-12-4 

 



 

 

Bilaga H VIP-Energy: Driftfall 
 
Tabell H-1: Driftfall som använts i simulering av Undervisningshuset i VIP-Energy. 

Driftfall 

Verksamhetsenergi 
Till rumsluft 

[W/m2] 

Verksamhetsenergi 
Extern 
[W/m2] 

Fastighetsenergi 
Till rumsluft 

[W/m2] 

Fastighetsenergi 
Extern 
[W/m2] 

Person- 
värme 

[W/m2] 

Tapp-
varmvatten 

[W/m2] 

Högsta 
rumstemp. 

[oC] 

Lägsta 
rumstemp. 

[oC] 
UVaTe 11,94 1,33 3,21 0,36 7,54 2,50 21,5 20,5 
UHeTe 3,59 0,40 0,97 0,11 1,17 0,69 21,5 20,5 
UVaIc 11,94 1,33 3,21 0,36 0,65 2,50 21,5 20,5 
UHeIc 3,59 0,40 0,97 0,11 0,04 0,69 21,5 20,5 
UÖvrigtid 0,38 0,04 0,10 0,01 0,00 0,00 21,5 20,5 
 
Tabell H-2: Driftfall som använts i simulering av Biblioteket i VIP-Energy. 

Driftfall 

Verksamhetsenergi 
Till rumsluft  

[W/m2] 

Verksamhetsenergi 
Extern 
[W/m2] 

Fastighetsenergi 
Till rumsluft 

[W/m2] 

Fastighetsenergi 
Extern 
[W/m2] 

Person- 
värme 

[W/m2] 

Tapp-
varmvatten 

[W/m2] 

Högsta 
rumstemp. 

[oC] 

Lägsta 
rumstemp. 

[oC] 
BVaTe 19,14 2,13 1,20 0,13 1,09 1,57 22,0 21,0 
BHeTe 5,76 0,64 0,36 0,04 0,00 0,44 23,5 19,5 
BVaIc 19,14 2,13 1,20 0,13 0,29 1,57 22,0 21,0 
BHeIc 5,76 0,64 0,36 0,04 0,00 0,44 23,5 19,5 
BÖvrigtid 0,61 0,07 0,04 0,00 0,00 0,00 23,5 19,5 
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Bilaga I VIP-Energy: Tidsscheman för driftfall 
 
Tabell I-1: Schema för driftfall vid simulering 
av Undervisningshuset i VIP-Energy. 

Vecka 
Vecko-
dag Tid 

Drift-
schema 

1-2 Mån-fre 00:00-07:59 UÖvrigtid 
  08:00-16:59 UVaIc 
  17:00-23:59 UÖvrigtid 
 Lör-sön 00:00-07:59 UÖvrigtid 
  08:00-16:59 UHeIc 
  17:00-23:59 UÖvrigtid 
3-23 Mån-fre 00:00-07:59 UÖvrigtid 
  08:00-16:59 UVaTe 
  17:00-23:59 UÖvrigtid 
 Lör-sön 00:00-07:59 UÖvrigtid 
  08:00-16:59 UHeTe 
  17:00-23:59 UÖvrigtid 
24-35 Mån-fre 00:00-07:59 UÖvrigtid 
  08:00-16:59 UVaIc 
  17:00-23:59 UÖvrigtid 
 Lör-sön 00:00-07:59 UÖvrigtid 
  08:00-16:59 UHeIc 
  17:00-23:59 UÖvrigtid 
36-52 Mån-fre 00:00-07:59 UÖvrigtid 
  08:00-16:59 UVaTe 
  17:00-23:59 UÖvrigtid 
 Lör-sön 00:00-07:59 UÖvrigtid 
  08:00-16:59 UHeTe 
  17:00-23:59 UÖvrigtid 
53 Mån-fre 00:00-07:59 UÖvrigtid 
  08:00-16:59 UVaIc 
  17:00-23:59 UÖvrigtid 
 

 

 

Tabell I-2: Schema för driftfall vid simulering 
av Biblioteket i VIP-Energy. 

Vecka 
Vecko-
dag Tid 

Drift-
schema 

1-2 Mån-fre 00:00-07:59 BÖvrigtid 
  08:00-16:59 BVaIc 
  17:00-23:59 BÖvrigtid 
 Lör-sön 00:00-07:59 BÖvrigtid 
  08:00-16:59 BHeIc 
  17:00-23:59 BÖvrigtid 
3-25 Mån-fre 00:00-07:59 BÖvrigtid 
  08:00-16:59 BVaTe 
  17:00-23:59 BÖvrigtid 
 Lör-sön 00:00-07:59 BÖvrigtid 
  08:00-16:59 BHeTe 
  17:00-23:59 BÖvrigtid 
26-35 Mån-fre 00:00-07:59 BÖvrigtid 
  08:00-16:59 BVaIc 
  17:00-23:59 BÖvrigtid 
 Lör-sön 00:00-07:59 BÖvrigtid 
  08:00-16:59 BHeIc 
  17:00-23:59 BÖvrigtid 
36-51 Mån-fre 00:00-07:59 BÖvrigtid 
  08:00-16:59 BVaTe 
  17:00-23:59 BÖvrigtid 
 Lör-sön 00:00-07:59 BÖvrigtid 
  08:00-16:59 BHeTe 
  17:00-23:59 BÖvrigtid 
52-53 Mån-fre 00:00-07:59 BÖvrigtid 
  08:00-16:59 BVaIc 
  17:00-23:59 BÖvrigtid 
 Lör-sön 00:00-07:59 BÖvrigtid 
  08:00-16:59 BHeIc 
  17:00-23:59 BÖvrigtid 
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Bilaga J VIP-Energy: Ventilationsaggregat 
 
Tabell J-1: Tilluftstemperatur, verkningsgrad och återluft för ventilationsaggregat ULB001. 

ULB001   
Tilluftstemperatur [oC] 19 17 
Utomhustemperatur [oC] -20 20 
 

  Verkningsgrad (värmeåterv.) [%] 80 50 
Utomhustemperatur [oC] -5 15 
 

  Återluft [%] 5 5 
Utomhustemperatur [oC] -20 20 
 
Tabell J-2: Tilluftstemperatur, verkningsgrad och återluft för ventilationsaggregat ULB002. 

ULB002 
  Tilluftstemperatur [oC] 19 17 

Utomhustemperatur [oC] -20 20 
 

  Verkningsgrad (värmeåterv.) [%] 80 50 
Utomhustemperatur [oC] -5 15 
 

  Återluft [%] 5 5 
Utomhustemperatur [oC] -20 20 
 
Tabell J-3: Tilluftstemperatur och verkningsgrad för ventilationsaggregat BLB001. 

BLB001   
Tilluftstemperatur [oC] 20 18 
Utomhustemperatur [oC] -18 0 
   
Verkningsgrad (värmeåterv.) [%] 70 50 
Utomhustemperatur [oC] -20 20 
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Bilaga K Ändrade indata i VIP-Energy 
Vad de olika åtgärderna innebär finns sammanställt i Bilaga M. 

 
Tabell K-1: Ändrade indata för fönsteråtgärder. Värden anges efter (före) åtgärd. 

Åtgärd Fönsterparti 
g-värde 

[%] 
ST 
[%] 

U-värde 
[W/m2,K] 

Otäthetsfaktor 
[l/s,m2] 

A-1 A 72 (76) 60 (70) 1,8 (2,9) 0,8 (1,2) 
A-2 A 64 (76) 52 (70) 1,2 (2,9 0,8 (1,2) 
A-3 A 64 (76) 52 (70) 1,2 (2,9) 0,8 (1,2) 
A-4 A 32 (76) 30 (70) 2,0 (2,9) 1,2 (1,2) 
B-1 B 72 (76) 60 (70) 1,6 (2,8) 0,6 (0,8) 
B-2 B 64 (76) 52 (70) 1,2 (2,8) 0,6 (0,8) 
B-3 B 64 (76) 52 (70) 1,3 (2,8) 0,6 (0,8) 
B-4 B 68 (76) 60 (70) 1,7 (2,8) 0,6 (0,8) 
B-5 B 32 (76) 30 (70) 2,0 (2,8) 0,8 (0,8) 
C-1 C 72 (76) 60 (70) 1,5 (2,8) 0,6 (0,8) 
C-2 C 64 (76) 52 (70) 1,2 (2,8) 0,6 (0,8) 
C-3 C - - - - 
C-4 C 32 (76) 30 (70) 2,0 (2,8) 0,8 (0,8) 

 
Tabell K-2: Ändrade indata för fasadåtgärder. Värden anges efter (före) åtgärd. 

Åtgärd Väggtyp 
U-värde  

[W/m2,K] 
Otäthetsfaktor  

[l/s,m2] 
D-1 UVA 0,222 (0,363) 0,8 (1,6) 
D-2 UVA 0,167 (0,363) 1,2 (1,6) 
E-1 UVB 0,255 (0,463) 0,8 (1,6) 
E-2 UVB 0,186 (0,463) 1,2 (1,6) 
F-1 UVC 0,192 (0,380) 1,2 (1,6) 
F-2 UVC 0,205 (0,380) 1,2 (1,6) 
F-3 UVC 0,234 (0,380) 1,2 (1,6) 
G-1 UVD 0,211 (0,496) 1,2 (1,6) 
H-1 UVAULA 0,178 (0,327) 1,2 (1,6) 
H-2 UVAULA 0,189 (0,327) 1,2 (1,6) 
H-3 UVAULA 0,213 (0,327) 1,2 (1,6) 
I-1 BVA 0,204 (0,318) 0,8 (1,6) 
I-2 BVA 0,169 (0,318) 1,2 (1,6) 
J-1 BVB 0,207 (0,475) 1,2 (1,6) 
J-2 BVB 0,224 (0,475) 1,2 (1,6) 
J-3 BVB 0,259 (0,475) 1,2 (1,6) 
K-1 BVGÅRD 0,207 (0,475) 1,2 (1,6) 
K-2 BVGÅRD 0,224 (0,475) 1,2 (1,6) 
K-3 BVGÅRD 0,259 (0,475) 1,2 (1,6) 
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Tabell K-3: Ändrade indata för takåtgärder. Värden anges efter (före) åtgärd. 

Åtgärd Taktyp 
U-värde  

[W/m2,K] 
Otäthetsfaktor  

[l/s,m2] 
L-1 UTA 0,164 (0,349) 0,8 (1,6) 
L-2 UTA 0,115 (0,349) 0,8 (1,6) 
L-3 UTA 0,177 (0,349) 0,8 (1,6) 
M-1 UTAULA 0,167 (0,362) 0,8 (1,6) 
M-2 UTAULA 0,117 (0,362) 0,8 (1,6) 
M-3 UTAULA 0,180 (0,362) 0,8 (1,6) 
N-1 BTA 0,136 (0,243) 0,8 (1,6) 
N-2 BTA 0,101 (0,243) 0,8 (1,6) 
N-3 BTA 0,145 (0,243) 0,8 (1,6) 

 
Tabell K-4: Ändrade indata för ventilationsåtgärder. Värden anges efter (före) åtgärd. Tomma fält 
lämnas där inget enkelt värde kan sättas. 

 
Aggregat 

 

Grund-
flöde 
[l/s] 

Max-
flöde 
[l/s] 

Start 
(grund) 

Stopp 
(grund) 

Start 
(max) 

Stopp 
(max) 

Start 
(grund) 

Stopp 
(grund) 

O-1 ULB001 jan-dec 5 000 
(5 000) 

8 000 
(8 000) 

08:00 
(07:00) 

12:00 
(12:00) 

12:00 
(12:00) 

17:00 
(17:00) 

- 
(17:00) 

- 
(18:00) 

O-2 BLB001 jan-dec 4 500 
(4 500) 

9 000 
(9 000) 

08:00 
(07:00) 

12:00 
(12:00) 

12:00 
(12:00) 

17:00 
(17:00) 

17:00 
(17:00) 

17:00 - 
(18:00) 

O-3 ULB001, 
BLB001 jan-dec 9 500 

(9 500) 
17 000 
(17000) 

08:00 
(07:00) 

12:00 
(12:00) 

12:00 
(12:00) 

17:00 
(17:00)   

P-1 ULB001 jan-dec 1 960 
(5 000) 

8 000 
(8 000) 

07:00 
(07:00) 

11:00 
(12:00) 

11:00 
(12:00) 

17:00 
(17:00) 

17:00 
(17:00) 

18:00 
(18:00) 

P-2 BLB001 jan-dec 2 570 
(4 500) 

9 000 
(9 000) 

07:00 
(07:00) 

11:00 
(12:00) 

11:00 
(12:00) 

17:00 
(17:00) 

17:00 
(17:00) 

18:00 
(18:00) 

P-3 ULB001, 
BLB001 jan-dec 4 530 

(9 500) 
17 000 
(17000) 

07:00 
(07:00) 

11:00 
(12:00) 

11:00 
(12:00) 

17:00 
(17:00) 

17:00 
(17:00) 

18:00 
(18:00) 

Q-1 ULB001 juli 1 370 
(5 000) 

8 000 
(8 000) 

07:00 
(07:00) 

11:00 
(12:00) 

11:00 
(12:00) 

17:00 
(17:00) 

17:00 
(17:00) 

18:00 
(18:00) 

Q-2 BLB001 juli 1 800 
(4 500) 

9 000 
(9 000) 

07:00 
(07:00) 

11:00 
(12:00) 

11:00 
(12:00) 

17:00 
(17:00) 

17:00 
(17:00) 

18:00 
(18:00) 

Q-3 ULB001, 
BLB001 juli 3 170 

(9 500) 
17 000 
(17000) 

07:00 
(07:00) 

11:00 
(12:00) 

11:00 
(12:00) 

17:00 
(17:00) 

17:00 
(17:00) 

18:00 
(18:00) 

R-1 ULB001 jan-dec         

R-2 BLB001 jan-dec         

R-3 ULB001, 
BLB001 jan-dec         
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Bilaga L Tvättställs- och köksblandare 
 
Tabell L-1: Resultat av inventering av blandare. 

Typ Placering 
Rums- 

nummer 
Antal 

blandare 
Maxflöde 
[l/min] 

Special- 
reglage* 

Aktuell 
för 

åtgärd 

Tvättställ Undervisningshuset, plan 1, 
handkapptoalett 128B 1 15,0 - JA 

Tvättställ Undervisningshuset, plan 1, 
toaletter 129B-J 8 15,0 - JA 

Tvättställ Undervisningshuset, plan 2, 
toaletter 229B-J 8 15,0 - JA 

Tvättställ Undervisningshuset, plan 2, 
handikapptoalett 231 1 15,0 - JA 

Tvättställ Biblioteket, plan 1, toaletter vid 
grupprum 117A-D 4 6,0 - - 

Tvättställ Biblioteket, plan 1, 
handkapptoalett vid grupprum 119 1 6,0 - - 

Kök Biblioteket, plan 2, 
personalpentry i kontorsdel 240 1 15,0 - JA 

Tvättställ Biblioteket, plan 2, toalett i 
kontorsdel 245 2 7,5 JA - 

Tvättställ Biblioteket, plan 2, toaletter i 
kontorsdel 247A-B 3 7,5 JA - 

Kök Biblioteket, plan 2, 
personalpentry i kontorsdel 253 1 15,0 - JA 

Tvättställ Biblioteket, plan 2, 
handikapptoalett i kontorsdel 265 1 15,0 - JA 

Kök Biblioteket, plan 2, 
studentpentry 290 1 10,0 - - 

Tvättställ Biblioteket, plan 2, toaletter 
bakom studentpentry 291A-F 7 6,7 JA - 

Tvättställ 
Biblioteket, plan 2, 
handikapptoalett bakom 
studentpentry 

292 1 8,6 JA - 

* Vredet kan föras längre åt varma sidan än åt kalla sidan   
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Bilaga M Åtgärdsförteckning 
Tabell M-1: Förteckning över samtliga undersökta åtgärder. 

Åtgärd Beskrivning 
Fönster  
A-1 Byta inre glaset på fönsterparti A till energiglas 
A-2 Byta inre glaset på fönsterparti A till 2-glas isolerruta (energiglas, argon) 
A-3 Byta fönstren i fönsterparti A till 3-glas isolerruta (energiglas, argon) 
A-4 Lågemissionsfilm på insidan på fönsterparti A  
B-1 Byta till ny 2-glas isolerruta på fönsterparti B (energiglas, argon) 
B-2 Byta till 3-glas isolerruta på fönsterparti B (energiglas, argon) 
B-3 Extra ruta i ram över fönsteröppning på fönsterparti B (energiglas)  
B-4 Extra ruta i ram över fönsteröppning på fönsterparti B (floatglas)  
B-5 Lågemissionsfilm på insidan på fönsterparti B 
C-1 Byta till ny 2-glas isolerruta på fönsterparti C (energiglas, argon) 
C-2 Byta till 3-glas isolerruta på fönsterparti C (energiglas, argon) 
C-3 Extra ruta i ram över fönsteröppning på fönsterparti C 
C-4 Lågemissionsfilm på insidan på fönsterparti C 
Fasader  
D-1 Isolera UVA invändigt (plastfolie, träreglar, 70 mm mineralull, gipsskivor) 
D-2 Isolera UVA utvändigt (100 mm mineralull, ny tegelfasad) 
E-1 Isolera UVB invändigt (plastfolie, träreglar, 70 mm mineralull, gipsskivor) 
E-2 Isolera UVB utvändigt (100 mm mineralull, ny tegelfasad) 
F-1 Isolera UVC utvändigt (träreglar, 115 mm mineralull, ny fasadpanel) 
F-2 Isolera UVC utvändigt (100 mm mineralull, ny fasadpanel) 
F-3 Isolera UVC utvändigt (80 mm mineralull, putsad fasad) 
G-1 Isolera UVD utvändigt (träreglar, 115 mm mineralull, byte till fasadpanel) 
H-1 Isolera UVAULA utvändigt (träreglar, 115 mm mineralull, ny fasadpanel) 
H-2 Isolera UVAULA utvändigt (100 mm mineralull, ny fasadpanel) 
H-3 Isolera UVAULA utvändigt (80 mm mineralull, putsad fasad) 
I-1 Isolera BVA invändigt (plastfolie, träreglar, 70 mm mineralull, gipsskivor) 
I-2 Isolera BVA utvändigt (100 mm mineralull, ny tegelfasad) 
J-1 Isolera BVB utvändigt (träreglar, 115 mm mineralull, ny fasadpanel) 
J-2 Isolera BVB utvändigt (100 mm mineralull, ny fasadpanel) 
J-3 Isolera BVB utvändigt (80 mm mineralull, putsad fasad) 
K-1 Isolera BVGÅRD utvändigt (träreglar, 115 mm mineralull, ny fasadpanel) 
K-2 Isolera BVGÅRD utvändigt (100 mm mineralull, ny fasadpanel) 
K-3 Isolera BVGÅRD utvändigt (80 mm mineralull, putsad fasad) 
Tak  
L-1 Isolera UTA utvändigt (plastfolie, 100 mm mineralull, ny takpapp) 
L-2 Isolera UTA utvändigt (plastfolie, 180 mm mineralull, ny takpapp) 
L-3 Isolera UTA utvändigt (plastfolie, 100 mm cellplast, singel) 
M-1 Isolera UTAULA utvändigt (plastfolie, 100 mm mineralull, ny takpapp) 
M-2 Isolera UTAULA utvändigt (plastfolie, 180 mm mineralull, ny takpapp) 
M-3 Isolera UTAULA utvändigt (plastfolie, 100 mm cellplast, singel) 
N-1 Isolera BTA utvändigt (plastfolie, 100 mm mineralull, ny takpapp) 
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Åtgärd Beskrivning 
N-2 Isolera BTA utvändigt (plastfolie, 180 mm mineralull, ny takpapp) 
N-3 Isolera BTA utvändigt (plastfolie, 100 mm cellplast, singel) 
Ventilation  
O-1 Minska drifttid 2 h för aggregat ULB001 (Undervisningshuset) 
O-2 Minska drifttid 1 h för aggregat BLB001 (Biblioteket) 
O-3 Minska drifttid för aggregat ULB001 (2 h) och BLB001 (1 h) 
P-1 Minska grundflödet till 0,5 l/s,m2 i Undervisningshuset 
P-2 Minska grundflödet till 0,5 l/s,m2 i Biblioteket 
P-3 Minska grundflödet till 0,5 l/s,m2 i hela byggnaden 
Q-1 Minska grundflödet till 0,35 l/s,m2 i juli i Undervisningshuset 
Q-2 Minska grundflödet till 0,35 l/s,m2 i juli i Biblioteket 
Q-3 Minska grundflödet till 0,35 l/s,m2 i juli i hela byggnaden 
R-1 Genomföra samtliga tre ovanstående åtgärder i Undervisningshuset 
R-2 Genomföra samtliga tre ovanstående åtgärder i Biblioteket 
R-3 Genomföra samtliga tre ovanstående åtgärder i hela byggnaden 
Vattenanvändning   
S-1 Byta 19 tvättställs- och 2 köksblandare till snålspolande 
Belysning   
T-1 Ändra tidkanal i biblioteket (rum 100) 
T-2 Införa närvarostyrning i biblioteket (rum 100) 
U-1 Införa närvarostyrning i arkivet (rum 001) 
Solel  
V-1 Solcellsanläggning, 8 kW 
V-2 Solcellsanläggning, 8 kW (investeringsstöd: 45 %) 
V-3 Solcellsanläggning, 8 kW (elcert.) 
V-4 Solcellsanläggning, 8 kW (investeringsstöd: 45 %, elcert.) 
W-1 Solcellsanläggning, 20 kW 
W-2 Solcellsanläggning, 20 kW (investeringsstöd: 45 %) 
W-3 Solcellsanläggning, 20 kW (elcert.) 
W-4 Solcellsanläggning, 20 kW (investeringsstöd: 45 %, elcert.) 
X-1 Solcellsanläggning, 34,5 kW 
X-2 Solcellsanläggning, 34,5 kW (investerings-stöd: 45 %) 
X-3 Solcellsanläggning, 34,5 kW (elcert.) 
X-4 Solcellsanläggning, 34,5 kW (investerings-stöd: 45 %, elcert.) 
Solvärme  
Y-1 Solvärmeanläggning för VV (plana solf., apertur 8 m2) 
Y-2 Solvärmeanläggning för VV (plana solf., apertur 8 m2, investeringsstöd) 
Z-1 Solvärmeanläggning för VV (plana solf., apertur 18 m2) 
Z-2 Solvärmeanläggning för VV (plana solf., apertur 18 m2, investeringsstöd) 
Å-1 Solvärmeanläggning för VV+VVC (vakuumrör, apertur 28,3 m2) 
Å-2 Solvärmeanläggning för VV+VVC (vakuumrör, apertur 28,3 m2, investeringsstöd) 
Solhybrid  
Ä-1 Solhybridanläggning, 3x10 m av Absolicon X10 
Ä-2 Solhybridanläggning, 3x10 m av Absolicon X10 (investeringsstöd: 45 %) 
Ä-3 Solhybridanläggning, 3x10 m av Absolicon X10 (elcert.) 
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Åtgärd Beskrivning 
Ä-4 Solhybridanläggning, 3x10 m av Absolicon X10 (investeringsstöd: 45 %, elcert.) 
Ö-1 Solhybridanläggning, 5x14 m av Absolicon X10 
Ö-2 Solhybridanläggning, 5x14 m av Absolicon X10 (investeringsstöd: 45 %) 
Ö-3 Solhybridanläggning, 5x14 m av Absolicon X10 (elcert.) 
Ö-4 Solhybridanläggning, 5x14 m av Absolicon X10 (investeringsstöd: 45 %, elcert.) 
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Bilaga N Åtgärdskombinationer för optimering 
Vad de olika åtgärderna innebär finns sammanställt i Bilaga M. 

 

 
Tabell N-1: Kapitalvärde. 

Åtgärd Kapitalvärde [kr] 
A-1 74 700 

B-3 7 400 

R-3 211 200 

S-1 211 900 

T-2 267 300 

U-1 4 000 

X-4 152 400 

 
929 000 

 
Tabell N-3: CO2-utsläpp. 

Åtgärd 
Ändring i CO2-utsläpp 

[ton/år] 
A-2 -10,2 
B-2 -0,8 
R-3 -17,5 
S-1 -3,9 
T-2 -28,7 
U-1 -1,3 

X-2/X-4 -29,3 

 
-91,8 

 
Tabell N-5: Fjärrvärme. 

Åtgärd 
Ändrat behov av fjärrvärme 

[kWh/år] 
A-2 -51 300 

B-2 -4 100 

R-3 -29 300 

S-1 -17 000 

 
-101 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell N-2: Köpt el. 

Åtgärd 
Ändrat behov av köpt el 

[kWh/år] 
A-2 -200 

B-5 -100 

R-3 -12 600 

T-2 -31 900 

U-1 -1 400 

X-2/X-4 -32 600 

 
-78 800 

 
Tabell N-4: Fjärrkyla. 

Åtgärd 
Ändrat behov av fjärrkyla 

[kWh/år] 
B-5 -1 300 

P-3 -4 500 

 
-5 700 

 

 

 

 

 



 

A-C: Fönster L-N: Tak S:     Vattenanvändning V-X: Solel Ä-Ö: Solhybrid 
D-K: Fasader O-R: Ventilation T-U: Belysning Y-Å: Solvärme 

Bilaga O Känslighetsanalys – Generella ändringar 
Vad de olika åtgärderna innebär finns sammanställt i Bilaga M. 
Tabell O-1: Resultat av känslighetsanalys med avseende på investeringsgräns, fjärrvärmepris, energiprisutveckling och utsläppsfaktorer. Siffror på mörk bakgrund 
respektive inramade siffror indikerar nyckeltal som ej längre uppfyller, respektive börjat uppfylla, lönsamhetsvillkor efter ändring. 

 
Investeringsgräns 

Fjärrvärmepris: 
-10 % 

Fjärrvärmepris: 
+10 % 

Energipris-
utveckling: 

-1 procentenhet 

Energipris-
utveckling: 

+1 procentenhet 

Utsläppsfaktor för 
fjärrvärme: 

Torv förnybart 

Utsläppsfaktor för 
elektricitet: 

Nordisk medelel 

Åtgärd 
Investerings-
kostnad [kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Ändring av 
CO2-utsläpp 

[ton/år] 
Ändr. 
[%] 

Ändring av 
CO2-utsläpp 

[ton/år] 
Ändr. 
[%] 

A-1 290 700 35% 42 800 -43% 106 700 43% 42 400 -43% 113 600 52% -1,3 -81% -6,9 3% 
A-2 443 300 7% -18 700 -166% 75 300 166% -20 900 -174% 87 500 209% -2,2 -78% -10,3 1% 
A-3 443 300 -59% -697 200 -7% -603 200 7% -699 400 -8% -591 000 9% -2,2 -78% -10,3 1% 
A-4 135 300 -23% -47 700 -20% -31 700 20% -48 700 -23% -29 700 25% -2,4 -47% -3,7 -19% 
B-1 28 500 16% 800 -80% 7 000 80% 700 -82% 7 700 98% -0,1 -82% -0,7 -4% 
B-2 36 500 11% -100 -102% 7 400 102% -400 -110% 8 500 133% -0,2 -75% -0,8 4% 
B-3 34 400 27% 3 800 -48% 10 900 48% 3 600 -52% 12 000 62% -0,2 -76% -0,8 -2% 
B-4 27 200 15% 700 -80% 6 300 80% 500 -87% 7 100 104% -0,1 -75% -0,6 3% 
B-5 12 500 11% 700 -45% 1 800 45% 400 -69% 2 100 77% -0,3 -35% -0,3 -40% 
C-1 185 800 -6% -31 900 -182% 9 300 182% -31 900 -182% 13 500 219% -0,8 -83% -4,4 3% 
C-2 222 600 -22% -85 600 -37% -39 100 37% -87 100 -40% -32 600 48% -1,1 -78% -5,1 1% 
C-3 - - - - - - - - - - - - - - 
C-4 46 700 -66% -89 500 0% -89 200 0% -92 500 -4% -85 900 4% -1,7 0% -0,8 -56% 
D-1 27 200 -76% -91 200 -4% -84 600 4% -91 500 -4% -83 300 5% -0,1 -88% -0,6 19% 
D-2 45 400 -89% -386 300 -1% -376 500 1% -390 100 -2% -368 300 3% -0,1 -79% -0,8 8% 
E-1 16 800 -39% -12 600 -17% -9 000 17% -13 000 -21% -8 000 26% -0,1 -77% -0,3 15% 
E-2 21 100 -79% -83 500 -3% -79 000 3% -85 200 -5% -75 100 8% -0,1 -78% -0,3 17% 
F-1 19 900 -63% -36 100 -6% -31 800 6% -36 600 -8% -30 600 10% -0,1 -80% -0,4 2% 



 

A-C: Fönster L-N: Tak S:     Vattenanvändning V-X: Solel Ä-Ö: Solhybrid 
D-K: Fasader O-R: Ventilation T-U: Belysning Y-Å: Solvärme 

 
Investeringsgräns 

Fjärrvärmepris: 
-10 % 

Fjärrvärmepris: 
+10 % 

Energipris-
utveckling: 

-1 procentenhet 

Energipris-
utveckling: 

+1 procentenhet 

Utsläppsfaktor för 
fjärrvärme: 

Torv förnybart 

Utsläppsfaktor för 
elektricitet: 

Nordisk medelel 

Åtgärd 
Investerings-
kostnad [kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Ändring av 
CO2-utsläpp 

[ton/år] 
Ändr. 
[%] 

Ändring av 
CO2-utsläpp 

[ton/år] 
Ändr. 
[%] 

F-2 18 800 -74% -56 000 -4% -51 900 4% -56 500 -5% -50 800 6% -0,1 -82% -0,4 -3% 
F-3 16 300 -84% -89 300 -2% -85 800 2% -89 700 -2% -84 800 3% -0,1 -79% -0,3 12% 
G-1 27 900 -45% -25 500 -14% -19 400 14% -26 100 -17% -17 800 21% -0,1 -82% -0,6 -4% 
H-1 47 500 -62% -81 700 -7% -71 500 7% -82 900 -8% -68 600 10% -0,2 -81% -1,0 -3% 
H-2 45 300 -73% -127 300 -4% -117 600 4% -128 500 -5% -114 900 6% -0,2 -80% -0,9 3% 
H-3 40 500 -83% -203 400 -2% -194 700 2% -204 500 -3% -192 300 3% -0,2 -80% -0,8 4% 
I-1 72 000 -59% -112 900 -8% -97 200 8% -114 600 -9% -93 000 12% -0,3 -81% -1,5 -1% 
I-2 93 200 -86% -573 200 -2% -553 100 2% -580 900 -3% -536 100 5% -0,3 -79% -1,5 3% 
J-1 110 800 -38% -80 300 -17% -56 600 17% -83 200 -22% -49 900 27% -0,5 -78% -2,3 3% 
J-2 104 900 -57% -148 300 -8% -125 900 8% -151 100 -10% -119 500 13% -0,4 -79% -2,1 2% 
J-3 92 000 -73% -263 900 -4% -244 200 4% -266 300 -5% -238 600 6% -0,4 -79% -1,9 -1% 
K-1 45 000 -38% -32 900 -17% -23 200 17% -34 100 -21% -20 500 27% -0,2 -79% -0,9 2% 
K-2 42 600 -57% -60 700 -8% -51 600 8% -61 800 -10% -49 000 13% -0,2 -80% -0,9 -3% 
K-3 37 400 -74% -107 700 -4% -99 700 4% -108 700 -5% -97 500 6% -0,2 -80% -0,8 -5% 
L-1 293 600 -48% -294 700 -11% -238 000 11% -310 600 -17% -208 100 22% -1,6 -71% -5,2 -6% 
L-2 342 300 -51% -390 600 -9% -324 900 9% -409 300 -14% -289 700 19% -1,9 -70% -6,0 -6% 
L-3 280 500 -63% -506 600 -6% -452 400 6% -521 800 -9% -423 800 12% -1,5 -71% -5,0 -5% 
M-1 232 600 -45% -215 100 -12% -169 600 12% -227 400 -18% -146 200 24% -1,2 -72% -4,1 -4% 
M-2 264 800 -51% -300 900 -9% -249 500 9% -315 100 -14% -222 600 19% -1,4 -71% -4,7 -4% 
M-3 224 000 -59% -348 000 -7% -304 100 7% -359 800 -10% -281 600 14% -1,2 -72% -4,0 -5% 
N-1 551 500 -32% -314 000 -22% -202 900 22% -341 400 -32% -149 200 42% -2,6 -75% -10,0 -2% 
N-2 623 300 -38% -439 000 -17% -314 500 17% -470 500 -25% -253 300 33% -3,0 -74% -11,3 -2% 
N-3 533 500 -51% -620 400 -10% -512 600 10% -646 700 -14% -460 800 19% -2,5 -75% -9,7 -1% 



 

A-C: Fönster L-N: Tak S:     Vattenanvändning V-X: Solel Ä-Ö: Solhybrid 
D-K: Fasader O-R: Ventilation T-U: Belysning Y-Å: Solvärme 

 
Investeringsgräns 

Fjärrvärmepris: 
-10 % 

Fjärrvärmepris: 
+10 % 

Energipris-
utveckling: 

-1 procentenhet 

Energipris-
utveckling: 

+1 procentenhet 

Utsläppsfaktor för 
fjärrvärme: 

Torv förnybart 

Utsläppsfaktor för 
elektricitet: 

Nordisk medelel 

Åtgärd 
Investerings-
kostnad [kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Ändring av 
CO2-utsläpp 

[ton/år] 
Ändr. 
[%] 

Ändring av 
CO2-utsläpp 

[ton/år] 
Ändr. 
[%] 

O-1 67 800 1595% 60 900 -5% 66 700 5% 60 500 -5% 67 400 6% -4,2 -20% -1,8 -65% 
O-2 52 400 1210% 45 000 -7% 51 800 7% 45 900 -5% 51 100 6% -2,3 -34% -1,8 -49% 
O-3 120 200 1403% 105 900 -6% 118 500 6% 106 400 -5% 118 500 6% -6,6 -26% -3,6 -59% 
P-1 61 000 662% 51 000 -4% 54 900 4% 50 000 -6% 56 200 6% -3,5 -17% -1,6 -63% 
P-2 55 300 592% 43 700 -8% 51 000 8% 44 700 -6% 50 200 6% -2,3 -37% -2,0 -45% 
P-3 116 300 627% 94 700 -6% 105 900 6% 94 700 -6% 106 400 6% -5,8 -26% -3,6 -54% 
Q-1 2 100 -65% -4 000 -1% -3 800 1% -4 000 -3% -3 800 -3% -0,1 -17% -0,1 -53% 
Q-2 1 700 -72% -4 300 0% -4 300 0% -4 400 -2% -4 300 -2% -0,1 -2% 0,0 -82% 
Q-3 3 700 -69% -8 300 -1% -8 200 1% -8 400 -2% -8 100 -2% -0,2 -9% -0,1 -69% 
R-1 103 700 548% 84 200 -4% 91 100 4% 82 600 -6% 93 100 6% -6,6 -16% -2,6 -67% 
R-2 139 600 772% 114 400 -7% 132 800 7% 116 800 -5% 130 900 6% -6,3 -35% -4,9 -49% 
R-3 243 200 660% 198 600 -6% 223 800 6% 199 400 -6% 223 900 6% -12,9 -26% -7,4 -58% 
S-1 241 900 707% 201 900 -5% 221 900 5% 205 300 -3% 219 300 3% -1,2 -69% -3,6 -7% 
T-1 230 000 2456% 221 000 0% 221 000 0% 209 700 -5% 233 200 6% -22,7 0% -2,6 -89% 
T-2 291 300 1114% 267 300 0% 267 300 0% 253 000 -5% 282 800 6% -28,7 0% -3,3 -88% 
U-1 13 000 45% 4 000 0% 4 000 0% 3 400 -16% 4 700 17% -1,3 0% -0,1 -89% 
V-1 141 600 -44% -110 000 0% -110 000 0% -124 500 -13% -92 800 16% -6,8 0% -0,8 -88% 
V-2 141 600 -1% -2 000 0% -2 000 0% -16 500 -736% 15 200 867% -6,8 0% -0,8 -88% 
V-3 148 100 -42% -108 200 0% -108 200 0% -122 800 -13% -91 000 16% -6,8 0% -0,8 -88% 
V-4 148 100 0% -200 0% -200 0% -14 800 -7382% 17 000 8698% -6,8 0% -0,8 -88% 
W-1 351 900 -33% -176 900 0% -176 900 0% -213 100 -20% -134 300 24% -17,0 0% -2,0 -88% 
W-2 351 900 16% 48 100 0% 48 100 0% 11 900 -75% 90 700 89% -17,0 0% -2,0 -88% 



 

A-C: Fönster L-N: Tak S:     Vattenanvändning V-X: Solel Ä-Ö: Solhybrid 
D-K: Fasader O-R: Ventilation T-U: Belysning Y-Å: Solvärme 

 
Investeringsgräns 

Fjärrvärmepris: 
-10 % 

Fjärrvärmepris: 
+10 % 

Energipris-
utveckling: 

-1 procentenhet 

Energipris-
utveckling: 

+1 procentenhet 

Utsläppsfaktor för 
fjärrvärme: 

Torv förnybart 

Utsläppsfaktor för 
elektricitet: 

Nordisk medelel 

Åtgärd 
Investerings-
kostnad [kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Kapital-
värde 
[kr] 

Ändr. 
[%] 

Ändring av 
CO2-utsläpp 

[ton/år] 
Ändr. 
[%] 

Ändring av 
CO2-utsläpp 

[ton/år] 
Ändr. 
[%] 

W-3 388 400 -27% -145 200 0% -145 200 0% -181 400 -25% -102 600 29% -17,0 0% -2,0 -88% 
W-4 388 400 26% 79 800 0% 79 800 0% 43 600 -45% 122 400 53% -17,0 0% -2,0 -88% 
X-1 606 800 -33% -305 500 0% -305 500 0% -367 900 -20% -232 000 24% -29,3 0% -3,4 -88% 
X-2 606 800 16% 82 600 0% 82 600 0% 20 200 -76% 156 100 89% -29,3 0% -3,4 -88% 
X-3 681 300 -26% -235 700 0% -235 700 0% -298 200 -26% -162 200 31% -29,3 0% -3,4 -88% 
X-4 681 300 29% 152 400 0% 152 400 0% 90 000 -41% 225 900 48% -29,3 0% -3,4 -88% 
Y-1 20 900 -76% -68 600 -5% -61 600 5% -68 500 -5% -61 000 6% -0,2 -76% -0,9 0% 
Y-2 20 900 -73% -60 800 -6% -53 800 6% -60 800 -6% -53 300 7% -0,2 -76% -0,9 0% 
Z-1 44 000 -67% -96 800 -6% -85 200 6% -96 700 -6% -84 400 7% -0,4 -76% -1,5 0% 
Z-2 44 000 -63% -79 500 -8% -67 800 8% -79 300 -8% -67 000 9% -0,4 -76% -1,5 0% 
Å-1 125 600 -56% -173 900 -9% -146 000 9% -173 600 -9% -143 900 10% -0,9 -75% -3,5 0% 
Å-2 125 600 -46% -122 100 -13% -94 200 13% -121 800 -13% -92 100 15% -0,9 -75% -3,5 0% 
Ä-1 88 500 -72% -231 800 -2% -221 200 2% -235 300 -4% -216 100 5% -2,0 -32% -1,5 -49% 
Ä-2 88 500 -51% -96 800 -6% -86 200 6% -100 300 -10% -81 100 11% -2,0 -32% -1,5 -49% 
Ä-3 78 800 -75% -246 300 -2% -235 700 2% -249 900 -4% -230 600 4% -2,0 -32% -1,5 -49% 
Ä-4 78 800 -57% -111 300 -5% -100 700 5% -114 900 -8% -95 600 10% -2,0 -32% -1,5 -49% 
Ö-1 251 500 -65% -478 500 -3% -446 500 3% -487 600 -5% -433 100 6% -5,4 -36% -4,5 -46% 
Ö-2 251 500 -39% -175 200 -10% -143 200 10% -184 300 -16% -129 800 18% -5,4 -36% -4,5 -46% 
Ö-3 249 900 -65% -484 900 -3% -452 900 3% -494 000 -5% -439 500 6% -5,4 -36% -4,5 -46% 
Ö-4 249 900 -40% -181 600 -10% -149 600 10% -190 700 -15% -136 200 18% -5,4 -36% -4,5 -46% 
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Bilaga P Känslighetsanalys – Investeringsgräns för solenergi 
Vad de olika åtgärderna innebär finns sammanställt i Bilaga M. 

 
Tabell P-1: Investeringsgräns för solenergiåtgärder. 

Åtgärd Typ 

Investeringsgräns inkl ev.  
bidrag och återinv.  

[kr] 

Investeringsgräns exkl ev. 
bidrag och återinv.  

[kr] 
V-1 El 141 600 130 000 
V-2 El 141 600 236 400 
V-3 El 148 100 131 800 
V-4 El 148 100 239 600 
W-1 El 351 900 323 100 
W-2 El 351 900 587 400 
W-3 El 388 400 354 800 
W-4 El 388 400 645 000 
X-1 El 606 800 557 000 
X-2 El 606 800 1 012 700 
X-3 El 681 300 626 800 
X-4 El 681 300 1 139 600 
Y-1 Värme 20 900 20 900 
Y-2 Värme 20 900 28 700 
Z-1 Värme 44 000 44 000 
Z-2 Värme 44 000 61 400 
Å-1 Värme 125 600 125 600 
Å-2 Värme 125 600 177 400 
Ä-1 Hybrid 88 500 88 500 
Ä-2 Hybrid 88 500 148 700 
Ä-3 Hybrid 78 800 74 000 
Ä-4 Hybrid 78 800 122 200 
Ö-1 Hybrid 251 500 251 500 
Ö-2 Hybrid 251 500 424 500 
Ö-3 Hybrid 249 900 245 100 
Ö-4 Hybrid 249 900 412 900 

 

 



 

 

Bilaga Q Känslighetsanalys – Tak, belysning, ventilation, vatten 
Vad de olika åtgärderna innebär finns sammanställt i Bilaga M. 

 
Tabell Q-1: Känslighetsanalys, tak. Inramade siffror indikerar nyckeltal som börjat uppfylla lönsamhetsvillkor efter ändring. 

Åtgärd 

Investerings- 
kostnad  

[kr] 
Area  
[m2] 

Minskad kostnad pga 
samtidig åtgärd  

[kr/m2] 

Ny investerings- 
kostnad  

[kr] 

Kalkyl- 
period  

[år] 

Åter- 
betalningstid 

[år] 

Kapital- 
värde  
[kr] 

Besparings- 
kostnad 

[kr/kWh] 
L-1 560 000 1 160 200 328 000 50 24 -34 400 0,85 
L-2 700 000 1 160 200 468 000 50 30 -125 700 1,04 
L-3 760 000 1 160 200 528 000 50 41 -247 500 1,43 
M-1 425 000 720 200 281 000 50 26 -48 400 0,92 
M-2 540 000 720 200 396 000 50 32 -131 200 1,13 
M-3 550 000 720 200 406 000 50 39 -182 000 1,37 
N-1 810 000 1 700 200 470 000 50 18 81 500 0,65 
N-2 1 000 000 1 700 200 660 000 50 23 -36 700 0,80 
N-3 1 100 000 1 700 200 760 000 50 31 -226 500 1,08 
 
Tabell Q-2: Känslighetsanalys, belysning – minskad brinntid. Siffor på mörk bakgrund indikerar nyckeltal som ej längre uppfyller lönsamhetsvillkor efter ändring. 

Åtgärd 
Elektricitet 
[kWh/år] 

NY 
Elektricitet 
[kWh/år] 

Åter-  
betalningstid 

[år] 

Kapital-  
värde  
[kr] 

Besparings-  
kostnad  

[kr/kWh] 
T-1 -25 200 -12 600 0,7 106 000 0,06 
T-2 -31 900 -16 000 1,4 121 700 0,12 
U-1 -1 400 -700 11,8 -2 500 1,05 

 

 



 

 

Tabell Q-3: Känslighetsanalys, belysning – ökat fjärrvärmebehov. Siffor på mörk bakgrund indikerar nyckeltal som ej längre uppfyller lönsamhetsvillkor efter ändring 

Åtgärder 
Elektricitet 
[kWh/år] 

Återbetalningstid 
[år] 

Kapitalvärde 
[kr] 

Besparingskostnad 
[kr/kWh] 

T-1 -25 200 0,7 107 100 0,06 
T-2 -31 900 1,4 123 000 0,12 
U-1 -1 400 11,8 -2 400 1,05 

 

Tabell Q-4: Känslighetsanalys, ventilation. 

Åtgärd 
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Elektricitet 
[kWh/år] 

Fjärrkyla 
[kWh/år] 

NY 
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

NY 
Elektricitet 
[kWh/år] 

NY 
Fjärrkyla 
[kWh/år] 

Åter- 
betalningstid 

[år] 

Kapital- 
värde  
[kr] 

Besparings- 
kostnad 

[kr/kWh] 
O-1 -6 700 -4 300 100 -3 400 -2 100 0 1,0 29 900 0,09 
O-2 -13 300 -4 500 1 100 -9 300 -3 400 700 0,5 64 500 0,04 
O-3 -20 000 -8 800 1 200 -12 600 -5 500 800 0,6 94 300 0,06 
P-1 -4 600 -3 100 -4 200 -2 300 -1 500 -2 100 2,2 22 500 0,20 
P-2 -8 500 -2 000 -200 -4 200 -1 000 -100 2,4 19 700 0,22 
P-3 -13 000 -5 100 -4 500 -6 500 -2 500 -2 200 2,3 42 100 0,21 
Q-1 -100 -100 -300 -100 0 -200 47,1 -5 000 4,35 
Q-2 0 -100 -100 0 -100 0 61,0 -5 200 5,48 
Q-3 -200 -200 -400 -100 -100 -200 53,3 -10 100 4,86 
R-1 -8 000 -6 500 -3 400 -4 000 -3 200 -1 700 2,6 35 800 0,23 
R-2 -24 400 -7 400 2 900 -13 700 -4 300 1 600 1,4 77 500 0,13 
R-3 -32 400 -13 800 -500 -17 700 -7 500 -100 1,8 113 300 0,17 

 

Tabell Q-5: Känslighetsanalys, vattenanvändning. 

Åtgärd 
Fjärrvärme  
[kWh/år] 

Stadsvatten  
[m3/år] 

NY 
Fjärrvärme  
[kWh/år] 

NY 
Stadsvatten  

[m3/år] 

Åter-  
betalningstid  

[år] 

Kapital-  
värde  
[kr] 

S-1 -17 000 -860 -5 800 -290 3,9 52 400 
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Bilaga R Känslighetsanalys – Solenergi 
Vad de olika åtgärderna innebär finns sammanställt i Bilaga M. 
Tabell R-1: Känslighetsanalys, solcellsanläggningar. 

Åtgärd 

Värde på 
producerad el 

[kr/kWh] 

NY 
Värde på 

producerad el 
[kr/kWh] 

Åter- 
betalnings- 

tid [år] 

Kapital- 
värde  
[kr] 

Besparings- 
kostnad 

[kr/kWh] 
V-1 1,07 0,94 37,0 -127 200 1,53 
V-2 1,07 0,94 21,8 -19 200 0,87 
V-3 1,07 0,94 35,6 -125 400 1,48 
V-4 1,07 0,94 21,2 -17 400 0,86 
W-1 1,07 0,94 31,5 -219 700 1,30 
W-2 1,07 0,94 18,9 5 300 0,74 
W-3 1,07 0,94 28,6 -188 000 1,17 
W-4 1,07 0,94 16,2 37 000 0,68 
X-1 1,07 0,94 31,6 -379 200 1,30 
X-2 1,07 0,94 18,9 8 900 0,75 
X-3 1,07 0,94 28,0 -309 500 1,14 
X-4 1,07 0,94 15,5 78 700 0,66 

 
Tabell R-2: Känslighetsanalys, solvärme - lönsamhet vid årlig värmeproduktion motsvarande 
testdata från SP (75°C). 

Åtgärd 
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

NY  
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Åter- 
betalningstid 

[år] 

Kapital- 
värde  
[kr] 

Besparings- 
kostnad 

[kr/kWh] 
Å-1 -16 900 -17 500 34,6 -155 100 1,57 
Å-2 -16 900 -17 500 28,3 -103 300 1,30 

 
Tabell R-3: Känslighetsanalys, solvärme - lönsamhet vid årlig värmeproduktion motsvarande 
150 % av testdata från SP (75°C). 

Åtgärd 
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

NY  
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Åter- 
betalningstid 

[år] 

Kapital- 
värde  
[kr] 

Besparings- 
kostnad 

[kr/kWh] 
Å-1 -16 900 -26 200 22,2 -82 800 1,05 
Å-2 -16 900 -26 200 18,1 -31 000 0,87 

 

Tabell R-4: Känslighetsanalys, solhybrid – lönsamhet vid årlig värmeproduktion motsvarande 
150 % av testdata från SP (50°C för anläggning A och 75°C för anläggning B). 

Åtgärd 
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

NY  
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Åter- 
betalningstid 

[år] 

Kapital- 
värde  
[kr] 

Besparings- 
kostnad 

[kr/kWh] 
Ä-1 -6 400 -9 600 44,2 -200 000 2,08 
Ä-2 -6 400 -9 600 24,3 -65 000 1,19 
Ä-3 -6 400 -9 600 46,2 -214 600 2,30 
Ä-4 -6 400 -9 600 26,3 -79 600 1,33 
Ö-1 -19 300 -29 000 34,6 -382 500 1,63 
Ö-2 -19 300 -29 000 19,0 -79 200 0,94 
Ö-3 -19 300 -29 000 34,7 -388 900 1,65 
Ö-4 -19 300 -29 000 19,2 -85 600 0,95 
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