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Executive summary 

Swimming facilities have higher energy consumption per square meter than almost all other 

types of buildings in Sweden. The average energy consumption in swimming facilities is as 

high as 400 kWh/m
2
. The high energy consumption is related to the large amounts of air and 

water that have to be heated and distributed to the rooms and pools.  

Many municipalities have problems with their swimming facilities, which sometimes force 

the municipalities to close them down. Despite these problems, very few studies on energy 

efficiency in swimming facilities have been carried out.  However, the energy consumption 

should not need to be as high and there should be a large energy saving potential. 

Recently a number of municipalities have joined together in a project with the aim to 

investigate ways to minimize the negative impact on the environment and health caused by 

the activities in swimming facilities. Hifab, a project management company in the 

construction industry, is responsible for investigating the energy consumption in swimming 

facilities within the project.  

This thesis has been carried out on behalf of Hifab in order to investigate the energy use in 

swimming facilities and suggest measures to reduce it. Swimming facilities in the 

municipalities Nacka, Sundbyberg and Täby were used as references. In order to understand 

which parameters that are important to work on to achieve energy efficiency, the energy 

demand in the three swimming facilities were calculated and divided between the different 

energy flows that occur in swimming facilities, such as transmission and ventilation losses.  

Based on that, several measures to reduce energy use were identified, and their energy saving 

potentials was calculated. The results showed that a lot of energy can be saved, for example 

by installing devices for heat recovery from exhaust air, shower water and pool water.



 

 

Sammanfattning 

Idrottslokaler är den lokaltyp i Sverige som har högst energianvändning per kvadratmeter och 

år, och badhus är den största energianvändaren bland alla idrottsanläggningar. Badhus har i 

genomsnitt en energiprestanda på så mycket som 400 kWh/m
2
. I badhus råder en 

energikrävande verksamhet med stora volymer vatten och luft som ska värmas upp till höga 

temperaturer men trots detta skulle inte värme- och elförbrukningen behöva vara så hög.  

Få studier har gjorts gällande energieffektivitet i badhus men många kommuner har problem 

med sina badhus, vilket ibland går så långt att de tvingas stänga dem. Nu har ett antal 

kommuner gått samman i ett projekt som kallas ”Aktiva badhus”. Hifab är ett 

projektledningsföretag inom fastighetsbranschen som inom projektet fått i uppdrag att utreda 

energianvändningen i badhus.  

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Hifab i syfte att kartlägga energianvändningen 

i badhus och ge förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Nacka simhall, 

Sundbybergs simhall och Tibblebadet användes som referensbadhus, och för att skapa 

förståelse för vilka parametrar som är av vikt att bearbeta i syfte att uppnå energieffektivare 

badhus beräknades deras energianvändning uppdelad på de olika energiflöden som 

förekommer i badhus, såsom transmissions- och ventilationsförluster.  

Utifrån informationen energikartläggningarna identifierades flera åtgärder som kan minska 

energianvändningen, och deras energibesparingspotential undersöktes. Resultatet visade att 

mycket energi går att spara i badhus, exempelvis genom effektiv värmeåtervinning ur frånluft, 

duschvatten och bassängvatten.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom Civilingenjörsprogrammet i 

energisystem vid Uppsala universitet. Examensarbetet har utförts på uppdrag av 

konsultföretaget Hifab med syftet att undersöka hur energianvändningen i badhus kan 

minskas. Hifab är ett projektledningsföretag inom byggbranschen som erbjuder 

projektledning inom byggnation, anläggning, installation, miljö, energi samt internationella 

projekt.  

Idrottslokaler är den lokaltyp i Sverige som har högst energianvändning per kvadratmeter och 

år, och badhus använder mest energi av alla typer av idrottsanläggningar. I badhus råder en 

energikrävande verksamhet med stora volymer vatten och luft som ska värmas upp till höga 

temperaturer. Förutom att det kostar mycket att driva badhus på grund av den höga 

energianvändningen har många kommuner ytterligare problem med sina badhus, vilket ibland 

går så långt att de tvingas stänga dem. En stor del av de kommunala badhusen byggdes under 

70-talet och sedan dess har mycket förändrats. Antalet besökare har i många fall ökat i takt 

med att kommunernas invånare har blivit fler. Därmed har slitaget på badanläggningarna 

blivit större än vad de byggts för att klara av. En annan anledning till att kommunerna har 

problem med sina badhus är att vattentemperaturerna höjts genom åren eftersom det 

efterfrågats av besökarna. Högre vattentemperatur har lett till högre fuktbelastning och 

fuktskadorna är ibland så omfattande att badhusen måste rivas.  

Med detta som bakgrund har Hifab, tillsammans med IVL (Svenska Miljöinstitutet) och ett 

flertal kommuner, dragit igång ett forskningsprojekt som kallas Aktiva Badhus. Detta projekt 

syftar till att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för de val man gör som 

anläggningsägare för att minimera negativ inverkan på miljö och hälsa då ett badhus med all 

kringutrustning skall utformas och byggas. Projektet omfattar flera delar, såsom vattenrening, 

energianvändning, luftkvalitet samt miljöklassning av badhus.   

1.2 Problemformulering 

I badhus används stora mängder energi men trots det har få studier har gjorts när det gäller 

energieffektivisering. Ofta saknas kännedom om de olika energiflödenas storlek vilket gör det 

svårt att uppskatta energibesparingspotentialen för olika åtgärder. Om det är oklart vad 

värmen och elen används till blir det svårt att avgöra var det är lönsamt att göra insatser för att 

minska energianvändningen. 
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För att kunna ta fram underlag för riktlinjer när det gäller krav på energiprestanda behövs det, 

förutom en bättre uppfattning om energianvändningen, även redskap som gör det möjligt att 

jämföra olika badhus, vars anläggningar och verksamheter ofta skiljer sig kraftigt åt.  

1.3 Syfte och mål 

Examensarbetets syfte var att undersöka hur låg energianvändning ett nybyggt badhus kan 

förväntas få, och presentera förslag på åtgärder i syfte att nå den låga energianvändningen. 

Syftet med detta examensarbete var också att ge en heltäckande bild av energianvändningen i 

badhus. Som delmål ingick det därför i arbetet att kartlägga och kvantifiera energiflödena på 

tre badhus, för att skapa förståelse för vilka parametrar som är av vikt att bearbeta i syfte att 

uppnå högre energieffektivitet. En viktig målsättning med arbetet var också att definiera 

nyckeltal för att göra det möjligt att sätta upp riktlinjer samt att jämföra olika badhus.  

1.4 Metod 

För att kartlägga och kvantifiera badhusens energiflöden genomfördes studiebesök på ett antal 

badhus. Med hjälp av information och data om driften, uppgifter om el-, värme- och 

vattenförbrukning samt egna mätningar uppskattades energianvändningen på Tibblebadet, 

Sundbyberg simhall och Nacka simhall. Dessa bad hänvisas i rapporten till som 

referensbadhusen. Anledningen till att just dessa tre valdes var att Nacka och Tibble deltar i 

projektet Aktiva badhus, medan Sundbyberg ansågs ha ett för projektet intressant 

vattenreningssystem. Med energikartläggningarna som grund identifierades och utreddes ett 

antal parametrar som ansågs ha betydande inverkan på energianvändningen, såsom 

transmissions- och ventilationsförluster.  

Därefter undersöktes energibesparande åtgärder för parametrarna. För simulering av åtgärder 

som rör transmissionsförluster användes VIP-Energy, vilket är ett program för beräkning av 

en hel byggnads energibalans. Beräkningarna är dynamiska och det finns väderdata för flera 

olika platser i Sverige och många andra länder. För simulering av solvärmesystem användes 

programmet Polysun, i vilket en mängd olika hydraulikscheman kan byggas upp och 

dimensioneras utifrån varmvattenkonsumtion och väderdata från en global väderdatabas. De 

resterande åtgärdernas besparingspotential beräknades med hjälp av Excel. Resultatet 

sammanfattades i nyckeltal och riktlinjer för energieffektiva badhus. 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet avgränsades till att innefatta djupare studier av tre badhus. Det hade självklart varit en 

fördel om fler badhus kunnat undersökas. Arbetet inriktades på kommunala badhus med 

liknande verksamheter, vilket medförde en avgränsning som innebar att badhus med annan 

verksamhet såsom äventyrsbad inte studerades i någon större omfattning. Samtliga badhus 
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som undersöktes är belägna i Sverige, och arbetet fokuserades således på hur badhus byggs 

och används i Sverige. Det finns länder som har kommit längre än Sverige med 

energieffektiviseringar i badhus. I framförallt Tyskland har det byggts badhus med mycket låg 

energianvändning och det hade varit lärorikt att besöka ett sådant badhus.  

Eftersom syftet med detta examensarbete var att ge en heltäckande bild av 

energianvändningen i badhus gjordes en avgränsning när det gäller på vilken detaljnivå 

parametrarna undersöktes. Om färre parametrar undersökt hade de kunnat utredas 

noggrannare. Nu har exempelvis inte någon analys av den ekonomiska lönsamheten gjorts. 

Trots att samtliga åtgärder bedöms som ganska rimliga ur teknisk och ekonomisk synvinkel 

behövs det därför vidare utredning. 
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2 Energi i badhus 

Enligt en studie som Energimyndigheten genomfört (inom ramen för projektet STIL2) är 

badhus de mest energikrävande idrottsanläggningarna med en genomsnittlig 

energianvändning på 403 kWh/(m
2
år) (Energimyndigheten, 2009). Uppvärmning av både luft 

och vatten står för en stor del av energibehovet och fjärrvärme är den dominerande 

värmekällan. Av den totala energianvändningen utgör värme i genomsnitt 60 % och el de 

resterande 40 % i badhus. 

För att skapa förståelse för vilka parametrar som är av betydelse att bearbeta i syfte att uppnå 

energieffektivare badhus är viktigt att reda ut vad energin verkligen används till och inom 

vilka områden den största energianvändningen sker. I Figur 1 ges en schematisk bild av de 

viktigaste energiflödena i badhus. 

 

 

Figur 1 Energiflöden i ett badhus 

Det totala energibehovet för ett badhus är, precis som för andra byggnader, summan av 

uppvärmning, ventilation, tappvarmvatten, samt el för bland annat fläktar, pumpar, 

kompressorer och belysning. I badhus tillkommer även energibehov till följd av den speciella 

verksamheten som bedrivs. Det är stora mängder bassängvatten som måste värmas upp och 

renas vilket också måste räknas med i energibehovet. Det finns egentligen tre olika system 
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inom den yttre gränsen för ett badhus (se Figur 1). En systemgräns kan dras kring 

luftbehandlingssystemet, en annan gräns kan dras kring vattenbehandlingssystemet och en 

tredje kan dras kring rummet. Slutligen kan en yttre systemgräns dras som inkluderar de tre 

inre systemen. Energiflödena i badhus kan därför beskrivas med hjälp av följande ekvationer 

för de olika systemgränserna. Grunden för energibalansen i systemet är att energi in i systemet 

måste vara lika med energi ut ur systemet. 

 

Luftbehandlingssystemet: 

            

Vattenbehandlingssystemet: 

                         

Rummet: 

                                 

Ytter gräns: 

                                              

                              (1) 

 

där 

         behov av köpt värme 

     köpt el som blir till värme 

    transmissionsförluster 

   ventilationsförluster 

        varmvattenförluster 

   avdunstning 

    värmeåtervinning ventilation 

     internlaster 

 

Energi måste alltså tillföras byggnaden för att täcka transmissions- och ventilationsförluster 

samt tillgodose uppvärmningsbehovet av varmvatten. Spillvatten från duschar och bassänger 

spolas ut i avloppet (      ) ersätts med nytt kallvatten som måste värmas samtidigt som 

avdunstning från bassänger medför att temperaturen på badvattnet sjunker vilket gör att 

behovet av värme för uppvärmning av vatten ökar ytterligare. Värmen från avdunstningen 

(  ) går i första hand till rumsluften men försvinner sedan ut med frånluften om ingen 

möjlighet till värmeåtervinning finns i ventilationssystemet.  
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Tack vare internlaster (    ), såsom värme från människor och solinstrålning, samt eventuell 

värmeåtervinning ur luft och vatten reduceras behovet av köpt värme. Nästan all el som 

tillförs byggnaden bidrar till att minska behovet av köpt värme i och med att det avges värme 

när el används ( ).  

I kapitel 3 beskrivs de olika ekvationerna och flödena i Figur 1 närmare. 

2.1 Nyckeltal  

Att bara ange den totala energianvändningen per år gör det svårt att jämföra och analysera 

energiprestandan mellan olika byggnader. För vanliga lokaler mäts därför vanligtvis 

energiprestandan per kvadratmeter Atemp
1
. För badhus är detta missvisande eftersom det kan 

förekomma olika sorters verksamhet, bassängytan i förhållande till totala arean kan variera 

och öppettiderna kan skilja sig kraftigt åt mellan olika badhus. På grund av badhusens 

komplexitet behövs flera nyckeltal för att kunna jämföra badhus och kunna ställa krav på 

deras energianvändning. Avsaknaden av relevanta nyckeltal och svårigheten att jämföra och 

analysera energiprestandan i badhus kan vara anledningar till att mycket lite har gjorts när det 

gäller energieffektivisering. 

 

Nyckeltal som kan vara intressanta är: 

 köpt energi per badare 

 köpt energi per öppettimmar och år 

 köpt energi per bassängarea (m
2
) 

 köpt energi per bassängarea (m
2
) och öppettimmar/år 

Energiprestandan bör innefatta både fastighets- och verksamhetsenergi eftersom 

verksamheten kraftigt påverkar fastighetsenergin. 

För att undersöka nyckeltalens relevans har de jämförts för Nacka simhall, Tibblebadet och 

Sundbybergs simhall. I Tabell 1 finns de föreslagna nyckeltalen sammanställda för de tre 

badhusen utifrån beräknad energianvändning (se även bilaga 1-3). 

Tabell 1 Sammanställning av nyckeltal för de tre badhusen 

 MWh 

totalt 

kWh per 

badare 

kWh per 

öppettimmar/år 

kWh per 

bassängarea 

kWh per bassängarea 

och öppettimmar/år 

Nacka 842 6,5 210,5 2 294,3 0,6 

Tibble 2 543 14,1 635,8 1 910,6 0,5 

Sundbyberg 1 278 8,5 297,2 2 371,1 0,6 

 

                                                 

1
 Atemp är ett mått på golvarean, mätt i kvadratmeter, i temperaturreglerade utrymmen som är avsedda att värmas 

upp till mer än 10 grader, och som begränsas av klimatskärmens insida (www.boverket.se) 
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Energiprestandan i de olika badhusen varierar kraftigt beroende på vilket nyckeltal som 

tillämpas, och vilket som är mest relevant är inte helt självklart. Det finns stora skillnader 

mellan de tre badhusen. Framför allt har Tibblebadet en ungefär tre gånger större bassängarea 

än de två andra badhusen vilket påverkar nyckeltalen kraftigt.  

Eftersom det inte fanns helt tillförlitlig statistik över antalet badare per år är storleken på det 

nyckeltalet mycket osäkert. Trots det känns det nyckeltalet mest intressant för de som driver 

badhus, och för just dessa tre badhus verkar det avspegla energiprestandan bäst (inringat i 

Tabell 1). Dock innebär detta nyckeltal en viss svårighet för dagens badhus som ofta saknar 

mätning av antal besökare. Denna rapport diskuterar enbart vilket nyckeltal som är det bästa 

för att få en bra jämförelse. Rapporten beskriver alltså inte hur man kan lösa problemet 

mätmetodiskt. 
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3 Beskrivning av energiflöden 

I detta kapitel ges en generell beskrivning av de olika energiflödena som förekommer i 

badhus och teori om hur de beräknas.  

3.1 Transmission 

När temperaturen utomhus är lägre än inomhus sker en värmetransport inifrån och ut genom 

byggnadens klimatskal. Denna värmetransport kallas transmission och hur stora 

transmissionsförlusterna blir bestäms av hur varmt det är inne och hur kallt det är ute samt av 

hur välisolerad byggnaden är (Abel & Almroth, 2006).  

På grund av de höga inomhustemperaturerna i badhus utgör transmissionsförlusterna en 

betydande del av de totala värmeförlusterna. Transmissionsförlusterna kan begränsas genom 

god värmeisolering i ytterväggar, tak, golv, dörrar och fönster. Många badhus, inklusive de tre 

som undersökts i detta examensarbete, är byggda under 70-talet då U-värdena för 

klimatskalets olika delar inte var lika bra som idag. Dessutom byggs ofta badhus med stora 

glasfasader vilket bidrar kraftigt till transmissionsförlusterna. 

Värmeförlusterna orsakade av transmission kan beräknas enligt 

                     (2) 

där 

   värmegenomgångskoefficient för yta nummer            

   area för yta nummer           

   gradtimmar          
 

Gradtimmar är ett mått på differensen mellan inomhustemperaturen och utomhustemperaturen 

på helårsbasis (Jensen, 2001). Temperaturdifferensen mellan utomhus- och 

inomhustemperaturen, vid en viss geografisk placering, adderas timme för timme under ett 

helt år. Gradtimmar finns tabellerade utifrån gränstemperatur och normalårstemperatur. 

Gränstemperaturen är den utomhustemperatur under vilken aktiv uppvärmning med hjälp av 

värmesystemet krävs. Eftersom inomhustemperaturen i badhus är mycket hög (omkring 30°C) 

och utomhustemperaturen mycket sällan kommer i närheten av den temperaturen kan 

gränstemperaturen antas vara lika med tilluftstemperaturen. Uppvärmning kan alltså antas 

vara nödvändigt till och med under sommaren, och uppvärmningssäsongen sträcker sig då 

över hela året. 

En annan faktor som påverkar klimatskalets funktion och transmissionsförluster är 

köldbryggor. Med köldbryggor menas en konstruktionsdetalj där ett material med dålig 

värmeisolering bryter genom ett material med bättre isolering (Abel & Almroth, 2006). 
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Köldbryggor finns på många ställen i ett hus. Anslutningen mellan yttervägg och grund leder 

ofta till betydande köldbryggor. Vid fönster och ytterdörrar finns också köldbryggor mellan 

karmar och yttervägg. Figur 2 nedan visar ett foto av en fönsterdörr i Tibblebadet taget med 

värmekamera som visar temperaturerna. Som synes är temperaturen vid karmen mycket låg. 

Dessutom finns det antagligen otätheter under dörren som gör att kall uteluft tillåts sippra in. 

Fotot är taget en vinterdag då det var ett par minusgrader ute och omkring 30°C inne i 

badhuset. 

 

 

Figur 2 Ett foto av en fönsterdörr i Tibblebadet taget med värmekamera 

 

Köldbryggor och otätheter i klimatskalet riskerar leda till kondensutfällning och i badhus är 

risken extra stor eftersom fuktigheten är hög och daggpunkten ofta ligger omkring 20°C. 

Därför är det viktigt att fuktsäkra klimatskalet för att minimera energiförlusterna och öka 

livslängden hos badhus.  

3.2 Ventilation 

Ventilationen i ett badhus har till uppgift att producera en tillräcklig mängd frisk luft för dem 

som vistas där samt att föra bort föroreningar som avdunstat ur bassängvattnet, exempelvis 

kloraminer. Eftersom badhus oftast har luftuppvärmning har ventilationen dessutom till 

uppgift att värma upp badhuset och dess konstruktioner för att fukt inte ska kondenseras ut i 

dessa.  

I badhus krävs ventilationssystem med både till- och frånluftssystem (FT), eftersom 

ventilationsflödena är stora. Oftast finns det även någon form av luftbehandlingsaggregat med 

värmeåtervinning som tar vara på värmen i frånluften för att värma uteluften (FTX). I ett 

badhus finns normalt sett flera ventilationsaggregat som betjänar olika delar av byggnaden. 

Det ställs till exempel olika krav på ventilationen i bassängdelen, omklädningsrummen och 

kontor och det bör finnas ventilationsaggregat anpassade för olika rumstyper. 
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I Figur 3 visas en principiell bild av ett ventilationssystem med värmeväxlare (Jensen, 2001). 

Här visas också luftbehandlingsaggregatet och dess komponenter som värmer eller kyler 

luften. 

 

Figur 3 Ventilationssystem med värmeåtervinning 

 

Uteluften (Tu) som tillförs luftbehandlingsaggregatet kommer i första steget att värmas av 

värmeåtervinningsaggregatet som tar till vara en viss del av värmen i frånluften. 

Temperaturen hos luften efter värmeåtervinningsaggregatet (Tå) kan vara tillräckligt hög för 

att räcka som tilluftstemperatur. Annars måste luften värmas i ett eftervärmningsbatteri, ofta 

med hjälp av fjärrvärme. Efter detta benämns luften tilluft (Tt). Vid höga 

utomhustemperaturer kan och uteluft tillföras direkt, utan värmeåtervinning, och tilluftsflödet 

ökas för att undvika för hög inomhustemperatur.  

Frånluften (Tf), som passerar värmeåtervinningsaggregatet, kommer att kylas ner då värmen 

överförs till tilluften. Då frånluften passerat värmeåtervinningsaggregatet benämns den avluft 

(Ta). I badhus förekommer även returluftsdrift, vilket innebär att en del av frånluften återförs 

och blandas med tilluften (Tr). Mer om detta går att läsa i kapitel 3.2.1. 

En viktig komponent i ett ventilationsaggregat är fläktar (som symboliseras med en trekant 

inuti en cirkel i Figur 3). Ventilationens till- och frånluftsfläktar är stora elförbrukare, mer om 

det går att läsa om i kapitel 3.6. 

3.2.1 Ventilationsförluster 

Värmebehovet för ventilation kan ses som den energi som behövs för uppvärmning av uteluft 

till innetemperatur. Ventilationsförlusterna beräknas då enligt 

                         (3) 

där 

   uteluftsflöde           
  luftens densitet           
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   luftens specifika värmekapacitet           

   energiverkningsgrad för värmeåtervinning     

   gradtimmar          
 

Faktorn        är ett mått på hur mycket värme som återvinns med hjälp av en 

värmeväxlare. Den anger hur stor del av värmen i frånluften som inte återvinns och som 

därför måste tillföras på annat sätt. Detta är alltså inte samma sak som 

temperaturverkningsgraden (se ekvation (5)). I bilaga 6 finns ett diagram som visar sambandet 

mellan temperatur- och energiverkningsgraden. I ekvation (3) tas ingen hänsyn till eventuell 

värmeåtervinning med hjälp av värmepump, utan det beräknas separat.  

I badhus är det relativt vanligt med returluftsdrift. Returluftsdrift kan även kallas 

återluftföring och är den enklaste formen av värmeåtervinning. Det innebär att en del av 

frånluften blandas med tilluften och återförs (vilket benämns Tr i Figur 3). I baddrift blandas 

av hygieniska skäl returluften med uteluft, eftersom returluften kan innehålla för höga halter 

av skadliga gaser, såsom kloraminer. Partikelfiltrena i ventilationsaggregaten kan inte fånga 

dessa gaser och därför måste returluften spädas ut med uteluft. Det finns riktlinjer som säger 

att andelen uteluft bör vara omkring 30 %. Uteluftsflödet kan också dimensioneras efter 

avfuktningsbehovet. Fuktigheten i luften kan avledas genom att tillföra torr utomhusluft i 

inloppsluften och/eller cirkulera frånluften via en avfuktare, ofta med hjälp av en kompressor 

i en värmepump. Om uteluftsflödet styrs av luftfuktigheten kan det beräknas enligt följande 

formel (Schulz et al, 2009).  

    
 

        
          (4) 

där 

  avdunstningen enligt ekvation (8)        
  luftens densitet           
   absoluta fuktigheten hos inneluften         
   absoluta fuktigheten hos uteluften         
 

Den absoluta fuktigheten hos inneluften och uteluften kan avläsas ur ett Mollierdiagram. I 

bilaga 7 finns ett exempel på hur det kan se ut i ett badhus. 

Det uppstår även ventilationsförluster på grund av luftläckage genom otätheter i klimatskalet. 

Luftläckaget innebär att onödigt stor mängd uteluft måste värmas till rumstemperatur. Det kan 

även uppstå drag på grund av luftläckage som måste kompenseras med högre rumstemperatur 

för att önskad komfort ska uppnås. I badhus, som har en hög luftfuktighet, kan otätheter även 

innebära en risk för fuktskador. Man kan minska risken för att fuktigheten tränger in i 

klimatskalet genom att hålla inomhusluften tillräckligt torr samt upprätthålla undertryck i 

badhuset relativt utomhusluften. På grund av avdunstningen från bassängytorna måste 

tilluften vara torrare än rumsluften för att upprätthålla det önskade inomhusklimatet (Aalto, 

2007).  
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3.3 Värmeåtervinning ventilation 

Värmeåtervinning i ventilationssystem innebär att värmen som finns i frånluften tas tillvara. 

Det finns olika metoder för värmeåtervinning. I detta kapitel beskrivs värmeåtervinning med 

hjälp av värmeväxlare och värmepump närmare. 

3.3.1 Värmeväxlare 

Oftast finns det en värmeväxlare för värmeåtervinning ur frånluften i ventilationsaggregat. Ett 

vanligt mått på en värmeväxlares prestanda är temperaturverkningsgraden. 

Temperaturverkningsgraden anger den värmeåtervinnande apparatens tekniska förmåga och 

den beräknas enligt följande formel. Temperaturerna som avses här är samma som 

illustrerades i Figur 3. 

    
     

     
        (5) 

Det finns olika typer av värmeväxlare i ventilationsaggregat. Det kan till exempel vara en 

plattvärmeväxlare, roterande värmeväxlare eller vätskekopplad värmeväxlare och nedan följer 

en beskrivning av de olika typerna (Svensk ventilation, 2012). 

Plattvärmeväxlare 

Kategorin plattvärmeväxlare innefattar typerna korsströmsvärmeväxlare och 

motströmsvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare är den vanligaste typen av värmeväxlare på 

marknaden.  Tekniken är enkel och bygger på att till- och frånluften passerar varandra i ett 

lamellpaket av veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften värmer upp aluminiumplåtar 

varvid den kalla tilluften tar upp värmen. Korsströmsvärmeväxlaren har generellt en 

temperaturverkningsgrad på ca 50-60 %. Motströmsvärmeväxlaren kan i bästa fall komma 

upp i 90 %. En nackdel med plattvärmeväxlare är att de på grund av sin konstruktion kan vara 

svåra att rengöra. Plattvärmeväxlare är trots det vanliga i badhus. 

Roteranda värmeväxlare 

En roterande värmeväxlare är uppbyggd kring roterande hjul bestående av veckade 

aluminiumprofiler där den varma frånluften värmer upp rotorn, som därefter värmer upp den 

kalla tilluften. Systemet har många fördelar jämfört med andra lösningar. Tryckfallet i en 

roterande värmeväxlare är lågt, vilket leder till låga fläkteffektbehov och därmed låg 

elenergianvändning. Den är förhållandevis enkel att rengöra samt har en 

temperaturverkningsgrad på 80-85 %, vilket är högt jämfört med andra typer. En svaghet hos 

den roterande värmeväxlaren är att det kan finnas en risk för överläckning av förorenad 

frånluft till luftbehandlingsaggregatets tilluftssida.  

Vätskekopplad värmeväxlare 

En vätskekopplad värmeväxlare bygger på att en frysskyddad vätskelösning (brine) cirkuleras 

mellan kyl- och värmebatterier placerade i frånluftssystemet respektive tilluftssystemet. Den 
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varma frånluften värmer upp vätskan som sedan avger värme till den kalla tilluften. Detta 

system gör det möjligt att placera till- och frånluftsaggregatet skilda från varandra, 

exempelvis kan tilluftsaggregatet placeras i källaren medan frånluftsaggregatet placeras i 

vindsutrymmet. Flexibiliteten i systemuppbyggnaden gör att flera återvinningsstationer i olika 

frånluftssystem kan installeras och sammanföras till ett gemensamt tilluftbatteri. 

Temperaturverkningsgraden för vätskekopplade värmeväxlare ligger på omkring 50-60 %.  

3.3.2 Värmepump 

Utöver värmeväxlare är det även vanligt att en värmepump installeras i badhus för att utnyttja 

den energin som finns kvar i luften efter värmeväxling. En värmepump avfuktar dessutom 

frånluften vilket gör att mer energi kan återvinnas. Värmen som återvinns kan användas till att 

värma upp luft och/eller bassängvatten beroende på vilket behov som finns. Värmepump 

förekom i två av de tre referensbadhusens ventilationsaggregat. 

Figur 4 ger en schematisk bild av hur ett system med värmepump fungerar. Värme som finns 

kvar efter värmeväxling mellan frånluft och tilluft används för att förånga mediet i 

värmepumpkretsen. Detta kyls mot tilluften i den mån den behöver värmas, för att sedan 

kondenseras i en värmeväxlare kopplad mot det cirkulerande badvattnet.  

 

Figur 4 Ventilationsaggregat med värmeväxlare och värmepump 

 

Systemet i Figur 4 kan återvinna en stor del av energin som finns i frånluften. Dessutom 

möjliggör avfuktningen en ökad andel återluft. Kompressorn i en värmepump drivs dock av 

el, vilket inte får glömmas bort när energianvändningen beräknas.  

Ett mått på en värmepumps effektivitet är värmefaktorn, även kallad COP (Coefficient Of 

Performance), som talar om hur många delar värmeenergi som genereras per del elenergi som 
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tillförs kompressorn. För att förenklat beräkna hur mycket värmeenergi som återvinns med 

hjälp av en värmepump kan alltså elförbrukningen multipliceras med COP. En 

frånluftsvärmepump brukar ha omkring 3 i COP, vilket betyder att 1 kWh el ger 3 kWh 

värme. Enligt Menerga, som är ett företag som utvecklar bland annat ventilationsaggregat 

anpassade för badhus, har deras värmepump ett COP på omkring 5 (Menerga, 2012a). 

3.4 Varmvatten 

Omsättningen av vatten är mycket stor i badhus. Förutom tappvarmvatten är det stora 

mängder bassängvatten som måste värmas upp. Vattnet i en bassäng är vanligtvis omkring 

28°C varmt och vattnet som tillförs bassängen brukar vara 4°C varmare (Menerga, 2012b). 

För att hålla vattenkvaliteten på en bra nivå tappas vatten kontinuerligt från bassängen och 

ersätts med spädvatten. Spädvattnet ska också täcka förlusten av vatten vid avdunstning. 

Mängden kallvatten som måste värmas upp för att kunna användas som spädvatten brukar 

ligga på ungefär 30 liter per badare, vilket under ett år innebär stora mängder vatten. 

Ofta används värmeväxlare som med hjälp av fjärrvärme värmer bassängvatten och 

tappvarmvatten. Effekten som krävs för uppvärmning av vatten kan beräknas enligt 

                   (6) 

där 

   massflöde           
   specifik värmekapacitet            

   temperaturdifferens        
 

Med en specifik värmekapacitet för vatten på 4,18 kJ/kg°C och en omvandlingsfaktor mellan 

joule och wattimmar på 0,0002778 fås energin som går åt för att värma vatten enligt 

                   (7) 

där 

  volym         

Istället för att släppa ut gråvatten direkt i avloppet finns det ett antal möjligheter att återvinna 

värme. Det finns systemlösningar för värmeåtervinning ur både duschvatten och avtappat 

badvatten. 

3.4.1 Avdunstning 

Fukttillskottet som uppkommer till följd av avdunstning från vattenytor är en av de största 

skillnaderna mellan badhus och vanliga byggnader. Storleken på avdunstningen bestäms 

bland annat av vattnets temperatur, den omgivande luftens temperatur och den relativa 

luftfuktigheten. Ju lägre inomhusluftens vatteninnehåll är desto större blir avdunstningen. För 



15 

 

att hålla nere avdunstningen krävs det alltså hög luftfuktighet. Samtidigt får inte 

luftfuktigheten bli så hög att det bildas kondens. Hög luftfuktighet innebär påfrestningar på 

klimatskalets konstruktion och personalens välbefinnande. En luftfuktighet på omkring 55 % 

brukar vara en lagom avvägning. När det gäller luftens temperatur finns det en tumregel som 

säger att den ska vara 2°C högre än vattnets temperatur för att avdunstningen inte ska bli 

alltför stor. Eftersom vattentemperaturen ofta är omkring 28°C handlar det alltså om mycket 

höga inomhustemperaturer. Förutom temperaturer och luftfuktighet bidrar även luftens rörelse 

och vågigheten i bassängen till avdunstningen.  

Avdunstningen kan beräknas med följande formel (Aalto, 2007). 

 

                         (8) 

där 

  empirisk faktor                       
   bassängarea         
    mättat ångtryck vid rådande vattentemperatur        
   partiellt ångtryck vid lufttemperaturen i RF          
 

Den empiriska faktorn varierar beroende på typ av pool och verksamhet enligt Tabell 2. 

 

Tabell 2 Empirisk faktor för beräkning av avdunstning 

Typ av aktivitet   

Övertäckt bassäng 0,5 

Stillastående yta 5 

Privat pool med ringa användning 15 

Simhall med normal användning 20 

Badland 28 

Vågmaskin 35 

 

Det avdunstade vattnet måste ersättas med nytt vatten och för att beräkna hur mycket energi 

som går åt för att värma det kan ekvation (7) användas. Dessutom förlorar badvattnet värme 

på grund av den förångningsenergin som går åt när vatten avdunstar. Denna energiförlust 

utgör den överlägset största delen av förluster knutna till avdunstning och kan beräknas enligt 

                         (9) 

där 

  avdunstningen per år, enligt ekvation (8)          
    ångbildningsentalpi för vatten          
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Som tidigare nämnts kan en del av den energin som förloras vid avdunstning återvinnas med 

hjälp av en värmepump i ventilationsaggregatet (se kapitel 3.3.2). I ett system där 

värmeväxlare och värmepump kombineras, såsom i Figur 4, återförs all ångbildningsvärme 

till luft och bassängvatten (Menerga, 2012a). 

3.4.2 Vattenrening 

Vattenreningsprocessen förbrukar mycket energi och vatten. Bassängvattnet kräver ständig 

cirkulation för att säkerställa vattenkvaliteten. Därför krävs stora energimängder enbart för 

vattencirkulation i form av el till pumpar (se kapitel 3.6). I vattenreningsprocessen ingår 

dessutom filter som med jämna mellanrum behöver backspolas med stora mängder vatten. 

Backspolning innebär att filtrena kopplas bort från bassängvattenflödet och spolas igenom 

med vatten som flödar åt motsatt håll jämfört med bassängvattenflödet. På det viset renas 

filtrena från partiklar som fastnat, samtidigt som det går åt stora mängder vatten. Nedan följer 

en kort beskrivning av de olika delarna i vattenreningssystemet. 

Filtrering   

För att rena vattnet från partiklar och se till att vattnet håller en tillräkligt låg grumlighet 

filtreras det. Filtret ska kunna avlägsna små partiklar och lösta organiska föroreningar. 

Dessutom måste filtret klara av att beflockas, vilket innebär att ett flockningsmedel tillsätts 

innan filtret för att klumpa ihop mycket små partiklar som då tillsammans uppnår tillräklig 

storlek för att fastna i filtret.  

Filter för användning i badanläggningar kan vara antingen öppna eller slutna. Till vänster i 

Figur 5 visas ett exempel på trycksatt sandfilter medan bilden till höger visar öppna sandfilter. 

De slutna är tycksatta och förbrukar mindre mängd vatten vid backspolning än de öppna. 

Öppna filter kan däremot ge en bättre vattenkvalité.  

 

Figur 5 Exempel på slutet sandfilter och öppna sandfilter 
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Det vanligaste filtrermediet är sand men det kan förekomma andra typer. Vid större 

anläggningar använder man sig av flera parallellkopplade filter istället för ett stort för att 

anläggningen ska kunna vara driftsatt även vid filterbyte eller backspolning. 

Beroende på vilken typ av filtrering som används varierar energianvändningen. Om det till 

exempel går att minska antalet backspolningar eller mängden vatten som går åt vid en 

backspolning kan energi sparas. När bassängvattenflödet startas igen efter backspolning 

behöver vattnet nämligen värmas lite extra för att få rätt temperatur. 

Klorering 

För att badvatten inte ska riskera att ge upphov till sjukdomar behöver det desinficeras. Klor 

är den kemikalie som gör det effektivast och är därför det absolut vanligaste 

desinfektionsmedlet. Klor har dessutom förmågan att kunna sönderdela ammoniumföreningar 

och organiska ämnen. För att desinficera vatten tillsätts klor vanligen i form av klorgas, 

natrium- eller kalciumhypoklorit.  

I kontakt med vatten bildar kloret så kallat aktivt fritt klor i form av underklorsyra (HOCl) 

och hypoklorit (OCl
-
). Underklorsyra verkar mycket snabbare än hypoklorit vilket innebär att 

underklorsyra renar bättre. Förhållandet mellan de två molekylerna är starkt pH-beroende och 

högre pH-värde ger större andel hypoklorit. Ett lämpligt pH-värde för badvatten ligger mellan 

7,2 och 7,6. Vid lägre värde finns risk för hud- och ögonirritation samt för korrosionsangrepp 

på utrustning i badhuset. Ett högre pH-värde kan leda till kalkutfällningar på ledningar och 

andra ytor.  

Det fria kloret reagerar med organiska föreningar som finns i badvattnet, så som svett och 

urin, och bildar kloraminer. Kloraminer, som kallas för bundet klor, är oönskade i badvatten 

dels på grund av att de har mycket lägre desinficerande effekt jämfört med fritt aktivt klor, 

dels för att kloraminer kan ge upphov till stark klorlukt och irritation för ögon och hud. Med 

anledning av detta eftersträvas ett förhållande mellan fritt aktivt klor och bundet klor på 10:1. 

Om det inte uppnås krävs extra rening eller större avblödningsflöde vilket resulterar i att mer 

färskvatten måste värmas upp och tillsättas. Med avblödat vatten menas vatten som har 

tappats ur bassängerna och spolats ut i avloppet för att ersättas med nytt vatten. 

pH-reglering 

För att reglera pH-värdet i badvatten finns flera olika metoder. Om klorgas används vid 

desinficering sänks pH-värdet vilket medför att ett medel som höjer pH-värdet måste 

användas. Används däremot natrium- eller kalciumhypoklorit, som höjer pH-värdet, krävs ett 

surt medel för att sänka pH-värdet. Till detta används koldioxid (CO2) eller saltsyra (HCl). 

Eftersom saltsyra är frätande och besvärligt att hantera används oftast koldioxid. En annan 

fördel med koldioxiden är att den höjer vattnets alkanitet, vilket förbättrar vattnets förmåga att 

motstå försurning. 
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Bundet klor 

Idag finns krav på att minst 30 % av den totala tilluften ska vara uteluft, i syfte att hålla nere 

halten av bundet klor. Om halten bundet klor hålls nere på annat sätt kan andelen uteluft 

minskas, och därmed minskar energiförlusterna i ventilationssystemet. 

För att hålla nere halten av bundet klor i badvatten kan rent teoretiskt mer vatten avblödas och 

ersättas med nytt rent vatten, men detta är oftast inte lönsamt då mer vatten måste värmas och 

tillföras. Det finns effektivare metoder och vanligtvis används ozon, aktivt kol eller UV-ljus. 

3.5 Internlaster 

Med internlaster menas den värme som tillförs rumsluften, dels direkt från människor, 

apparater och belysning, dels indirekt från väggar, golv och tak som har värmts upp. All 

strålningsenergi, såsom ljuset från lampor, värmestrålning från varma apparater och 

människor samt solstrålning absorberas i inredning, väggar, golv och tak och avges sedan 

konvektivt till rumsluften. Värmelagringen motverkar rumsluftens temperatursvängningar 

genom att rumsluften värms av rummets väggar när rumsluften börjar sjunka och kyls då den 

börjar stiga.  

3.6 El 

Som tidigare nämnts står el för ungefär 40 % av den totala energianvändningen i badhus. Här 

följer en genomgång av de viktigaste posterna. 

3.6.1 Fläktar 

Stora ventilationsflöden och långa drifttider gör att fläktar i genomsnitt står för en tredjedel av 

den totala elförbrukningen i badhus. Enligt en studie som Energimyndigheten genomfört är 

den genomsnittliga drifttiden för fläktar i badhus 8049 timmar per år (Energimyndigheten, 

2009). Den långa drifttiden kan förklaras av att anläggningar med bassänger och andra 

våtutrymmen behöver ha ventilationen igång mycket utöver själva öppettiden för att avfukta. 

Samma studie visar att SFP-talet för fläktar i badhus i genomsnitt är 2,2 kW/(m
3
/s). SFP-talet 

är ett mått på hur effektivt ett ventilationsaggregat är och beräknas som den sammanlagda 

eleffekten genom det största av flödena för till- och frånluftsfläktarna. Det betyder att ett lågt 

värde innebär en effektivare ventilationsinstallation. Enligt Boverkets byggregler bör SFP-

talet inte överstiga 2,0 kW/(m
3
/s) för ventilationsaggregat med till- och frånluft med 

värmeåtervinning (Boverket, 2011).  

3.6.2 Pumpar 

I badhus står olika typer av processpumpar för bassängvatten för nästan 90 % av samtliga 

pumpars elanvändning vilket gör att det framförallt är de som är av intresse vid 
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energikartläggningar (Energimyndigheten, 2009). Enligt undersökningen av 

energianvändningen i Nacka simhall, Tibblebadet och Sundbyberg simhall utgör pumpar den 

näst största posten efter fläktar när det gäller elförbrukning. Därmed är det viktigt att ha 

pumpar med hög effektivitet. 

3.6.3 Kylmaskiner 

Enligt Energimyndighetens studie av energianvändningen i idrottsanläggningar utgör 

kylmaskiner 12 % av den totala energianvändningen i badhus (Energimyndigheten, 2009). 

Med kylmaskiner avses här framförallt kompressorer i värmepumpar som används i 

ventilationssystem för att avfukta frånluften och därmed återvinna energin i frånluften. När 

värme återvinns med hjälp av en värmepump i ventilationssystemet är det således viktigt att 

beakta den el som kompressorn förbrukar.  

3.6.4 Belysning 

Den installerade belysningseffekten är i genomsnitt 8,86 W/m
2
 i badhus (Energimyndigheten, 

2009). En stor del av den installerade belysningseffekten i badhus utgörs av lysrör med 

konventionella drivdon, vilka inte är lika effektiva som moderna belysnings armaturer. 

Genom att byta till modernare armatur kan en stor besparing göras. Förutom den installerade 

effekten har såklart drifttiden för belysningen betydelse. Trots de stora fönsterpartierna med 

stort ljusinsläpp som oftast finns i badhus verkar det vara ovanligt med dagsljusstyrning. 

Även annan form av styrning av belysning, såsom närvarostyrning, är ovanlig. Avsaknaden av 

styrning kan göra att drifttiderna för belysning blir onödigt långa. 

3.6.5 Övrig el 

Utöver det som tidigare nämnts när det gäller elförbrukning är bastuaggregat en stor post i 

badhus. I badhus finns det ofta kontorsutrustning och någon form av caféverksamhet som 

förbrukar en del el. I vissa badhus, exempelvis Tibblebadet, finns också ett gym eller liknande 

i fastighet. 
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4 Resultat av energikartläggningarna 

För att få en uppfattning av energiflödenas storlek och en förståelse för vilka parametrar som 

är viktiga att bearbeta för att uppnå energieffektivare badhus studerades tre badhus närmare: 

Nacka simhall, Sundbybergs simhall och Tibblebadet. Anledningen till att just dessa tre 

valdes var att de i större eller mindre omfattning figurerat i projektet Aktiva badhus. 

Information om badhusens verksamheter och drift samlades in under studiebesök på 

anläggningarna och användes för att kartlägga energianvändningen. I vissa fall var det svårt 

att få fram data, vilket medfört att uppskattningar gjorts och resultaten kan inte ses som helt 

säkra. De ger dock en fingervisning om var energin tar vägen i ett badhus. 

I detta avsnitt ges först en kort beskrivning av de tre badhusen. Därefter presenteras de 

resultat som framkommit under energikartläggningarna (i bilaga 1-3 finns de data som 

använts).  

För att verkligen få en förståelse för hur energin används i badhus behövs inte bara ett årligt 

energibehov, utan även energi- och effektbehov på månadsbasis (eller ännu bättre timbasis). 

Då tillräckligt underlag för att beräkna energi- och effektbehov för värme på månadsbasis 

endast har funnits tillgängligt för Tibblebadet presenteras det inte för Sundbybergs och Nacka 

simhall. Behovet av el på månadsbasis har inte kunnat beräknas för något av badhusen.  

4.1 Nacka simhall 

Simhallen i Nacka, som byggdes 1970, är kommunägd och drivs i kommunal regi. Den 

besöks uppskattningsvis av 130000 personer per år och är öppen ungefär 4000 timmar under 

ett år. Den är belägen i samma byggnad som en sporthall, men hallarnas ventilationssystem är 

åtskilda och de har separat mätning av fjärrvärme, el och vatten. 

I simhallen finns en 25-metersbassäng, en mindre undervisningsbassäng och en liten 

plaskbassäng. Den totala bassängarean är omkring 370 m
2
. Vattentemperaturen i stora 

bassängen är 27,5°C. I undervisningsbassängen och plaskbassängen är det 29°C. Börvärdet 

för relativa luftfuktigheten är 55 %. Lufttemperaturen anpassas så att den är ett par grader 

över vattentemperaturen.  

I vattenreningsprocessen används tre trycksatta sandfilter. Varje filter backspolas två gånger 

per vecka. Under lågsäsong (sommarmånaderna) kan det räcka med en backspolning per 

vecka. Enligt uppgifter går det normalt sett åt ungefär 11 m
3
 spädvatten per dygn, viket med 

det uppskattade antalet besökare per år stämmer ganska bra överens med tummregeln 30 liter 

per badande. Spädvattnet värms delvis upp genom värmeväxling mot det avblödade vattnet 

från bassängerna. Däremot återvinns ingen värme ur duschvattnet. 

Det finns två ventilationsaggregat; ett som betjänar bassängdelarna och ett som betjänar 

övriga utrymmen såsom omklädningsrum och entré. Ventilationsaggregaten är från 2003 och 
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det stora, som betjänar bassängdelarna, har både plattvärmeväxlare och värmepump för 

värmeåtervinning och avfuktning av frånluften. Värmen från värmepumpen kan användas 

både till att värma tilluft och bassängvatten beroende på vilket behov som finns. Även det 

mindre aggregatet har värmeåtervinning, men endast med hjälp av värmeväxlare. De moderna 

ventilationsaggregaten gör att ventilationsförlusterna utgör en relativt liten del av de totala 

värmeförlusterna jämfört med badhus som har äldre ventilationssystem (se exempelvis 

Tibblebadet).  

Enligt resultatet från energikartläggningen måste ungefär 488 MWh fjärrvärme tillföras 

Nacka simhall varje år. Dessutom tillförs 510 MWh/år i form av ”gratis” värmeenergi från 

internlaster och ventilationssystemets värmeåtervinning. Värmebalansen presenteras i Figur 6 

uppdelad på de olika energiflödena. 

Värme tillförs som synes främst genom fjärrvärme. Tack vare det nya ventilationssystemet 

tillförs även ganska mycket värme genom värmepumpens återvinning ur frånluften. Det är 

tydligt att en stor del av den tillförda värmen går åt till att täcka avdunstningsförlusterna. Tack 

vare ventilationsaggregatet med både värmeväxlare och värmepump kan samtidigt en stor del 

av den värmeförlusten återvinnas och användas för uppvärmning av tilluft och bassängvatten 

beroende på hur behovet ser ut. Samtidigt får det inte glömmas bort att värmepumpens 

kompressor förbrukar en hel del el.  

När det gäller interlaster innefattas värme som härrör från elanvändning, personvärme och 

solinstrålning. 

 

 

Figur 6 Beräknad värmebalans i Nacka simhall 

  

Gällande el beräknas ungefär 360 MWh/år behöva köpas in. Fördelningen visas i Figur 7. 

Osäkerheten när det gäller elanvändningen är stor då endast märkeffekter och uppskattade 

drifttider funnits tillgängliga, men fördelningen följer i stort sett samma mönster som i andra 

488 
49% 363 

36% 

147 
15% 

Tillförd värme (MWh/år) 

Fjärrvärme 

Värmeåtervinning 
ventilation 

Internlaster 

216 
21% 

188 
19% 

217 
22% 

377 
38% 

Avgiven värme (MWh/år) 

Transmission 

Ventilation 

Spillvatten 

Avdunstning 



22 

 

studier av badhus. Fläktar, pumpar och kompressorer dominerar elanvändningen och därför är 

de viktigt att de är effektiva. 

 

Figur 7 Beräknad elanvändning i Nacka simhall 

 

Värt att nämna är att en stor del av den el som används omvandlas till värme vilket minskar 

behovet av köpt värme. Värmen som beräknats tillföras från elanvändningen ingår i den så 

kallade internlasten i Figur 6. Eftersom fläktar och pumpar var placerade i fläktrum på taket 

respektive undercentral i källaren ansågs det svårt att uppskatta hur stor del av 

elanvändningen som i dessa fall omvandlas till värme som kan tillgodogöras. Därför har dessa 

inte inkluderats i internlasterna. Detta resonemang har tillämpats även i de två andra 

badhusen. 

4.2 Sundbybergs simhall 

Simhallen, som ägs och drivs av kommunen, invigdes 1978 men är fortfarande i relativt gott 

skick. Det finns en 25-metersbassäng, en undervisningsbassäng och en liten plaskbassäng. 

Temperaturen i vattnet är 27-28°C och ett par grader högre i luften. 

Vattnet renas i öppna sandfilter som backspolas en gång i veckan. Det går åt stora mängder 

bassängvatten vid backspolning men en del av värmen återvinns genom att bassängvattnet 

värmeväxlas mot inkommande kallvatten innan de släpps ut i avloppet. Det finns också en 

värmeväxlare för återvinning av värme i duschvattnet. 

Alla poolerna renades tidigare med klor, vilket ledde till höga halter bundet klor. För knappt 

10 år sedan installerades därför Wallenius AOT-renare i vattenreningssystemet. Tekniken 

bygger på att vatten strömmar genom en renare där ljus träffar vattnet och en fotokatalytisk 

halvledaryta. Då produceras fria radikaler som bryter ner skadliga mikroorganismer och andra 

oönskade ämnen i vattnet (Wallenius, 2012). Processen sker uteslutande i en behållare och är 
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kemikaliefri. Med hjälp av Wallenius AOT kunde man reducera klordesinficeringen till en 

minimal nivå med bibehållen mikrobiologisk säkerhet (lite klor måste alltid finnas i offentliga 

badanläggningar för att ta död på bakterier som kommer direkt från människokroppen). Andra 

fördelar var minskat behov av spädning och backspolning av filter, vilket medfört sänkta 

kostnader för drift och underhåll. Man har sänkt sina värmekostnader med uppskattningsvis 

10 % genom minskat behov av utspädning och uppvärmning av vattnet (Jansson, 2012). 

Tidigare fanns bara ett ventilationsaggregat men numera finns det ett för torra utrymmen och 

två för bassängutrymmena. Samtliga har värmeväxlare och en av dem som betjänar 

bassängdelarna har dessutom värmepump för avfuktning och uppvärmning av både tilluft och 

bassängvatten.  

I Figur 8 presenteras badhusets beräknade värmebalans. Till Sundbybergs simhall tillförs 

cirka 1 375 MWh värme per år, varav 819 MWh måste köpas in i form av fjärrvärme medan 

556 MWh är ”gratis” värme tack vare värmeåtervinning och internlaster. Återigen visar 

resultatet att avdunstning bidrar till att mycket värme avges från bassängvattnet. Eftersom 

Sundbybergs simhall, precis som Nacka simhall, har relativt nytt ventilationssystem med 

kombinerad värmeväxlare och värmepump kan emellertid en stor del av värmen återvinnas. 

 

 

Figur 8 Beräknad värmebalans i Sundbybergs simhall 

  

Figur 9 visar den beräknade elanvändningen i Sundbybergs simhall uppdelad på olika 

kategorier. Fördelningen påminner om den i Nacka simhall, vilket inte är förvånande eftersom 

de båda badhusen liknar varandra ur många aspekter. Fläktar och pumpar förbrukar mest el, 

men även här är värdena ungefärliga eftersom uppgifter om drifttider och faktiska effekter 

inte kunnat användas.  
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Figur 9 Beräknad elanvändning i Sundbybergs simhall 

4.3 Tibblebadet 

Tibblebadet invigdes 1975 och simhallens stora bassäng är en av få svenska 

inomhusbassänger som är 50 meter långa. Förutom den stora bassängen finns en liten 

undervisningsbassäng och en plaskbassäng. Temperaturen är 27°C i den stora bassängen och 

någon grad varmare i de små. Temperaturen i luften ska vara omkring 29°C. 

Simhallen ägs av kommunen men verksamheten och driften sköts av flera olika aktörer. I 

simhallen finns även ett gym och en idrottshall. Idrottshallen har dock egen undercentral och 

egna ventilationsaggregat, vilket gör att den inte berörs i denna studie.  

Det finns planer på att riva simhallen och bygga en ny om några år och därför har mycket lite 

gjorts när det gäller renovering och så vidare. Ventilationssystemen är gamla och saknar i stor 

utsträckning värmeåtervinning. Endast ett aggregat som betjänar bassängdelen har 

värmeväxlare. Tidigare fanns flera värmepumpar för värmeåtervinning men de har tagits bort 

på grund av att de ofta gick sönder. 

Det finns tre öppna sandfilter för rening av vattnet i samtliga bassänger. pH-reglering sker 

med hjälp av saltsyra och sedan några år tillbaka finns UV-ljus för nedbrytning av bundet klor 

vilket minskar behovet av avblödning och därmed värmeanvändningen för att värma upp nytt 

vatten. För att minska behovet av köpt energi för uppvärmning av bassängvatten växlas det 

avblödade vattnet mot inkommande varmvatten som då värms upp till omkring 18°C. Till den 

resterande temperaturhöjningen används fjärrvärme. 

Eftersom simhallen byggdes på 70-talet kan klimatskalets U-värden antas vara höga. En stor 

del av fasaden i bassängdelen består av 2-glasfönster. Vid ett besök i januari, då temperaturen 

var -4°C, var temperaturen på insidan av fönstren i badhuset 21-22°C. Detta innebär stora 

värmeförluster och risk för kondensutfällning. För att förhindra detta tillförs mycket varm luft 

utmed fönstren och mycket energi går åt för uppvärmning av tilluft i ventilationsaggregaten. 

150 
33% 

118 
26% 

74 
16% 

57 
12% 

43 
9% 

18 
4% 

Elanvändning (MWh/år) 

Fläktar 

Pumpar 

Kompressor 

Belysning 

Bastur 

Övrigt 



25 

 

I Figur 10 presenteras badhusets beräknade värmebalans. Till Tibblebadet tillförs totalt cirka 

3008 MWh värme per år. Av det utgörs 1 058 MWh av ”gratis” värme (värmeåtervinning och 

internlaster). Eftersom Tibblebadet inte har något ventilationssystem med värmepump för 

återvinning utan endast kan återvinna värme ur frånluften genom en värmeväxlare och 

returluftsdrift är det dock osäkert hur mycket av den beräknade värmeåtervinningen som kan 

användas som nyttig energi. Den återvunna värmen kan exempelvis inte alls användas för att 

värma upp bassängvatten. Att ventilationsförlusterna utgör nästan en tredjedel av den avgivna 

värmen tyder också på att ventilationssystemet inte är det bästa. 

  

 

Figur 10 Beräknad värmebalans i Tibblebadet 

   

När det gäller el ser det ut ungefär som förväntat. Figur 11 visar den beräknade 

elanvändningen uppdelad på olika kategorier. Anledningen till den stora förbrukningen av el 

inom kategorin övrigt är bland annat att gymmet i badhuset räknats med där. Till skillnad från 

de två andra referensbadhusen finns det ingen kompressor eftersom ventilationssystemet i 

Tibblebadet saknar värmepump. 
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Figur 11 Beräknad elanvändning i Tibblebadet 

 

 

4.3.1 Beräknat värmeeffektbehov i Tibblebadet 

Eftersom månadsdata för vattenförbrukning gått att få tag på har även energi- och 

effektbehovet för fjärrvärme på månadsbasis beräknats för Tibblebadet. Med hjälp av 

utomhus- och kallvattentemperaturer på månadsbasis har effektkurvorna i Figur 12 beräknats 

(se bilaga 4). Effektbehovet för varmvatten har beräknats enligt ekvation (6), med 

Tibblebadets redovisade vattenförbrukning för åren 2010-2011. Effektbehovet för 

uppvärmning har beräknats som summan av transmissions- och ventilationsförlusterna som 

har beräknats utifrån ekvation (2) respektive ekvation (3). Det totala värmeeffektbehovet är 

summan av varmvatten och uppvärmning. 
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Figur 12 Beräknat värmeeffektbehov för Tibblebadet 

 

Effektbehovet är som väntat störst under årets kallaste månader. I juli har badhuset stängt och 

därmed går vattenförbrukningen ned just då. Max effektbehov för värme är ungefär 350 kW. 

Resultatet som presenteras i Figur 12 användes för att beräkna värmebehovet genom att det 

beräknade effektbehovet multiplicerades med antal timmar per månad. Detta jämfördes med 

Tibblebadets redovisade fjärrvärmeförbrukning på månadsbasis under 2010 och 2011, för att 

få en uppfattning om det beräknade effektbehovets relevans. Resultatet presenteras i Figur 13. 

 

Figur 13 Beräknad värmeanvändning jämfört med redovisad fjärrvärmeanvändning i Tibblebadet  
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Kurvorna för den beräknade och den redovisade värmeanvändningen följs åt vilket tyder på 

att effektberäkningen stämmer hyfsat. De skillnaderna som kan ses kan delvis bero på att 

internlaster och värmeåtervinning från bassängvatten inte tagits med i beräkningen. 
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5 Åtgärder och resultat 

Utifrån det som framkommit under kartläggningen av energianvändningen i referensbadhusen 

har parametrarna som tas upp i detta kapitel ansetts viktiga att bearbeta i syfte att uppnå 

effektivare energianvändning i badhus. För de första sju parametrarna har energiberäkningar 

utförts och åtgärder presenterats men inte för de resterande. Detta beror på att simulering av 

distribution av tilluft och vatten inte kunnat göras inom ramen för detta projekt och för de 

”mjuka driftparametrarna” har inga beräkningar gjorts på grund av osäkerheten. Dessa 

parametrar är för den sakens skull inte mindre viktiga. 

För att kunna jämföra de olika åtgärderna och sammanfatta ett resultat har alla parametrar 

utretts med samma grundmodell som utgångspunkt. Ett badhus liknande det i Sundbyberg 

valdes i detta syfte, då det anses kunna representera ett någorlunda genomsnittligt kommunalt 

badhus. I grundmodellen antogs det dock inte finnas någon form av värmeåtervinning eller 

modern vattenrening. Med detta utgångsläge hamnade totala behovet av köpt energi för 

grundmodellen på omkring 1800 MWh/år. 

5.1 Förbättrat klimatskal 

Transmissionsförluster är en mycket viktigt parameter i badhus. I badhusen från 70-talet är U-

värdena hos fönster, väggar och tak inte de bästa och stora värmeläckage sker genom dessa på 

grund av den höga inomhustemperaturen. Badhus byggs idag med stor andel glasfasad vilket 

bidrar till stora värmeförluster. U-värdet och tätheten är dessutom mycket viktiga då tilluften 

idag tillförs utefter fönstren. Om U-värdet på fönster samt väggar reduceras blir det möjligt att 

sänka tilluftsflödet samt tilluftstemperaturen.  

För att undersöka hur låga transmissionsförlusterna skulle kunna bli om klimatskalet 

förbättrades användes energisimuleringsprogrammet VIP. En modell av en byggnad med 

ungefär samma utformning och mått på klimatskalet som Sundbybergs simhall skapades. I 

grundutförandet hade modellen 260 MWh/år i transmissionsförluster. I detta kapitel följer en 

genomgång av de olika delarna av klimatskalet och vad som kan göras för att minska 

transmissionsförlusten genom respektive del. Efter en sammanställning av alla 

förbättringsåtgärder konstaterades det att transmissionsförlusterna inte borde behöva vara 

större än 118 MWh/år viket är ungefär hälften så mycket som i referensbadhusen. Figur 14 

visar även hur mycket åtgärderna minskade transmissionsförlusterna var för sig. Nya fönster 

är den åtgärd som i detta fall har den största besparingspotentialen.  
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Figur 14 Badhusets transmissionsförluster efter att de olika åtgärderna simulerats 

  

5.1.1 Fönster 

Som utgångspunkt i VIP byggdes en modell där fönster utgjorde 22 % av den totala 

väggarean, baserat på en uppskattning av andelen fönster i referensbadhusen. Alla fönster 

antogs vara 2-glasfönster med U-värde 2,7 W/m
2
K, vilket var vanligt på 70-talet då många 

badhus byggdes. Nu finns det fönster med betydligt lägre U-värden och vid nybyggnation 

rekommenderar Energimyndigheten att fönster med U-värde på högst 1,0 W/m
2
K väljs 

(Energimyndigheten, 2012). Därför byttes fönstren i modellen ut till energisnåla 3-glasfönster 

med U-värdet 1,0 W/m
2
K. Däremot gjordes ingenting åt fönsterarean. En mindre andel 

fönster ger givetvis mindre transmissionsförluster eftersom ytterväggar har betydligt lägre U-

värden än fönster. Samtidig ger fönster ljusinsläpp och värmetillförsel genom solinstrålning. 

Med tanke på att andelen fönster i byggnader normalt sett är omkring 25 % ansågs det rimligt 

att låta det vara så i denna modell också. I badhus finns det dock ofta större andel fönster runt 

bassängerna där lufttemperaturen är hög medan andelen fönster i andra utrymmen med lägre 

lufttemperatur, såsom omklädningsrum och kontor, är mindre. För att minska 

transmissionsförlusterna kan det alltså vara värt att överväga en mindre fönsterarea just i 

anslutning till bassängerna. Det skulle även minska risken för kallras och kondens. 

5.1.2 Väggar 

I befintliga badhus kan U-värdet antas ligga på omkring 0,3 W/m
2
K för ytterväggar. För 

nybyggda badhus kan självklart värdet vara bättre, medan det för äldre ofta är sämre. Det 

finns dock inget som säger att badhus inte skulle kunna byggas enligt passivhusstandard, så 

länge det är fuktsäkert. Ett institut för forskning och utveckling inom passivhusteknik i 

Tyskland (Passiv Haus Institute) har i en rapport presenterat en modell av ett energieffektivt 

badhus (Schulz et al, 2009). Med liknande ytterväggskonstruktion som föreslås i den 
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rapporten blir U-värdet i VIP 0,106 W/m
2
K. Modellen innehåller även källarväggar och i 

bilaga 5 finns information om dem tillsammans med materialdata för ytterväggarna som 

använts i VIP.  

5.1.3 Tak 

Yttertaket är den del av klimatskärmen som utsätts för störst påfrestningar i form av 

exempelvis regn och is, temperaturvariationer, blåst, UV-strålning och inte minst ånga inifrån. 

Därför är det viktigt med fuktspärr och god isolering. Sammansättningen av taket som använts 

i denna modell finns sammanställd i bilaga 5.  

5.1.4 Golv 

På grund av den fuktiga miljön som råder i badhus är det viktigt att golvet precis som resten 

av klimatskalet är beständigt mot fukt. I golv kan isodränskivor användas, vilka består av ett 

material som både isolerar och skyddar mot fukt. I bilaga 5 finns en sammanställning av 

utformningen av golvet som använts i modellen. 

5.2 Zonindelning 

I flera badhus finns inga direkta zonindelningar i byggnaden utan fukten vandrar fritt och 

samtliga utrymmen är lika varma, cirka 30°C. Detta är både energikrävande och dåligt ur 

arbetsmiljösynpunkt. Genom att dela in byggnaden i zoner kan detta undvikas. Zoner kan 

skapas med hjälp av vanliga inneväggar och luftslussar mellan exempelvis reception och 

bassängrum.  

En zonberäkning genomfördes i VIP för grundmodellen som beskrevs i avsnitt 5.1. I 

grundmodellen antogs alla utrymmen vara 30°C, alltså lika varma som bassängutrymmena 

bör vara. Zonberäkningen utfördes så att bassängutrymmena fortfarande var 30°C, medan 

temperaturen i övriga utrymmen sattes till 22°C. Denna förändring innebar att 

transmissionsförlusterna blev 235 MWh/år, en minskning med 25 MWh/år jämfört med 

grundmodellen. 

5.3 Värmeåtervinning 

Eftersom luft och vatten värms upp till höga temperaturer finns stor potential för 

värmeåtervinning. Värmeåtervinning bör utformas ur ett systemperspektiv som innebär att så 

lite energi som möjligt behöver tillföras byggnaden. Värme kan återvinnas från exempelvis 

ventilationens frånluft, duschvatten och bassängvatten. Det är inte enbart viktigt att hitta ett 

system med optimal värmeåtervinning, utan värmeväxlare och värmepumpar måste också 

vara effektiva och hålla hög standard så att de inte går sönder. 
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5.3.1 Frånluft 

Som tidigare nämnts är det redan relativt vanligt med värmeåtervinning ur frånluft med hjälp 

av värmeväxlare och värmepump. Ett ventilationsaggregat med både värmeväxlare och 

värmepump kan inte bara ta vara på en del av värmen i frånluften, utan kan även avfukta 

luften och därmed återföra ångbildningsvärme till bassängvatten och luft. Om Sundbybergs 

simhall återigen används som exempel blir skillnaden mellan att inte ha någon form av 

värmeåtervinning i ventilationssystemet och att ha värmeväxlare i alla aggregat och dessutom 

en värmepump omkring 740 MWh/år. 

5.3.2 Duschvatten 

Ett tappvattensystem med värmeåtervinning är relativt ovanligt i befintliga badhus då det är 

svårt att implementera i gamla byggnader. Har man inte separata avlopp för toalett och 

duschar från början är det ett kostsamt ingrepp att sära på dem. Vid nybyggnad finns det dock 

ingen anledning att inte separera avloppen då det finns en stor potential för värmeåtervinning 

från duschvatten.  

För att uppskatta hur mycket värme som kan återvinnas ur duschvatten antogs det att 150 000 

personer besökte ett badhus per år och att varje person förbrukade 60 liter duschvatten, varav 

hälften antogs värmas till 60°C (för att avlägsna legionellabakterier). I Tabell 3 jämförs 

energianvändningen utan värmeåtervinning med ett par system med värmeåtervinning. Den 

temperatur som vattnet har efter eventuell värmeåtervinning benämns T1 och T2 är den 

temperatur som vattnet ska värmas upp till . Därmed kan ekvation (7) användas för att 

beräkna den energi som behövs för att värma vattnet från T1 till T2.  

En rörvärmeväxlare kan värma det inkommande kallvattnet till 25°C. För att sedan värma 

duschvattnet från 25°C till 60°C med hjälp av fjärrvärme eller annat uppvärmningssätt åtgår 

det 94 MWh/år. För att återvinna ytterligare värme ur duschvatten kan en rörvärmeväxlare 

kombineras med en värmepump. För att driva kompressorn i värmepumpen åtgår årligen 

ungefär 20 000 kWh, vilket även har räknats med i energianvändningen i Tabell 3 (Menerga, 

2012b). 

Vid installation av aggregat för värmeåtervinning ur duschvatten är det viktigt att ta hänsyn 

till att behovet av duschvattenflöde och avloppsvattnets avrinning inte tidsmässigt 

sammanfaller, vilket medför att en uppsamlingstank behövs. 

Problemet med värmeåtervinning ur duschvatten, och i vissa fall även bassängvatten, kan vara 

att värmeväxlare snabbt blir igensatta vilket leder till försämrad verkningsgrad och 

driftstörningar. Det är viktigt att värmeväxlarna kan rengöras lätt och effektivt. 
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Tabell 3 Värmeåtervinning ur duschvatten 

 V  

[m
3
/år] 

T1  

[°C] 

T2  

[°C] 

Energianvändning 

[MWh/år] 

Besparing 

[MWh/år] 

Utan värmeåtervinning 4500 7 60 276,7 - 

Med rörvärmeväxlare 4500 25 60 182,7 94,0 

Med rörvärmeväxlare och 

värmepump 

4500 35 60 150,5 126,2 

 

5.3.3 Bassängvatten 

Istället för att bara släppa ut avtappat bassängvatten i avloppet kan en del av den värmen som 

finns i vattnet tas till vara. Principen är samma som för värmeåtervinning ur duschvatten, men 

bassängvattnet håller lägre temperatur. Det avtappade vattnet håller omkring 28°C och att det 

nya bassängvattnet måste värmas upp till 32°C. 

Som tumregel gäller att bassängvattnet ska spädas med 30 l/badare för att det ska hållas 

fräscht. Om det, precis som i duschvattenexemplet ovan, antas att 150 000 personer besöker 

badhuset för att bada varje år blir det totalt 4500 m
3
/år.  

På samma sätt som för duschvatten beräknades värmebesparingspotentialen för bassängvatten 

med hjälp av ekvation (7) enligt temperaturdifferenserna i Tabell 4. Utöver eventuell 

värmeåtervinning krävs det alltså fjärrvärme eller liknande för att höja temperaturen på det 

inkommande vattnet från T1 till T2. 

Det aggregat som företaget Menerga har utvecklat för värmeåtervinning ur duschvatten kan 

även anpassas till bassängvatten. Enligt Menerga skulle aggregatets kompressor förbruka 

ungefär 10 000 kWh/år i ett system med en 25-meters bassäng (Menerga, 2012b), vilket har 

inkluderats i energianvändningen i Tabell 4. 

Det avtappade bassängvattnet kan samlas upp efter att ha passerat 

värmeåtervinningsaggregatet från bassängen och användas för backspolning av bassängfiltren 

vilket minskar kallvattenbehovet. 

 

Tabell 4 Värmeåtervinning ur bassängvatten 

 V  

[m
3
/år] 

T1 

[°C] 

T2 

[°C] 

Energianvändning 

[MWh/år] 

Besparing 

[MWh/år] 

Utan värmeåtervinning 4500 7 32 130,5 - 

Med rörvärmevärmeväxlare 4500 21 32 57,4 73,1 

Med rörvärmeväxlare och 

värmepump 

4500 32 32 10,0 120,5 
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5.4 Värmeförsörjning med solvärme 

Badhus värms nästan uteslutande med fjärrvärme (Energimyndigheten, 2009). Detta är i 

många fall ett bra alternativ men det kan vara värt att överväga andra. Ett alternativ som kan 

tänkas passa badhus är solvärme. De stora mängderna varmvatten med relativt låg temperatur 

borde medföra att ett system med solpaneler kan nyttjas på ett effektivt sätt.  

Polysun är ett program som används för att simulera solvärmesystem. Det går att bygga upp 

olika system och dimensionera dem med hänsyn till de behov som finns. Ett system med 

solpaneler och kompletterande värmegenerator för att täcka varmvattenbehovet för en 25-

metersbassäng och tappvarmvatten byggdes upp enligt Figur 15. 

 

Utifrån ett årsbehov av varmvatten (inklusive både bassäng- och tappvarmvatten) som 

motsvarar ett badhus i Sundbybergs storlek anpassades varmvattenförbrukningen till att följa 

samma mönster på månadsbasis som i Tibblebadet år 2010. Detta för att få ett realistiskt 

resultat som går att jämföra med de övriga åtgärderna. Om bara en genomsnittlig 

varmvattenförbrukning per år hade angetts i Polysun skulle inte resultatet blivit tillförlitligt.  

Varmvattenförbrukningen som användes i simuleringen presenteras i Figur 16. Anledningen 

till den kraftiga nedgången under sommaren är att badhuset håller stängt under några veckor. 

Den kraftiga variationen under vintern (som exempelvis relativt låg vattenförbrukning i 

februari och mars) kan däremot ses som slumpmässig variation. Under just det aktuella året 

såg det ut så här, men om medelvärdet för flera år använts hade det sannolikt blivit en jämnare 

fördelning. Tyvärr fanns inte vattenförbrukningen för flera år tillgänglig per månad. 

 

Figur 15 Systemet som simulerades i Polysun 
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Figur 16 Varmvattenförbrukning som använts i simuleringen 

 

Generellt brukar lutningen på solpanelerna sättas till omkring 45°. Med tanke på att det största 

behovet av varmvatten inte infaller under sommarmånaderna testades olika lutningar på 

panelerna och det visade sig att 55° lutning gav bättre utbyte, eftersom solen står lägre på 

våren och hösten än på sommaren.  

Arean på solvärmeanläggningen valdes till 1000 m
2
, vilket skulle kunna rymmas på badhusets 

tak. Valet av area gjordes med avseende att visa på potentialen för solvärme. Den ekonomiska 

lönsamheten beaktades således inte. Det är alltså inte säkert att ett system med 1000 m
2
 

solpaneler är optimalt. 

Enligt simuleringen levererar solpanelerna 136 MWh värme till systemet under ett år. 

Fördelningen per månad redovisas i Figur 17. 
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Figur 17 Levererad solvärme till systemet samt energibehov enligt simuleringen 

 

Figur 17 visar också årsbehovet av varmvatten (systemets totala energibehov för dusch- och 

bassängvatten). Totalt blev det enligt simuleringen 307 MWh, vilket jämförbart med 

energibehovet för uppvärmning av vatten i Sundbybergs simhall som beräknades till 306 

MWh/år utan värmeåtervinning. Som synes täcker värmen från solpanelerna hela 

varmvattenbehovet under sommarmånaderna, och en bit in på hösten och våren täcks nästintill 

hälften av behovet. Utbytet på årsbbasis är bra, men för badhus som inte har stängt på 

sommaren skulle utbytet på årsbasis bli ännu bättre eftersom solpanelerna egentligen kan 

leverera som mest under sommaren. Ett solvärmesystem i kombination med borrhålslager 

skulle kunna vara ett intressant alternativ för att bättre ta vara på solvärmen. 

5.5 Fläkt- och pumpeffektivitet 

Fläktar och pumpar bör följa ungefär de riktvärden på SFP-tal som rekommenderas för 

lokaler. Senaste riktlinjerna för fläktar säger att SFP-talet inte bör överstiga 1,7 kW/(m
3
/s). 

Idag är badhus långt från att uppnå dessa värden. Genom att ställa krav på låga SFP-tal för 

fläktar och pumpar, samt genom att se till att de har frekvensstyrning och god injustering kan 

en betydande reducering av elanvändningen ske. 

För att få en uppfattning om hur stor energibesparing som kan åstadkommas genom att byta 

till fläktar som uppfyller riktlinjerna används Sundbybergs simhall som exempel. Som 

utgångspunk antogs fläktarnas SFP-tal vara 2,2 kW/(m
3
/s). Om de skulle bytas ut till fläktar 
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med 1,7 kW/(m
3
/s) i SFP-tal (vilket rekommenderas av BELOK

2
) skulle besparingen bli 

ungefär 34 MWh/år, eller 23 % av fläktarnas elanvändning.   

5.6 Belysning 

Den installerade belysningseffekten är i genomsnitt 8,86 W/m
2
 i badhus och den 

genomsnittliga drifttiden är 3546 timmar/år (Energimyndigheten, 2009). Armaturen i 

befintliga badhus är ofta gammal och mycket energi kan sparas genom att välja modernare 

armatur. Figur 18 ger en bild av hur mycket belysningsel som kan sparas med olika insatser 

(Belysningsbranschen, 2009). Belysningsstyrning, exempelvis närvarostyrning eller 

tidsslinga, bör användas i hela byggnaden. Dagsljusstyrning passar bra i badhus med stora 

fönster samt i andra lokaler med mycket dagsljusinsläpp. Dessutom kan belysningsprogram 

användas för att anpassa belysningen efter verksamheten, till exempel genom att använda 

dimfunktion. 

För att visa hur mycket el byte till energieffektivare belysning skulle kunna spara används 

återigen Sundbybergs simhall som exempel. I energikartläggningen uppskattades behovet av 

el för belysning till omkring 60 MWh/år (eller ca 9 kWh/m
2
). Belysningen har bytts ut relativt 

nyligen och består till ganska stor del av moderna armaturer. Däremot saknas dimfunktion, 

dagsljusavkänning och närvarostyrning. Om detta installerades skulle det enligt 

procentsatserna i Figur 18 gå att spara 40 MWh el per år i Sundbybergs simhall. 

 

 

Figur 18 Procentuell minskning av elanvändningen vid byte till modernare belysning 

 

                                                 

2
 BELOK är ett nätverk av fastighetsägare startat av Energimyndigheten med syftet att ”vara en objektiv part och 

att driva utvecklingsprojekt med energieffektivisering och miljöfrågor som gemensamma nämnare bland 

sina medlemmar i deras fastigheter”. 
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Något som bör beaktas vid byte av belysning är förändringar i värmebehovet. Då 

belysningsenergin minskar, minskar belysningens värmetillskott och värmebehovet ökar. När 

en viss mängd elenergi sparas, ökar värmebehovet med uppskattningsvis hälften (Söderberg, 

2012).  

5.7 Vattenrening 

Vattenreningsprocessen är energikrävande men det finns former av vattenrening som är 

mindre energikrävande än andra. Det vanligaste sättet att desinficera bassängvatten är med 

klor, men det medför att stora mängder vatten går åt för spädning och backspolning av filter 

för att bli av med bundet klor. Den stickande klorlukten som kommer från det bundna kloret 

kan också öka behovet av ventilation i badhuset. Därför är det önskvärt om klordesinficering 

kan bytas ut mot någon annan form av rening som innebär mindre energianvändning. 

Som tidigare nämnts finns det tekniker för vattenrening som är energieffektivare. Något som 

blir allt vanligare är desinficering med UV-ljus. Ofta räcker det långt med en UV-lampa på 75 

W för att kraftigt kunna minska kloranvändningen. En annan metod är den som används i 

Sundbybergs simhall (se kapitel 4.2). För ett badhus i Sundbybergs omfattning kan det 

minskade behovet av spädning och backspolning ge en besparing i storleksordningen 10 % av 

värmeanvändningen vilket för Sundbybergs simhall motsvarar 80 MWh/år. 

5.8 Övertäckning av bassäng 

Avdunstning från bassängernas vattenytor innebär en mycket stor energiförlust. När personer 

badar i en bassäng blir avdunstningsförlusterna större på grund av vågor och stänk, men även 

nattetid och vid andra tillfällen då bassängen inte används går energi förlorad genom 

avdunstning.  Genom att täcka över bassängen med en duk under natten och andra tider på 

dygnet då den inte används minskar avdunstningen vilket även minskar energin som går åt för 

att värma bassängvattnet. Figur 19 visar avdunstningsförlusterna från en 25-metersbassäng 

med vattentemperatur på 27°C och en relativ luftfuktighet på 55 %. I diagrammet jämförs ett 

scenario utan bassängtäckning med ett scenario där bassängen täcks över när bassängen inte 

är öppen för bad. Avdunstningsförlusterna har beräknats som summan av förångningsenergin 

och den energi som går åt för att värma nytt vatten med samma volym som den som avdunstat 

(se kapitel 3.4.1). Att täcka över bassängen innebär att energin som förbrukas på grund av 

avdunstning minskar med 21 % på årsbasis.  

Om övertäckning av bassäng tillämpas i ett badhus som har ventilationsaggregat med 

värmepump blir det lite mer komplext. Ventilationsaggregat med värmeväxlare och 

värmepump, som är vanliga i badhus, återför all ångbildningsvärme till bassängvatten och luft 

(Menerga, 2012a). Eftersom förångningsenergin står för drygt 90 % av de totala 

energiförlusterna vid avdunstning skulle det alltså innebära att övertäckning av bassäng inte 

ger en särskilt stor energibesparing. Dessutom råder det delade meningar kring huruvida 
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övertäckning av bassäng påverkar vattenkvalitén. Därför kommer inte denna åtgärd tas med i 

det sammantagna resultatet. 

 

 

Figur 19 Avdunstningsförluster för en bassäng utan respektive med bassängtäckning 

 

5.9 Placering av tilluftsdon 

Tilluftsdonen är i de flesta befintliga badhus placerade på golvet utmed väggarna som ofta 

består av stora fönsterpartier. Anledningen till att luften tillförs på detta sätt är att kallraset vid 

fönstren måste motverkas. Det finns dock undersökningar som visar att luft som tillförs på 

detta sätt försvinner upp utmed fönstren till taket och sedan ut genom frånluftsdonen som ofta 

är placerade högt. Exempelvis genomfördes ett röktest i Fyrishovs simhall där det var tydligt 

att tilluften inte nådde ut över bassängytorna (Larsson, 2012). Istället blev det en så kallad 

kortslutning i ventilationen.  

För att kunna sänka tilluftsflödet bör tilluften tillföras närmare bassängen så att de kloraminer 

som bildas vid vattenytan kan bortföras så snabbt och effektivt som möjligt. Samtidigt får inte 

ventilationen orsaka drag som kan upplevas obehagligt för de som badar. Ett alternativ som 

verkar fungera i Fyrishov är tropikfläktar i taket. Ett annat alternativ är att byta till fönster 

med bättre U-värde för att minska risken för kallras, vilket möjliggör andra placeringar av 

tilluftsdonen.  För att utreda detta ytterligare i det fortsatta arbetet inom projektet föreslås 

simulering av olika till- och frånluftsdon. 
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5.10 Distribution av vatten till bassäng 

Det finns olika sätt att distribuera vatten till bassängen. Det vanligaste i moderna bassänger är 

att vatten tillförs genom insprutningsanordningar i botten. I äldre bassänger kan det vara 

tillförsel i en ände av bassängen och uttag i den andra. Det skulle vara intressant att undersöka 

hur olika sätt att distribuera vatten i bassänger påverkar vattenkvalitén och värmeförlusterna 

från bassängvattnet.  

5.11 Samverkan 

Badhus kan kombineras i samma byggnad som andra verksamheter vilket minskar 

transmissionsförluster genom klimatskal. Ännu viktigare former av samverkan är till exempel 

den mellan ishallar och badhus där badhus kan tillvarata värme från ishallarnas kylmaskiner. 

Detta bör övervägas och utredas vid nybyggnation. 

5.12 Driften 

5.12.1 Driftformer 

Hur driften sköts varierar stort mellan badhus och påverkar även energianvändningen. 

Generellt kan man säga att driften sköts bäst i egen regi och sämre ju fler som delar på 

entreprenaden. Detta är givetvis individberoende men det är ändå en faktor som kan ha 

oerhört stor inverkan på energianvändningen. 

5.12.2 Energiledningssystem 

Energiledningssystem är något som allt fler företag inför för att hitta riktlinjer för sitt 

energieffektiviseringsarbete. Ett energiledningssystem innebär att man sätter upp årliga mål 

för sitt energiarbete och hittar ett sätt att arbete mot dessa mål. Ofta innefattas inte badhus av 

energiledningssystem vilket är märkligt då badhus tillhör de lokaler som verkligen skulle 

behöva det. 

5.12.3 Driftövervakning, uppföljning och mätning 

Driftövervakning är oerhört viktig i en sådan komplex byggnad som ett badhus är. Om värden 

inte överensstämmer med börvärde ska detta snabbt justeras, givare ska fungera och kalibreras 

så att inte energianvändningen blir onödigt hög. Fler mätare bör även installeras för att få en 

bättre koll på energianvändningen i ett badhus. Tappvarmvatten ska exempelvis ha egen 

mätare och används värmepump ska det finnas enskild mätare på denna för att kunna följa 

upp och se när något inte fungerar som det ska. 
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5.13 Resultatsammanställning av åtgärdernas 

besparingspotential 

I Tabell 5 sammanfattas besparingspotentialen för de åtgärder som har beräknats. 

Badhusmodellen antogs i utgångsläget ha en energianvändning på 1800 MWh/år och i stort 

sett all den energin (om det bortses från internlaster) behövdes i grundutförandet köpas in 

eftersom ingen värmeåtervinning fanns.  

 

Tabell 5 Sammanställning av åtgärder 

Åtgärd 
Besparingspotential 

(MWh/år) 

Reducering av nyckeltal 

(kWh/badare) 

Befintligt behov av köpt energi 1800 12 

1 Transmissionsförluster -142 -0,95 

2. Zonindelning -25 -0,17 

3.1  Värmeåtervinning frånluft -740 -4,9 

3.2 Värmeåtervinning duschvatten -126 -0,84 

3.3 Värmeåtervinning bassängvatten -121 -0,81 

4. Värmeförsörjning med solvärme -136 -0,91 

5. Fläkt- och pumpeffektivitet -34 -0,23 

6. Belysning -40 (+20 värme) -0,27 (+0,13 värme) 

7. Vattenrening -80 -0,53 

Total besparing 1408 9,5 

Behov av köpt energi efter åtgärder 392 2,5 

 

 

När samtliga parametrar undersökts och de identifierade åtgärdernas besparingspotential 

räknats samman erhölls en total besparing på 1408 MWh/år vilket resulterar i att endast 392 

MWh/år behöver tillföras utifrån i form av köpt värme och el. Per badare blir det 2,6 kWh och 

per kvadratmeter blir det ungefär 260 kWh (om arean antas vara 1500 m
2
). Det är en stor 

besparing jämfört med referensbadhusens energiprestanda som beräknades till mellan 6,5 och 

14,1 kWh per badare.  
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Något som måste utredas ytterligare är huruvida åtgärderna är strikt additiva eller inte. Det 

finns en risk att en åtgärd kan påverka utfallet av en annan och därmed är det inte säkert att 

den totala besparingen skulle bli lika stor. 
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6 Sammanfattning och slutsatser 

Examensarbetets mål var att undersöka hur låg energianvändning ett nybyggt badhus kan 

förväntas få, och presentera förslag på åtgärder i syfte att nå den låga energianvändningen. Ett 

nyckeltal definierades för att göra det lättare att jämföra energianvändningen i olika badhus. 

Nyckeltalet kan även ses som en riktlinje för vad man ska sträva mot vid nybyggnationer av 

badhus.  

För att skapa förståelse för vilka parametrar som är av vikt att bearbeta i syfte att uppnå 

energieffektivare badhus kartlades energianvändningen för de tre referensbadhusen. Eftersom 

det inte fanns möjlighet att beräkna energianvändning mer detaljerat än på årsbasis har det 

varit svårt att med exakthet bestämma den totala energianvändningen uppdelad på de olika 

energiflödena. Dock stämmer beräkningarna bra överens med badhusens redovisad 

fjärrvärme- och elanvändning på årsbasis. För att med större säkerhet kunna kartlägga hur 

energin används i badhus skulle det behövas bättre dataunderlag, gärna på timbasis. 

En uppenbar skillnad mellan badhus och vanliga byggnader är de stora mängderna vatten som 

måste värmas upp. Det visade sig att mycket energi går förlorad när vatten avdunstar från 

bassänger. Genom att installera ventilationsaggregat med värmeväxlare och värmepump kan 

en mycket stor del av avdunstningsförlusterna återvinnas. Energin som behövs för att värma 

vatten kan minskas ytterligare med hjälp av värmeväxlare som återvinner värme ur bassäng- 

och duschvatten.  

Utöver åtgärder för att minska energianvändningen relaterad till varmvatten presenterades 

bland annat åtgärder för att minska transmissionsförluster och elanvändning. Sammantaget 

kan det konstateras att det finns en mycket stor energibesparingspotential i badhus. I 

befintliga badhus skulle åtgärderna kanske innebära alltför stora ingrepp och kostnader, men 

vid nybyggnation borde alltså energianvändningen gå att få ner betydligt jämfört med äldre 

befintliga badhus. Nyckeltalet för badhusmodellen efter att alla åtgärder räknats samman blev 

betydligt bättre än nyckeltalen för referensbadhusen. Åtgärderna måste dock utredas 

noggrannare och ur fler aspekter. Framförallt måste den ekonomiska lönsamheten undersökas. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1. Energiflödesberäkning Sundbyberg 

Allmän information 

Öppettimmar per år: 4300 h 

Besökare per år: 150000 personer 

Total area: 1500 m
2
 

 

Resultat 

Redovisad värme: 807 MWh 

Beräknad värme: 819 MWh 

Redovisad el: 486 MWh 

Beräknad el: 461 MWh 

 

Transmission 

 A [m
2
] U [W/m

2
K]  Gt [°Ch] Qt [kWh/år] 

Väggar 600 1,2 140000 100800 

Fönster 120 1,9 140000 31920 

Tak 1500 0,3 140000 63000 

Golv 1500 0,3 140000 63000 

Totalt    258720 

 

Ventilation 
 qv [m

3
/s] η [-] Gt [°C] Qv [kWh/år] 

LA2 1,08 0,75 117384 38032 

LA1A 1,58 0,5 204984 194735 

LA1B 0,53 0,5 204984 64570 

Totalt    297337 

 

Uppvärmning av vatten 
 V [m

3
/år] T1 [°C] T2 [°C] Q [kWh/år] 

Spädvatten 4500 8 32 125280 

Duschar 3000 22 60 132240 

Totalt     257520 

 

Avdunstningsförluster 
 A [m

2
] PB [mbar] PL [mbar] Wdag [kg] Wnatt [kg] W [kg/år] 

Stora bassängen 425 35 19,25 575662 149270 724933 

Lilla bassängen 102 38 20,9 112500 38895 151397 

Plaskbassängen 12 38 20,9 13235 4575 17811 

 

Ångbildningsvärme: 560577 kWh/år 
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Värmeåtervinning ventilation 

Avfuktning värmepump: 368945 kWh/år 

 

Internlaster 

Personvärme: 45000 kWh/år 

Belysning: 28672 kWh/år 

Bastur: 43000 kWh/år 

Solinstrålning: 70000 kWh/år 

Totalt: 186672 kWh/år 

 

El 

Fläktar 

 P [W]  Tid [h]  E [kWh/år] 

LA1A TF/FF 11611 8760 101713 

LA1B TF/FF 3850 8760 33726 

L2 TF/FF 1222 8760 10707 

L2 FF2 418 8760 3662 

Totalt   149808 

 

Pumpar 

 P [W]  Tid [h]  E [kWh/år] 

VS10 - PV01 370 8760 3241 

VS11 - PV01 370 8760 3241 

VS20 - PV01 750 8760 6570 

VS21 - P21 750 8760 6570 

VS22 - P21 750 8760 6570 

VS30 - PV01 750 1075 806 

Cirk. Pump (stora) 7000 8760 61320 

Cirk. Pump (lilla) 3000 8760 26280 

Bassängpump 440 8760 3854 

Totalt   118453 

 

Värmepump 

 P [W] Tid [h] E [kWh/år] 

Kompressor (dag) 11300 4300 48590 

Kompressor (natt) 5650 4460 25199 

Totalt   73789 
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Bastu 

 P [W]  Tid [h]  E [kWh/år] 

Bastu (dam+herr) 20000 2150 43000 

Totalt   43000 

 

Belysning 
 P [W] Tid [h] E [kWh/år] 

Baddelen 7080 4300 42480 

Omklädningsrum 4456 4300 26736 

Övrigt 1800 4300 10800 

Totalt   57345 

 

Övrig el 

 P [W] Tid [h] E [kWh/år] 

Solarier 7500 1075 8063 

Datorer 1500 4300 6450 

Kyl/frys 450 8760 3942 

Totalt   18455 
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Bilaga 2. Energiflödesberäkning Nacka 

Allmän information 

Öppettimmar per år: 4000 h 

Besökare per år: 130000 personer 

Total area: 1500 m
2
 

 

Resultat 

Redovisad fjärrvärme: 509 MWh 

Beräknad värme: 488 MWh 

Redovisad el: - MWh 

Beräknad el: 354 MWh 

 

Transmission 

 A [m
2
] U [W/m

2
K]  Gt [°Ch] Qt [kWh/år] 

Väggar 435 1,2 140000 73080 

Fönster  140 2,8 140000 54880 

Tak 1100 0,3 140000 46200 

Golv 1000 0,3 140000 42000 

Totalt    216160 

 

Ventilation 

 qv [m
3
/s] η [-] Gt [°C] Qv [kWh/år] 

LB01 1,41 0,5 204984 173416 

LB02 0,42 0,75 117384 14790 

Totalt    188207 

 

Uppvärmning av vatten 

 V [m
3
/år] T1 [°C] T2 [°C] Q [kWh/år] 

Spädvatten 3696 18 32 60023 

Dusch 2600 8 60 156832 

Totalt     216855 

 

Avdunstning 

 A [m
2
] PB [mbar] PL [mbar] Wdag [kg] Wnatt [kg] W 

[kg/år] 

Stora bassängen 300 36 20 384000 114240 498240 

Undervisningsbassängen 60 40 22 64800 25704 90504 

Plaskbassängen 7 40 22 10179 3028 13207 

 

Ångbildningsvärme: 377390 kWh/år 

Värmeåtervinning ventilation 

Avfuktning värmepump: 363408 kWh/år 
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Internlaster 

Personvärme: 39000 kWh/år 

Belysning: 19080 kWh/år 

Bastur: 19200 kWh/år 

Solinstrålning: 70000 kWh/år 

Totalt: 147280 kWh/år 

 

El 

Fläktar 

 P [W]  Tid [h]  E [kWh/år] 

LB01 TA 6700 8760 58692 

LB01 FA 6100 8760 53436 

LB02 TA 3080 4000 9856 

LB02 FA 3080 4000 9856 

Totalt   131840 

 

Pumpar 

 P [W]  Tid [h]  E [kWh/år] 

VR1-P1 7700 8760 67452 

VR2-P1 2000 8760 17520 

VR1-P2 200 8760 1752 

VR2-P2 200 8760 1752 

RAD-PUMP 250 8760 2190 

VVC1-P1 165 8760 1445 

Totalt   92111 

 

Värmepump 

 P [W] Tid [h] E [kWh/år] 

Kompressor (dag) 11300 4000 45200 

Kompressor (natt) 5650 4760 27482 

Totalt   72682 

 

Bastu 

 P [W] Tid [h]  E [kWh/år] 

Bastu dam 6000 1600 9600 

Bastu herr 6000 1600 9600 

Totalt   19200 
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Belysning 

 P [W] Tid [h] E [kWh/år] 

Halogen simhall 1400 6000 8400 

Lysrör simhall 1080 6000 6480 

Omklädningsrum 2880 6000 17280 

Övrigt 1000 6000 6000 

Totalt   38160 

 

Övrig el 

 P [W] Tid [h] E [kWh/år] 

Datorer 1500 4000 6000 

Totalt   6000 
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Bilaga 3. Energiflödesberäkning Tibble 

Tibble 

Allmän information 

Öppettimmar per år: 4000 h 

Besökare per år: 180000 personer 

Total area: 4123 m
2 

 

Resultat 

Redovisad värme: 1945 MWh 

Beräknad värme: 1950 MWh 

Redovisad el: 602 MWh 

Beräknad el: 593 MWh 

 

Transmission 

 A [m
2
] U [W/m

2
K]  Gt [°Ch] Qt [kWh/år] 

Väggar 1005 1,2 140000 168840 

Fönster 370 2,8 140000 145040 

Tak 1374 0,3 140000 57722 

Golv 1374 0,3 140000 57722 

Totalt    429324 

 

Ventilation 

 qv [m
3
/s] η [-] Gt [°C] Qv [kWh/år] 

TA1 1,28 0 117384 179989 

TA2 0,63 0 117384 88038 

TA4 1,94 0 117384 273896 

TA5 1,72 0 117384 242594 

TA6 0,42 0 117384 58692 

TA/FA3C 3,30   0 

TA3  0,99 0,5 204984 121760 

Totalt    964969 

 

Uppvärmning av vatten 

 V [m
3
/år] T1 [°C] T2 [°C] Q [kWh/år] 

Spädvatten 11863 18 32 192647 

Duschar 3600 8 60 217152 

Totalt     409799 
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Avdunstning 

 A [m
2
] PB [mbar] PL [mbar] Wdag [kg] Wnatt [kg] W [kg/år] 

Simbassäng 1250 35 21 1400000 416500 1816500 

Undervisningsbassäng 66 38 22,8 60192 23876 84068 

Plaskbassäng 15 40 24 14400 5712 20112 

 

Ångbildningsvärme: 1204160 kWh/år 

Återvinning ventilation (genom återluft) 

842912 kWh/år 

 

Internlaster 

Personvärme: 54000 kWh/år 

Belysning: 43224 kWh/år 

Bastur: 48000 kWh/år 

Solinstrålning: 70000 kWh/år 

Totalt: 215224 kWh/år 

 

 

El 

 

Fläktar 

 P [W]  Tid [h]  E [kWh/år] 

TA/FA1 2811 8760 24625 

TA/FA2 1375 8760 12045 

TA/FA4 4278 8760 37473 

TA/FA5 3789 8760 33191 

TA/FA6 917 8760 8030 

TA/FA3C 7260 8760 63598 

TAFA3  2178 8760 19079 

Totalt   198041 
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Pumpar 

 P [W]  Tid [h]  E [kWh/år] 

P101 kolfilter 550 8760 4818 

P102 simbassäng 4700 8760 41172 

P103 undervisning 900 8760 7884 

P105 snabbcirk. 7500 8760 65700 

P106 backspol 11000 20,8 228,8 

P108 klordosering 1100 8760 9636 

P 1 ventilation 30 8760 262,8 

P 2 ventilation 150 8760 1314 

P 3 ventilation 570 8760 4993 

P 4 ventilation 290 8760 2540 

P 5 ventilation 60 8760 526 

P 6 ventilation 60 8760 526 

P 7 ventilation 600 8760 5256 

P 9 radiatorer 105 8760 920 

P 10 radiatorer 105 8760 920 

P 11 värmecirk 

simbassäng 

600 8760 5256 

P 13 värmecirk 

undervisning 

165 8760 1445 

P 16 VVC-pump 100 8760 876 

Huvudcirk 1100 8760 9636 

Totalt   163909 

 

Bastu 

 P [W]  Tid [h]  E [kWh/år] 

Bastu i varmrum (dam+herr) 8000 2000 16000 

Bastu (dam+herr) 16000 2000 32000 

Totalt   48000 

 

Belysning 

 P [W] Tid [h] E [kWh/år] 

Lysrör simhall 2900 6000 17400 

Andra lampr simhall 1800 6000 10800 

Små lysrör omkl. 4032 6000 24192 

Stora lysrör omkl. 1296 6000 7776 

Andra lampor omkl 600 6000 3600 

Små lysrör 

entré/café/reception 

1080 6000 6480 

Andra lampor 

entr´/café/reception 

1200 6000 7200 

Lampor gymmet 1500 6000 9000 

Totalt   86448 
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Övrig el 

 P [W] Tid [h] E [kWh/år] 

Träningsmaskiner 15000 4000 60000 

Kylskåp 750 8760 6570 

Datorer 2000 4000 8000 

Solarier 7500 3000 22500 

Totalt   97070 
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Bilaga 4. Effektberäkning Tibble 
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Kommentarer till effektberäkning 

1. Utomhustemperaturer och kallvattentemperaturer har tillhandahållits av Johan Söderberg 

(energiingenjör på Hifab) 

2. Transmissionen beräknades med hjälp av formeln 

                      

Ett genomsnittligt U-värde beräknades för hela klimatskalet. Inomhustemperaturen viktades 

till 26 °C. 

3. Ventilationen beräknades med hjälp av formeln 

                              

Flödet är det totala flödet för alla aggregat tillsammans och verkningsgraden viktades till 0,07. 

Tilluftstemperaturen viktades till 23 °C. 

4. Varmvattentemperaturen viktades till 23 °C. 
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Bilaga 5. Klimatskal  

Yttervägg 

Totalt U-värde: 0,106 W/m
2
K 

 Tjocklek  

[cm] 

Densitet  

[kg/m
3
] 

Värmekapacitet 

[kJ/kgK] 

Värmeledningstal 

[W/mK] 

Ytterputs 1,5 1900 0,85 0,8 

PUR-skum 30 30 1,8 0,035 

Tegelvägg 36,5 1400 0,836 0,58 

Cementputs 1,5 2000 1,05 1,4 

 

 

 

Källarvägg 

Totalt U-värde: 0,129 W/m
2
K 

 Tjocklek 

[cm] 

Densitet 

[kg/m
3
] 

Värmekapacitet 

[kJ/kgK] 

Värmeledningstal 

[W/mK] 

Isodrän 60 30 33 1,5 0,04 

Betong normal RF 17,5 2400 1,08 2,1 
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Bottenplatta 

Totalt U-värde: 0,129 W/m
2
K 

 Tjocklek 

[cm] 

Densitet 

[kg/m
3
] 

Värmekapacitet 

[kJ/kgK] 

Värmeledningstal 

[W/mK] 

Isodrän 60 30 33 1,5 0,04 

Betong normal RH 17,5 2300 0,8 1,7 

 

 

 

Tak 

Totalt U-värde: 0,1 W/m
2
K 

 Tjocklek 

[cm] 

Densitet 

[kg/m
3
] 

Värmekapacitet 

[kJ/kgK] 

Värmeledningstal 

[W/mK] 

Trä 2 68 0,9 0,04 

Lössprutad ull 40 40 0,8 0,042 

Betong normal RH 20 2300 0,8 1,7 

 

 

 

Fönster 

 Glasandel  

[%] 

Transmittans U-värde 

[W/m
2
K] 

Otäthetsfaktor 

Total g [%] Direkt ST [%] 

3-glas energi 80 45,6 36,5 1,0 0,8 
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Bilaga 6. Energiverkningsgrad vs Temperaturverkningsgrad 

 

 

 

Källa: Boverket. Energibesiktningsmetoder - ett samlingsdokument. 2006 
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Bilaga 7. Mollierdiagram 

 

 


