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Abstract

Energy audit and calculation strategies for energy
flows in buildings: a case study of Vallongatan 1

Anton Mickelsson

This thesis involves an energy audit of a building with offices and laboratories in
Uppsala, Sweden. The calculations are performed in Microsoft Excel and were later
used as the basis for developing calculation strategies for similar, future, energy audits.

The building was erected in the early 1990s and the heating requirement of just above
700 MWh is covered by district heating from the city network. The total gross floor
area is about 8400 m2 and is served by an air conditioning system consisting of seven
ventilation units with rotary heat exchangers, heating and cooling coils, as well as
water radiators throughout the building.

No significant improvement measures have been implemented since the construction,
and the building therefore has a potential to improve its energy performance. The
report addresses a number of measures that could be taken, as well as an evaluation
of each one. The most economically viable of these would be to clean the rotary heat
exchangers, which is deemed to have a potential to save about 70 MWh or 48 700
SEK annually. In comparison to the estimated cost of between 35 000 and 42 000 SEK
this is likely to become profitable as early as the first year.

The calculation templates that were developed cover three different building
standards, these are categorized as low, improved and advanced standard. Here, the
desired areas and types of activities are typed in easily for either individual rooms or
entire offices or buildings. The templates provide estimates regarding power and
energy needs for heating and comfort cooling, recommended air flows, heat
development and dissipation as well as carbon dioxide concentration in the room air.
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Sammanfattning 
En stor del, närmare en fjärdedel av dagens totala energianvändning i Sverige går till olika 

typer av byggnader. Att utföra åtgärder här skulle därmed kunna ge märkbar påverkan. Det 

finns även en stor variation mellan olika byggnaders energiprestanda vilket visar att det 

faktiskt är möjligt att nå förbättring. Skillnaderna beror i stor grad på den relativt höga 

livslängden för hus, vilket lett till att många äldre byggnader finns kvar och saknar flera av de 

nya tekniker och lösningar som kommit i modern tid. Många byggnader har därmed en 

onödigt stor energianvändning, kan något göras åt detta finns det potentiellt mycket att vinna 

både för en enskild ägare och för samhället i stort.  

 

I den här rapporten redovisas arbetet och resultaten från en energikartläggning med 

åtgärdsförslag av en byggnad med kontors- och laborationsverksamhet på Vallongatan 1 i 

Uppsala, Sverige. Beräkningarna är uppställda i Microsoft Excel och dessa  har sedan använts 

som grund vid framtagande av beräkningsstrategier för liknande framtida energikart-

läggningar. 

 

Byggnaden som granskats är uppförd under början av 1990-talet och har en värmeanvändning 

på strax över 700 MWh. Värmeförsörjningen täcks av fjärrvärme från stadsnätet i Uppsala 

och byggnaden betjänas av en klimatanläggning bestående av sju ventilationsaggregat med 

roterande värmeväxlare, värme- och kylbatterier samt vattenburna radiatorer genomgående i 

byggnaden. Den totala bruksarean är på omkring 8 400 m2 fördelat på 8 plan. Byggnaden har 

en trapplik utformning mot söder och ligger relativt öppet med låg avskärmning från både sol 

och vind.  

 

Vid energikartläggningen har fokus legat på parametrar relaterade till byggnadens 

inomhusklimat och värmebalans. För att uppskatta dessa har beräkningar ställts upp utifrån 

klimatdata för Uppsala, egna mätningar, dokumentation och antaganden kring byggnadens 

klimatskärm, verksamhet och klimatanläggning. 

 

Resultaten från analysen blev att byggnadens värme- och kylbehov uppskattades till omkring 

650 MWh respektive 310 MWh med toppeffekter på cirka 450 kW vardera för både värme- 

och kylbehovet. Värmebehovet grundar sig till stor del i värmeavgången genom byggnadens 

fönster och via ventilation och luftläckage. Dessa delar står för motsvarande 35 % respektive 

50 % av värmeavgången. Kylbehovet å andra sidan kommer till stor del från solvärmebidraget 

och värmeavgivning från belysningen i byggnaden, vilka står för runt 45 % respektive 26 % 

av den interna uppvärmningen. 

 

Då det inte har gjorts några egentliga förbättrande åtgärder på klimatskärmen eller 

klimatanläggningen sedan byggnationen finns det därmed utrymme till förbättring av 

byggnadens energiprestanda. I rapporten tas ett antal sådana åtgärder fram och utvärderas. 

Dessa åtgärder berör bland annat byggnadens fönster, belysning och värmeväxlare där flera av 

dem har bedömts som ekonomiskt lönsamma att utföra. 

 

När energikartläggningen var gjord användes denna som grund i utformningen av 

beräkningsstrategier för framtida liknande energiflödesberäkningar. De beräkningsmallar som 

togs fram här finns uppställda för tre olika byggnadsstandarder, dessa är kategoriserade i låg-, 

förbättrad- och avancerad standard. I mallarna matas önskade areor och verksamhetstyper lätt 

in för enskilda rum eller för hela kontor eller byggnader. Dessa ger då uppskattningar 

angående effekt och energibehov för uppvärmning och komfortkyla, rekommenderade 

luftflöden, värmeuppkomst och -avgång, koldioxidhalter i rumsluften med mera.  



 
 

Executive summary 
Energikartläggningen av fastigheten resulterade i ett uppskattat värme- och kylbehov på 652 

MWh/år värme och 314 MWh/år kyla. Båda med krav på toppeffekter runt 450 kW för att 

hålla en inomhustemperatur på 21 °C. Totalt fanns ett kylbehov under ungefär 2 000 timmar 

per år. Detta kommer till största del från värmelaster via solinstrålning och belysning i 

fastigheten. Dessa två uppskattas stå för 45 % respektive 26 % av den totala värme-

uppkomsten i byggnaden. 

 

Värmebehovet beror främst på värmeavgång på grund av luftflöden genom klimatskärmen, 

antingen via ventilation eller genom läckage, samt värmetransmission genom fastighetens 

fönster. Fördelningen av den värmeenergi som avgick från byggnaden för dessa delar var 23 

% genom ventilationsflöden, 25 % via luftläckage samt 34 % genom byggnadens fönster. 

 

Det uppskattade värmebehovet som beräknats ligger endast något under den uppmätta 

förbrukningen för 2015, ungefär 10 % lägre, vilket tyder på att uppskattningen är relativt god. 

Detta då denna utgår från energibalansen och vissa driftförluster kan förväntas tillkomma.  

 

Att den energibalans som ställts upp ligger så pass nära verkligheten stärker även de 

beräkningsstrategier som tagits fram utifrån arbetet med kartläggningen. Dessa finns för tre 

olika byggnadsstandarder, låg-, förbättrad- och ambitiös standard, där den som anses passa en 

given byggnad eller lokal bäst snabbt och enkelt ger en uppskattning av ett flertal relevanta 

parametrar så som värme- och kylbehov samt förväntad CO2 halt i inomhusluften. 

 

Under arbetet undersöktes även några förslag till åtgärder för att förbättra byggnadens 

energiprestanda och inomhusmiljön. Flera av dessa förväntas kunna ge en ekonomisk 

lönsamhet. Bland dessa åtgärder finns till exempel rengöring av de roterande värmeväxlarna, 

installation av behovsstyrd solavskärmning och olika typer av driftoptimering. 

  



 
 

Förord 
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1 Inledning 
Byggnader står för omkring en fjärdedel av Sveriges energianvändning i vår tid och en stor 

del av dagens fastighetsbestånd har många år bakom sig. Det innebär att många nya lösningar 

och tekniker uppkommit efter att dessa byggdes. Då moderna hus ofta har en betydligt högre 

energiprestanda borde väl detta även kunna gälla för de äldre om åtgärder utförs för att 

förbättra dessa? Genom att sänka energibehovet skulle även driftskostnaderna kunna minska 

signifikant. För att få en uppfattning om vilka åtgärder som kan göras och vad resultaten av 

dessa skulle bli behövs dock ofta en mer omfattande inblick i byggnadens energibalans. 

 

Det här examensarbetet innebär en energikartläggning av Vallongatan 1 i Uppsala och utifrån 

denna tas även beräkningsstrategier för energiflöden fram. På så sätt kan energibalansen 

enkelt kartläggas och underlätta arbetet med att optimera byggnaders energiprestanda och 

minska kostnaderna både ekonomiskt och ur miljösynpunkt. 

 

I detta kapitel presenteras arbetets omfattning. Utifrån arbetets bakgrund och den 

problemställning som tagits fram har syfte och mål med projektet ställts upp. På så sätt 

definieras omfånget och ramarna för projektet.  

 

1.1 Bakgrund 
Caverion är ett internationellt företag som bland annat arbetar med att skapa och förvalta 

fastighetstekniska system som det på Vallongatan 1 i Uppsala. Fastigheten byggdes under 

början av 1990-talet och under 2009 tog Caverion över delar av fastighetens drift från VKAB. 

De sköter idag drift av ventilation och kyla samt servicearbetet med värme i fastigheten. Stora 

delar av den tekniska utrustningen börjar dock bli gammal och det finns därför möjligheter 

till, och i vissa fall även behov av förbättring. Värme levereras till fastigheten via 

fjärrvärmenätet i Uppsala stad, vilket ägs av Vattenfall. 

 

1.2 Problemställning 
Fastigheten är omkring 25 år, vilket för en byggnad inte nödvändigtvis behöver betyda att den 

betraktas som gammal. Det finns flera äldre byggnader som håller sämre standard men detta 

betyder inte att det finns mycket som skulle kunna leda till förbättringar. Hittills har mycket få 

renoveringar och förbättringar gjorts sedan uppförandet och bland annat har fasaden börjat bli 

sliten. För att veta var åtgärder skulle behövas och vilket resultat dessa skulle kunna få behövs 

dock en mer ingående och sammanställd förståelse för värmebalansen i byggnaden och de 

olika parametrarna som påverkar. Detta skulle kunna förbättra och optimera byggnadens drift 

och energianvändning. Sammanställningar som denna är något Caverion i dagsläget lägger på 

externa konsulter och om liknande beräkningar och uppskattningar skulle kunna göras enkelt 

internt finns möjlighet att spara både tid och pengar i olika projekteringsarbeten.   

 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är därför att utföra en energikartläggning av lokalfastigheten på 

Vallongatan 1, som ägs av HSB, och av vilken Caverion sköter stor delen av driften. Efter 

detta ska förslag läggas fram för hur och till vilken grad dessa kan förbättra fastighetens 

energi- och därmed även miljöprestanda.  

 

Dessutom ska generella beräkningsmallar tas fram för att underlätta likartade framtida 

beräkningar inom företaget. Dessa ska ge en enkel uppskattning av relevanta parametrar inför 

och under projektering av klimatanläggningar. Något som förväntas spara både tid och 



8 
 

kostnader för företaget. Dessa mallar ska vara enkla att förstå och tydligt presentera resultat 

för enskilda rum och hela kontor eller byggnader.  

 

1.4 Mål 
Målen med projektet är att ta fram en sammanställning av byggnadens värmebalans, ge 

förslag på åtgärder och ta fram beräkningsmallar som kan tillämpas på andra fastigheter. 

Byggnadens värmebalans tas fram och relevanta parametrar och resultat finns presenterade. 

Sedan ges förslag på åtgärder och uppskattningar av potential och förväntade kostnader för 

dessa. Samt att beräkningsmallar finns för att snabbt och enkelt kunna göra liknande 

undersökningar för andra fastigheter, mindre lokaler eller enskilda rum. Dessa ska kunna ta 

fram centrala storheter och presentera dem både numerärt och grafiskt för att ge så tydliga 

resultat som möjligt. 

 

Arbetet ska vara helt klart till och med fredagen den 10 juni år 2016, medan redovisning av 

resultaten sker torsdagen den 26 maj 2016. Målen har även delats upp i produkt-, effekt- och 

processmål för att förtydliga omfattningen och förhindra ”krypning”. 

 

1.4.1 Produktmål 
Produktmålet innebär att en rapport med en energikartläggning och föreslagna åtgärder för 

fastigheten på Vallongatan 1 samt generella beräkningsmallar för energiberäkningar i 

byggnader ska presenteras till och med den 19 maj 2016.  

 

1.4.2 Effektmål 
Projektet eftersträvar att den djupare förståelsen och de föreslagna åtgärderna leder till att 

byggnadens energi- och miljöprestanda höjs. Detta leder sedan förhoppningsvis till att 

kostnaderna för fastighetsägaren minskar genom sänkta driftskostnader.  Förhoppningen är 

sedan även att beräkningsmallarna underlättar Caverions arbete i framtiden genom att göra 

projekteringarna enklare. Kan detta leda till att förarbetet tar kortare tid och kan göras till en 

lägre kostnad kanske detta kan bidra ytterligare till deras konkurrenskraft. 

 

1.4.3 Processmål 
Vidare har projektet processmål där den information som används kvalitetssäkras i den mån 

det är möjligt genom betrodda- eller stöttande källor. Arbetet håller god kvalité i beräkningar 

så väl som språkligt och motsvarar den standard som förväntas hållas i liknande arbeten.  

Projektet ska ytterligare omfatta 20 veckors arbete och tillgodose de krav som ställs på 

examensarbeten av Uppsala universitet och inom civilingenjörsprogrammet i energisystem. 
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2 Metod 
Här redovisas upplägget för arbetet, hur detta kommer att utföras samt vilka avgränsningar 

som gjorts. Det klargörs även vilka åtgärder som utförts för att säkerställa arbetets kvalitét och 

validera resultaten. 

 

2.1 Litteraturstudier 
Arbetet inleds med en litteraturstudie för att förbättra kunskaperna kring vad och vilka 

parametrar  som är relevanta för uppställningen av värmebalansen för en byggnad. Detta för 

att inget viktigt ska förbises och allt för stora förändringar göras under arbetets gång. Den 

tjänar även till att ta fram värden för de parametrar som bedöms som relevanta och som sedan 

ska användas i beräkningsuppställningen.  

 

Efter att analysen av fastigheten är färdigställd görs sedan en ytterligare mindre 

litteraturstudie för att identifiera åtgärdsförslag och de möjliga besparingar och kostnader som 

dessa medför. Det är energi och ekonomi som valts som centrala i den här delen. Detta beror 

på att byggnaden använder fjärrvärme till uppvärmning och el från den nordiska el-mixen 

vilka båda har en relativt låg miljöpåverkan samtidigt som det varit svårt att finna bra värden 

för miljöparametrar. För att spara tid låg fokus därmed på energi och ekonomi. 

 

2.2 Beräkningsuppställning 
Beräkningsuppställningarna är gjorda i Microsoft Excel då detta är det program som företaget 

har störst erfarenhet i och detta program gav möjligheten att ställa upp hela beräkningen från 

grunden. Detta har lett till ökad insikt och förståelse för energibalansen i en byggnad 

samtidigt som analysen kunnat användas som något av en validering för beräkningsmallarna. 

Resultaten från analysen kunde i sin tur valideras mot den faktiska användningen. 

 

2.3 Avgränsningar 
En avgränsning som gjorts för att arbetet inte ska bli för stort eller onödigt avancerat är att 

elanvändningen i byggnaden inte har studerats direkt. Detta då det är ett flertal olika företag 

som finns representerade i byggnaden och vilken el som tillfaller HSB var svårt att utläsa. 

Samtidigt som elanvändningen för fastighetsägaren endast är  en liten del, då det mesta ligger 

inom respektive företag där insynen är avsevärt lägre och därmed osäkerheten stor. Det fanns 

heller ingen information att jämföra med och den direkta elanvändningen är samtidigt inte 

intressant för inomhusklimatet och därmed klimatanläggningen. Dock har hänsyn tagits till 

värmebidraget från elektronik i byggnaden då detta i hög grad påverkar. 

 

2.4 Kvalitetshantering 
De data som använts i beräkningar har i första hand valts från ritningar och diverse andra 

handlingar som finns för byggnaden så som OVK:er, relationshandlingar med mera. Därefter 

har egna mätningar samt uppskattningar utifrån vad som kunnat ses vid rundvandringar i 

byggnaden gjorts. Övrig information har tagits från generella data, då med fördel för 

tidstypiska värden eller betrodda och understödda källor. Detta har varit för att säkerställa så 

hög noggrannhet och kvalité som möjligt på de data som använts. För att ytterligare 

säkerställa kvalitén på de data som använts och resultaten har även en känslighetsanalys 

gjorts. Där testades utslaget vid förändringar av fyra olika parametrar som ansetts ha stor 

påverkan på resultatet.  
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3 Teori 
I detta avsnitt presenteras kortfattad information om begrepp och beräkningar som kan 

underlätta förståelsen av rapporten. Informationen rör delar som är kopplade till byggnaders 

energibalans eller inomhusklimat och därmed kan vara intressanta för att uppfylla arbetets 

syfte och mål. 

 

3.1 Nyckelbegrepp 
Atemp :   Den invändiga golvarea som värms upp till mer än 10 °C (Boverket, 2016a). 
 

BBR:  Boverkets byggnadsregler.  
 

BRA : Bruksarea, den sammanlagda arean av alla våningsplan som begränsas av de 

omslutande byggnadsdelarnas insida. Här ingår inte väggar som är tjockare än 

0,3 meter eller som avskiljer lägenheter (SCB, 2005). 
 

g-värde: Totala transmitterade solenergin in genom fönstret, representeras av en faktor 

mellan 0 och 1, där 0 motsvarar ingen solenergitransmittans alls och 1 total 

solenergitransmittans (Pilkington, 2012). 

 

ST-värde: Den direkt instrålade solenergin, värmer upp alla ytor som nås av 

solinstrålningen. ST-värdet ingår i g-värdet (Pilkington, 2012). 
 

Klimatzon: Sverige har delats in i fyra klimatzoner utifrån vilka energikrav har definierats 

beroende på klimatet. Uppsala tillhör klimatzon III (Boverket, 2011).  
 

OVK: Obligatoriskt ventilationsprotokoll, regelbunden kontroll av 

ventilationssystemet för att säkerställa ett bra inomhusklimat (Boverket, 

2016b). 
 

SEK:  Svenska kronor. 
 

U-värde: Värmegenomgångskoefficient, är värmetransmissionen genom ett skikt med 

enheten W/m2K (Boverket, 2011). 

 

3.2 Inomhusmiljö 
Vi spenderar en stor del av vår tid inomhus och att hålla en god inomhusmiljö blir därför 

centralt för såväl välmående som trevnad. Dessutom påverkas vårt arbete i stor utsträckning 

av det termiska klimatet med nedgång både vid för höga och för låga temperaturer. 

 

3.2.1 Termiskt klimat 
Hur vi som människor upplever vårt termiska klimat beror på ett flertal faktorer och hänsyn 

kan därför behöva tas till dessa vid arbete med värmebalanser och inomhusklimat. Detta 

avsnitt är tänkt att ge en bättre inblick i hur vi påverkas av och i gengäld påverkar vår 

inomhusmiljö samt vilka krav som ställs.  

 

3.2.1.1 Metabolism och klädsel 

Att klädseln, och graden av fysisk aktivitet påverkar hur vi upplever det termiska klimatet 

omkring oss är antagligen något de flesta är medvetna om men att räkna med detta är mindre 

vanligt. Kroppen avger värme via konvektion, strålning, ledning och avdunstning beroende på 

aktivitet och klädsel. Vid muskelarbete ökar energiomsättningen i kroppen vilket medför att 



11 
 

hårdare arbete ger en högre effektutveckling samtidigt som klädseln fungerar som isolering 

mellan kroppen och omgivningen (Abel och Elmroth, 2012).  

 

Gavhed och Holmér (2006) skriver i Det termiska klimatet på arbetsplatsen att den 

värmeisolerande förmågan i klädseln mäts i clo, där 0,5 clo motsvarar lätt inomhusklädsel och 

1,5 clo riktigt varm inomhusklädsel som en tjockare kostym. 1 clo motsvarar en isolation på 

0,155 m2K/W. Särskilt intressant är dock aktivitetsnivån om mäts i met utifrån metabolismen. 

1 met motsvarar en kropp i vila, 1,5 met lätt kontorsarbete och 6 met tungt fysiskt arbete, där 

1 met representerar en värmeproduktion på 58 W/m2 kroppsyta eller omkring 100 W per 

person. Aktiviteten är på grund av skillnaden i effekt av stor vikt när beräkningar görs för 

värmebalansen då det kan skilja med runt en faktor 6 beroende på verksamhet. 

 

3.2.1.2 Upplevelse av det termiska klimatet 

Klädsel och fysiskt arbete har därmed stor påverkan på hur vi uppfattar det termiska klimatet 

men även om dessa faktorer är konstanta, upplevs lufttemperaturen inte nödvändigtvis lika 

ändå. Här påverkar enligt Abel och Elmroth (2012) nämligen även strålningstemperaturen 

mot omgivande ytor, dessutom ger luftrörelser på över 0,15 - 0,20 m/s en känsla av drag som 

ytterligare kan störa upplevelsen av inomhusklimatet. Ventilation utformas därför så att dessa 

lufthastigheter inte förekommer vilket resulterar i att upplevelsen av klimatet kan uppskattas 

utifrån lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från de omgivande ytorna, detta 

kallas den operativa temperaturen. Givet klädsel, aktivitet och operativ temperatur går det att 

uppskatta andelen som är missnöjda med det termiska klimatet, så kallat PPD index (%). Ofta 

eftersträvas ett PPD på under 10 % och genom att gå baklänges är det då möjligt att uppskatta 

vilken operativ temperatur som krävs för att nå detta.  

 

3.2.1.3 Vistelsezon 

Det är dock så att krav på termisk komfort ofta begränsas till den del av rummet som anses 

nyttjas,  Boverket (2015) definierar vistelsezonen som begränsad av två horisontella plan, ett 

på 0,1 meters höjd och ett annat på 2,0 meters höjd, samt vertikala plan 0,6 meter från 

ytterväggar eller andra yttre begränsningar, dock 1,0 meter vid fönster och dörrar.   

 

3.2.2 Luftföroreningar  
Det är viktigt att luftomsättningen är tillräcklig för att hålla nivåerna av hälsofarliga och 

besvärande ämnen nere samtidigt som otrevlig lukt och diverse utsöndringsprodukter behöver 

föras bort. Lukter och utsöndring av ämnen beror på aktiviteter i byggnader och ventilationen 

behöver därmed anpassas efter verksamhet. Rekommendationer från BELOK (2015) för 

gränsvärden av olika luftföroreningar i lokaler redovisas i tabell 1. Dessutom presenteras 

sambandet för erforderligt luftflöde på grund av alstring av föroreningen enligt SWEGON 

(2014) som  

 

𝑞𝑣 =
𝑚 ∗ 106

𝐶 − 𝐶𝑖𝑛
                                                                                                                                           (1) 

 

Där qv representerar ventilationsflödet i [l/s], m alstringen av en viss förorening [l/s], C det 

rekommenderade gänsvärdet för den givna föroreningen i [ppm] och Cin 

begynnelsekoncentrationen av föroreningen [ppm]. Som exempel kan nämnas att det för 

koldioxid sker en alstring på omkring 0,005 l/s per person. Begynnelsekoncentrationen det 

vill säga koncentrationen i utomhusluften är i det fallet vanligtvis omkring 400 ppm och det 

rekomenderade gränsvärdet är satt till 1 000 ppm. 
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Tabell 1: Rekommenderade gränsvärden för olika luftföroreningar. 

Koldioxid < 1 000 ppm 

Radon < 200 Bq/m3 

Formaldehyd < 50 µg/m3 

Ozon < 50 µg/m3 

Kvävedioxid < 40 µg/m3 

Partiklar - PM 10 < 40 µg/m3 

Partiklar - PM 2.5 < 15 µg/m3 

 

3.2.3 Ventilation 
För ventilation är riktlinjerna enligt Boverket (2015) att luftflödet bör ligga över 0,35 l/s och 

m2 golvarea med ett tillägg på 7 l/s och person, dock bör luftrörelsehastigheterna hållas under 

0,15-0,20 m/ i vistelsezonen. Dessutom står det här att: 

 

”Ventilationssystem ska utformas så att erforderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden. 

Ventilationssystem ska också kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, 

utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial samt föroreningar från verksamheter i 

byggnaden i den utsträckning sådana olägenheter inte förs bort på annat sätt.” (BFS 2014:3) 

 

Vilket betyder att ventilationen ytterligare ska klara  av att föra bort diverse olägenheter som 

inte tas bort på annat vis. För att säkerställa god ventilation är rådet att hålla ett 

ventilationsindex på minst 90 %. Vilket betyder  att halten av en viss förorening i frånluften 

dividerat med samma halt i rummet är  över 90 % (Swegon, 2007). 

 

3.3 Beräkningar 

3.3.1 Effekt och energi 
Vid ett antal tillfällen under arbetets gång har energi och effekter behövt uppskattas utifrån 

varandra detta gjordes då utifrån  
 

𝐸 = 𝑄 ∗ (
𝑏𝑑

100
∗ ℎ𝑑 +

𝑏𝑎

100
∗ ℎ𝑎)                                                                                                         (2) 

Ekvation 1: Samband mellan effekt och energi som använts vid beräkningar i analysen. 

 

Där E är energi i [Wh], Q effekt [W], b beläggningsgrad [%], h tid [h] och d och a index som 

representerar drift tid – d och annan tid – a. Detta samband användes till att för olika 

parametrar beräkna energi eller effekt  givet något av värdena, den effekt som här anges är 

den totala installerade effekten för en given parameter och alltså inte den faktiska effekt som 

antagits gälla vid olika driftfall. 
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3.3.2 Byggnadens värmebalans 
Beräkningen av värmebalansen görs i effekt för varje timme enligt sambandet 

 

�̇�𝑣𝑏 = �̇�𝑡 + �̇�𝑖 − 𝑄å̇ − �̇�𝑖𝑛𝑡 − �̇�𝑠𝑜𝑙                                                                                                     (3) 
 

Här representerar alltså �̇� medeleffekten under en timme [W] och de olika index som används 

motsvarar de olika typer av värmeuppkomst eller avgång som tags med i beräkningarna. Den 

totala värmebalansen representeras med index vb, värmetransmissionen genom klimatskärmen 

av index t, värmeavgången via luftflöden av i, värmeåtervinning av å, internvärmebidraget av 

int och slutligen solvärmebidraget av sol. Värme- och kylbehoven sammanställs sedan separat 

för hela året för att ge de totala värdena. Mer information angående de olika bidragande 

parametrarna finns i respektive avsnitt senare i rapporten 

 

3.3.3 Köldbryggor 
Köldbryggor uppstår när ett material med dålig värmeisoleringsförmåga bryter igenom ett 

material med bättre, till exempel träreglarna i yttervägg. Detta leder till att värmeavgången 

lokalt är större här än i omgivande delar och detta kan få stor betydelse för byggnadens 

energiprestanda. Köldbryggor kan nämligen stå för upp mot 20-30 % av transmissions-

förlusterna genom klimatskärmen. De kan även medföra att yttemperaturerna kan bli mycket 

låga vilket kan ge ytterligare problem med den termiska komforten (Abel och Elmroth, 2012). 

 

Beroende på utformningen betecknas köldbryggor ofta som linjära eller punktformiga, där 

linjära köldbryggor ligger längst klimatskärmen under en längre sträcka. För att göra en 

uppskattning av värmeavgången från köldbryggor kan följande samband användas  

 

𝑄𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎 = ∑ 𝛹𝑘 ∗ 𝑙𝑘 + ∑ 𝑋𝑗                                                                                                     (4) 

 

Där Qköldbrygga är värmeavgången på grund av köldbryggor i [W/K], Ψk värmegenomgångs-

koefficienten för linjära köldbryggor [W/(m*K)], lk längden av linjära köldbryggor [m] och Xj 

värmegenomgångskoefficienten för punktformiga köldbryggor i [W/K]. Värmegenomgångs-

koefficienterna lättast hämtas från någon sammanställning så som Swedisols handbok (Abel 

och Elmroth, 2012).  
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4 Analys 
I detta avsnitt redovisas en energianalys av den HSB ägda fastigheten på Vallongatan 1 i 

Uppsala. Analysen görs för att utvärdera och förhoppningsvis förbättra byggnadens 

energianvändning och därigenom även dess klimatpåverkan. Det är dock byggnadens 

värmebalans och inomhusklimat som står i fokus och hänsyn tas till elanvändning endast på 

grund av den påverkan som elektronisk utrustning har på dessa kategorier. 

 

4.1 Klimat 
Beräkningarna i analysen har gjorts utifrån klimatdata för Uppsala som tagits farm med hjälp 

av programmet Metonorm (2016) och som tillhandahållits av Uppsala Universitet. All 

mätdata är statistiskt behandlade värden för en-timmesintervall vilket medfört att det även är i 

denna form som energibalansen ställts upp. Uppsala och byggnaden ligger i klimatzon III 

enligt Boverkets indelning. 

 

4.1.1 Utetemperatur 
Utomhustemperaturerna för Uppsala finns sammanställda i grader Celsius för varje timme 

under ett genomsnittligt år i figur 1. Detta visar hur lufttemperaturen förväntas skifta under ett 

år medan det i figur 2 presenteras i ett varaktighetsdiagram där det finns möjlighet att 

uppskatta under hur stor del av året temperaturen förväntas ligga över eller under en viss nivå. 

Det kan även tilläggas att medel- och mediantemperaturen för den temperaturdata som 

användes var 6,6 °C respektive 6,2 °C. 

 

 
Figur 1: Timvärden för utetemperatur i grader Celsius för Uppsala under ett statistiskt genomsnittsår. 
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Ur figur 1 går det att utläsa hur temperaturen varierar under året och som väntat är 

fluktuationerna stora men med en tydlig värmetopp under sommarhalvåret. Under denna 

period går temperaturen upp mot 25-26 °C men endast under kortare perioder, medan 

temperaturer på över 20 °C är både vanligare och mer ihållande. Samtidigt går temperaturen 

under de kallare delarna av året ned mot, och även under, -15 °C vid ett antal tider. Detta ger 

en god indikation på vad som krävs av klimatsystemet som förser fastigheten med värme och 

kyla och vilka temperaturer systemet måste klara av under  mer utdragna perioder. 

Temperaturer på upp mot 26 °C var relativt ovanligt och begränsade i tid och är därför kanske 

i det här fallet inte helt nödvändigt att klara av, då det under kortare perioder kan accepteras 

något högre inomhustemperaturer.  

 

 
Figur 2: Varaktighetsdiagram för utetemperaturer i Uppsala under ett genomsnittsår. Kurvan 

motsvarar antalet timmar per år temperaturen ligger under ett givnet värdet. 

 

Varaktighetsdiagrammet i figur 2 ger en tydlig bild av under hur stor del av tiden som olika 

temperaturer kan förväntas uppstå. Det går bland annat att utläsa att det sannolikt kommer 

vara kallgrader under ungefär 2 000 timmar per år medan temperaturen förväntas ligga över 

20 °C omkring 500 timmar varje år. Detta förtydligar förutsättningarna för att hålla ett bra 

inomhusklimat ytterligare och givet faktorer som balanstemperaturen för byggnaden går det 

även att utläsa under hur många timmar som det finns behov av värme och kyla. 
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4.1.2 Marktemperatur 
För att kunna beräkna värmetransmissionen till mark för byggnaden har data över 

marktemperaturer på 40 centimeters djup valts. Temperaturerna är även här timvärden och 

den temperaturkurva som använts i beräkningarna finns presenterad i figur 3. De värden som i 

analysen använts är framtagna medelvärden från mätningar som gjorts i Uppsala av Uppsala 

Universitet (2016). 

 

 
Figur 3: Marktemperatur på 40 cm djup i Uppsala under ett års tid. Temperaturen är beräknade 

genomsnitt utifrån mätningar som gjorts under perioden 2010-2015. 

 

4.1.3 Solinstrålning 
För att ge en så tydlig bild av solinstrålningen mot byggnaden som möjligt presenteras både 

instrålning mot en horisontell yta under ett genomsnittligt år i figur 4 och medelvärden för 

plan med olika orientering i tabell 2. Värdena gäller för plana ytor med orienteringar relevanta 

för byggnaden i studien, orienteringen mot sydväst är i det här fallet 68 ° från rakt sydlig 

riktning (Metonorm, 2016).    

 
Tabell 2: Genomsnittlig solinstrålning i kWh per m2 och år mot en plan yta i Uppsala (Metonorm, 

2016). 

 Norr Öster Söder Sydväst Väster Horisontellt 

Solinstrålning 

[kWh/m2 år] 
341,3 660,0 843,8 748,6 662,4 924,9 
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Figur 4: Solinstrålning i W per timme mot en plan horisontell yta under ett genomsnittligt år i 

Uppsala. 

 

4.1.4 Vind 
Vinddata för Uppsala som används i beräkningarna presenteras i figur 5, och här går det att se 

hur vindriktningen fördelar sig och hur vindstyrka och riktning förhåller sig till varandra. Här 

framgår även att den dominerande vindriktningen är från söder, vilket även stöds av medel- 

och medianvärdena på 177,5 ° respektive 173 °. För vindstyrka var motsvarande värden 3,1 

m/s respektive 2,7 m/s (Metonorm, 2016). 

 
 
Figur 5a – vänster: Fördelning av vindriktning där 360 ° representerar rakt nordlig vindriktning, vid 

0 ° är vinden stilla. 5b – höger: Vindhastigheten i [m/s] relativt vindriktningen. 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Solinstrålning
[W/m2]

Tid [h]



18 
 

4.2 Klimatskärm 
Byggnaden uppfördes i början på 90-talet och klimatskärmen har antagits hålla en standard 

som är typisk för tidsperioden. Flera parametervärden har i och med detta antagits utifrån data 

från TABULA Web Tool (IEE, 2016) för flerbostadshus i Sverige byggda under perioden 

1986-1995. En sammanställning av klimatskärmen presenteras i tabell 3 med mer detaljerad 

information i de följande styckena. 

 
Tabell 3: Sammanställning i siffror av klimatskärmen för byggnaden (IEE, 2016). 

 Väggar Dörrar Fönster Golv Tak Totalt 

Area [m2] 3130 40 1170 2080 2000 8390 

U-värde [W/m2K] 0,22 2,8 2,6 0,24 0,15 0,55 

Värmeavgång [W/K] 690 115 3040 500 300 4575 

 

4.2.1 Väggar 
Vägareorna har mätts upp utifrån planritningarna för byggnaden och totalt beräknades arean 

av ytterväggarna till 3 130 m2. Under antagandet att väggarna håller en standard liknande den 

för andra byggnader under början av 90-talet antogs värmegenomgångskoefficienten, eller U-

värdet, vara 0,22 W/m2K. Detta ger en värmeavgång på 690 W/K genom ytterväggarna. 

 

4.2.2 Golv 
Byggnaden är uppförd på en betongplatta och ingen källarvåning finns, den totala golvarean 

på marknivå räknades ut till 2 080 m2. Med en antagen värmegenomgångskoefficient på 0,24 

W/m2K, utifrån samma premisser som tidigare, beräknades värmegenomgången här till 500 

W/K. Vad som bör påpekas är dock att värmegenomgången till mark beräknas avskilt från 

den övriga värmetransmissionen genom klimatskärmen då den beror av marktemperaturen 

och inte är direkt kopplad till lufttemperaturen. 

 

4.2.3 Tak 
Takarean fördelar sig över flera våningar på grund av byggnadens trapplika utformning och 

då takareorna tagits fram genom mätningar av flera olika delområden skiljer sig denna åt en 

aning från golvarean. Taket uppskattas här vara 2 000 m2 alltså något mindre än golvet 

skillnaden är dock knappt 3 % och beror enbart på felmarginaler vid mätningarna. Taket har 

relativt låg lutning och är rent av helt plant på flera ställen. En förenkling har därmed gjorts i 

och med antagandet att taket är helt plant, detta gäller då även takfönstren för byggnaden. 

Värmegenomgångskoefficienten har uppskattats ligga på 0,15 W/m2K vilket resulterar i ett 

värmeavgångstal på 300 W/K. 

 

4.2.4 Dörrar och fönster 
Det finns 22 stycken dörrar i byggnadens klimatskärm, varav en större huvudentré, med en 

sammanlagd area på cirka 40 m2 och en värmegenomgångskoefficient uppskattad som 

tidigare till 2,8 W/m2K vilket ger en värmeavgång på 115 W/K. 

 

De fönster som finns i byggnaden är av tvåglasmodell men ingen märkning kunde identifieras 

dock hade de relativt tunn spaltbredd vilket tyder på en förhållandevis hög 

värmegenomgångskoefficient. För att uppskatta parametervärden frångicks därför de givna 

värdena i TABULA för fönstren och informationen hämtades i stället från Pilkington (2012). 

För ett tvåglasfönster var det här representativt med en värmegenomgångskoefficient på 2,6 

W/m2K och en solskyddsfaktor, eller ett g-värde, på 0,78.  
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Då byggnaden ligger förhållandevis fritt är skuggningen relativt låg och har satts till 0-10 % 

generellt över byggnaden. Undantaget är ljusgården som skuggas av byggnaden själv och här 

har skuggningen satts till mellan 30 % och 90 % för de olika fönstren. Utöver detta har en 

beteendestyrd solavskärmning på 29 % antagits i enlighet med SVEBYs (2013) 

rekommendationer i Brukarindata kontor version 1.1.  

 

I tabell 4 finns fönsterareorna i de olika orienteringarna listade tillsammans med 

värmeavgångstalet som räknats fram utifrån fönsterarean och värmegenomgångskoefficienten 

för fönstren. Här finns även en relativ area som representerar den totala glasarean 

multiplicerat med de olika solavskärmande faktorerna, skuggning, g-värde och beteendestyrd 

solavskärmning.  

 
Tabell 4: Sammanställning av byggnadens fönster. Den relativa arean som presenteras här är den 

area som är kvar efter att de olika solavskärmande faktorerna tagit med i beaktning. 

 Norr Öster Söder Sydväst Väster Horisontellt 

Area [m2] 307 218 267 224 69 83 

Värmeavgång [W/K] 800 566 694 583 179 216 

Relativ area [m2] 154 100 126 112 26 44 

 

4.2.5 Köldbryggor 
Byggnadens klimatskärm undersöktes under arbetet med värmekamera för att finna 

potentiella köldbryggor och en presentation av delar av resultatet går att se i figur 6 nedan. 

Det fanns dock inget under granskningen som tydde på att det skulle finnas några 

köldbryggor. Det gav däremot en tydlig indikation på att fönster och dörrar läcker ut mycket 

värme. 
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Figur 6: Bilder av fastigheten tagna med värmekamera för att upptäcka eventuella köldbryggor. 
 

4.2.6 Luftläckage 
På grund av otätheter i klimatskärmen och byggnadens fristående position har det även tagits  

hänsyn till luftläckage i energiberäkningarna. Utifrån Indikator 2 Värmeeffektbehov i 

befintlig byggnad, beräkning och redovisning av Miljöbyggnad (2011) har luftomsättning på 

grund av läckage som funktion av vindstyrka tagits med i beräkningsuppställningen. 

Omsättningen antas här bero av byggnadens vindavskärmning och lufttäthet utöver 

vindstyrka. För fastigheten på Vallongatan 1 har lufttäthet och vindavskärmning antagits vara 

medelhög enligt definitionen i Miljöbyggnad (2011), detta då byggnaden inte anses vara allt 

för gammal. Den sluttande huskroppen mot söder gör att byggnaden tar upp mindre vind 

jämfört med en vertikal fasad. Vidare har den sluttande huskroppen samma orientering som 

den  dominerande vindriktningen.  

 

Utifrån dessa antaganden sattes värden för luftomsättningen från läckage enligt Miljöbyggnad 

(2011) på mellan 0,15-0,40 h-1 beroende på vindstyrka, vilket presenteras i tabell 5. Givet 

byggnadens bruksarea på 8 425 m2 och en takhöjd på 3 m motsvarade detta ett luftläckage på 

totalt omkring mellan 1-3 m3/s för byggnaden. 

 
Tabell 5:Luftläckage genom klimatskärmen beroende på vindstyrka. 

Vindstyrka  0-2 2-5 >5 [m/s] 

Luftomsättning  0,15 0,30 0,40 [h-1] 

Luftläckage 1,05 2,1 2,8 [m3/s] 
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4.3 Verksamhet 
För verksamheten i fastigheten är det de faktorer som påverkar byggnadens inomhusklimat 

som analyserats och denna påverkan har sedan sammanställts i internvärmebidraget. För 

beräkningarna har ett flertal antaganden gjorts. Utifrån SVEBYs (2013) rekommendationer 

har kontorstid satts till 9 h per dag under måndag till fredag. Beläggningsgraden har satts till 

70 % vilket innebär att all personal och utrustning inte antas närvarande eller verksam under 

drift. På grund av bland annat parasiterande- och standby-effekter antas vidare att det utanför 

drifttiderna finns en beläggning på 15 % av verksamhetsutrustningen.  

 

4.3.1 Personal 
Utifrån de företag som enligt information från allabolag.se (2016) finns listade i fastigheten 

uppskattades antalet personer som arbetar i byggnaden och en sammanställning presenteras i 

tabell 6 nedan. Total antas det vara 301 personer som i nuläget arbetar i byggnaden vilket 

skulle innebära att bruksarean per person är ungefär 28 m2. Bland de arbetande anses 

skrivande kontorsarbete vara dominerande och i enlighet med SVEBYs (2013) 

rekommendationer sattes värmealstringen per person till 108 W. Detta innebär en metabolism 

på strax över 1 met vilket verkar rimligt då detta motsvarar kroppens effektutveckling i vila. 

Personalen antas arbeta mellan 7 och 16 under 261 dagar per år men som nämnts tidigare 

endast med 70 % närvaro. 

 
Tabell 6: En sammanställning över de företag som finns i fastigheten samt antal anställda 

(allabolag.se, 2016). 

Scienta Scientific Aktiebolag 147 personer 

Gammadata Instrument Aktiebolag 26 personer 

Scienta Omicron AB 27 personer 

Malvern Instruments Nordic AB 14 personer 

Scienta SAUNA Systems AB 10 personer 

Oasmia Pharmaceutical AB 73 personer 

anoZona Aktiebolag 4 personer 

Totalt 301 personer 

Yta per person 28,0 m2/person 

 

4.3.2 Lokalanvändning 
Lokalanvändningen i byggnaden har sammanställts utifrån planritningarna och presenteras i 

tabell 7. Där presenteras antalet rum i varje kategori samt den totala arean. Denna information 

har sedan använts för att bestämma den installerade effekten för belysning och olika typer av 

verksamhetsutrustning. Detta för att ge en så noggrann uppskattning som möjligt utan att 

arbetet tar allt för lång tid. Då det förekommer ett flertal olika verksamheter har det inte varit 

helt enkelt att hitta bra, tillförlitlig information angående alla delar och bland annat 

verksamhetselektricitet i laboratoriemiljö saknas därför. Detta beror på att variationerna här är 

allt för stora för att en god generell uppskattning ska kunna göras utan en mer omfattande 

inblick i den specifika verksamheten. För de flesta andra parametrarna har dock bra värden 

kunnat tas fram och i många fall även kontrolleras gentemot ytterligare källor. 
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Tabell 7: En sammanställning av de olika lokaltyper som finns representerad i fastigheten. 

Kontor 130 st 2038,4 m2 

Skrivrum 14 st 170,5 m2 

Yttre entré 1 st 108,8 m2 

Lab 19 st 473,2 m2 

Paus/pentry/personal 14 st 325,4 m2 

Lager/förråd/m.m. 49 st 978,4 m2 

WC/bad/städ 60 st 151 m2 

Maskinrum 12 st 439,7 m2 

Verkstad 11 st 492,9 m2 

Korridor 93 st 2106,1 m2 

Frystork 1 st 16,9 m2 

Kylrum 3 st 49,8 m2 

Kontorslandskap 5 st 242,9 m2 

Data 4 st 33,5 m2 

Kök 1 st 28,4 m2 

Renrum 2 st 100,5 m2 

Elcentral 21 st 39 m2 

Kopiering/fax 6 st 69,3 m2 

Konferens 18 st 560,2 m2 

Total bruksarea   8424,9 m2 

 

4.3.3 Belysning 
Belysningen i byggnaden har antagits ligga på nivåer som generellt gäller för kontorslokaler 

enligt SVEBY (2013) och för laboratoriemiljöer enligt U.S. Department of Energy och EPA 

(2006). Belysningseffekten i verkstäder antogs ligga på samma nivå som i kontorslandskap 

och för biutrymmen, förråd, toaletter med mera ansattes samma installerade effekt som för 

korridorer. Värdena för de olika verksamhetsområdena presenteras i tabell 8. 

 
Tabell 8: Installerad belysningseffekt i W/m2 för olika verksamhetsutrymmen (SVEBY, 2013: EPA, 

2006).  

 
Kontor Korridorer 

Kontors-

landskap 
Lab Verkstad Kök 

WC/lager/-

biutrymmen 

Effekt 

[W/m2] 
12 6 10 20 10 15 6 

 

Delar av belysningen kontrollerades även med värmekamera och det framgick att flera lampor 

höll en hög temperatur, med värden omkring 100 °C, vilket tyder på att effekten på 

belysningen ligger högt jämfört med nyare alternativ för ljussättning och därmed stöder de 

antaganden som gjorts. Det indikerar även stora möjligheter att höja fastighetens 

energiprestanda om åtgärder skulle kunna implementeras, vilket undersöks vidare i avsnitt 5 

Åtgärdsförslag.  
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4.3.4 Verksamhetsutrustning 

4.3.4.1 Kontorsutrustning 

För kontorsdelen i fastigheten har antaganden gjorts utifrån rapporten Brukarindata kontor 

sammanställd av SVEBY (2013). De parametrar som inkluderats i beräkningarna samt 

respektive värde finns listat i tabell 9. Utgående ifrån rapporten Din Arbetsmiljö utgiven av 

Unionen (2014) har det antagits att det finns en dator i varje kontor och att det i 

kontorslandskap står en dator per arbetsplats där varje arbetsplats är 15 m2. Ytterligare har det 

antagits att det finns en skrivare på var tjugonde arbetande.  

 

Hela den installerade effekten av kontorsutrustningen antas bidra till uppvärmningen av 

byggnaden och den effekt och energi som finns listad i tabellen är då den samma för 

värmebidraget från utrustningen. Något som är värt att notera är att effektutveckling i tabell 9 

gäller för fullständig beläggning av alla apparater i kategorin. Det är alltså inte den effekt som 

förväntas råda under drift då det är antaget att det råder 70 % beläggning. Under all övrig tid 

är beläggningen antagen till 15 % på grund av stand-by förluster med mera. Servrarna antas 

däremot alltid vara i drift och detta till full beläggning. 

 
Tabell 9: En sammanställning av den kontorsutrustning som tagits med i energibalansberäkningarna 

för fastigheten (SVEBY, 2013). 

 Schablonvärde Antal……. Elektrisk effekt Elanvändning/år 

Datorer 125 W/enhet 160 st 18,0 kW 44,1 MWh/år 

Skrivare 400 W/enhet 20 st 8,0 kW 21,8 MWh/år 

Servrar 150 kWh/person   5,2 kW 45,2 MWh/år 

Laddare 

m.m. 

10 W/person 301 st 3,0 kW 8,2 MWh/år 

 

4.3.4.2 Övrig utrustning 

SVEBYs (2013) riktlinjer har även använts för att värdera bidragen från diverse andra typer 

av verksamhetsutrustning som kan ses i tabell 10. Undantaget är dock information om 

verkstadsutrustning vilket hämtats ur Anders Göranssons rapport Nyckeltal om elanvändning 

och elanvändare från 2006 utgiven av Elforsk.  

 

För flera av parametrarna har effekterna fått räknas fram baklänges ur den förväntade 

elanvändningen under ett års tid. Även här är effekterna dock utskrivna för 100 % 

beläggningsgrad, dessutom har antagandet gjorts att endast hälften av effekten i den här 

kategorin bidrar till uppvärmningen av fastigheten. De bidragande värdena för värmeeffekt 

och -energi är därmed endast hälften så stora som värdena för elektrisk effekt och -energi som 

finns listade i tabell 10. 

 
Tabell 10: Verksamhetsutrustning som tagits med i beräkningarna för energibalansen (SVEBY, 2013: 

Göransson, 2006). 

 Schablonvärde Elektrisk effekt Elanvändning/år 

Verkstad 71 kWh/m2 12,9 kW 35,0 MWh/år 

Lab       

Kök 500 W/m2 14,2 kW 38,5 MWh/år 

Fikarum/pentry 20 W/kontorsplats 6,0 kW 16,3 MWh/år 

Hiss 5,5 MWh/enhet 6,1 kW 16,5 MWh/år 

Ridåvärmare 4 MWh/enhet 1,5 kW 4,0 MWh/år 
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4.4 Klimatanläggning 
Fastighetens klimatanläggning består av ventilationsaggregat, ett system med vattenburna 

radiatorer och ett mindre system med vätskekylbafflar. Dessa redovisas närmare i avsnitten 

som följer, men i tabell 11 finns en kort sammanställning av de viktigaste parametrarna som 

avser klimatanläggningen. Här har bruksarean använts för att beräkna luftflödet per 

kvadratmeter och skillnaden i total installerad kyleffekt beror på diskrepans i 

relationshandlingarna och ritningarna för byggnaden. 

 
Tabell 11: Sammanställning av nyckeltal för klimatanläggningen. 

Luftflöde 
Värmeeffekt Kyleffekt 

Radiatorer Vätskekylbafflar 

11 413 l/s 230 kW 32 kW 

11,4 m3/s Värmeaggregat Kylaggregat ventilation 

1,35 l/m2s 343 kW 298 kW 

  Totalt Totalt 

  573 kW 390 (330) kW 

 

4.4.1 Ventilation 
Det finns sju ventilationsaggregat med roterandevärmeväxlare, vätskekylaraggregat och 

fjärrvärmeförsörjda värmeaggregat i byggnaden, varav Caverion driver fyra stycken. 

Resterande tre aggregat drivs av Oasmia, vilket är ett av företagen som finns representerat i 

byggnaden. Ventilationens drifttider har satts till vardagar mellan 06:00 och 17:00, alltså en 

timme före respektive efter kontorstid, och helger mellan 07:00-16:00. Antagandena har gjorts 

för samtliga aggregat utifrån arbetsschemat för aggregat TA3 som är det enda i nuläget 

fjärrstyrda aggregat, och vilket det därmed även finns bäst dokumentation för.  

 

För att ge så korrekt bild av hur ventilationsaggregaten presterade gjordes egna 

temperaturmätningar över värmeväxlare och värmebatteriet i ventilationsaggregat TA1 under 

en veckas tid. På grund av krånglande utrustning fick uteluftstemperaturer däremot hämtas 

från SMHI vilket gav större tidsintervall för dessa mätvärden. Resultatet av mätningen 

presenteras i figur 7, där går det att utläsa temperaturernas variation och det går även att grovt 

urskilja ventilationens drift. Det framgick även att tilluftstemperaturen till byggnaden är 19 

°C. 
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Figur 7: Sammanställning av temperaturmätning över värmeväxlaren till ventilationsaggregat – TA1. 

 

4.4.1.1 Luftflöde 

Luftflödena har tagits utifrån ritningar och relationshandlingar över fastigheten och det är 

projekterade flöden som tagits i brist på faktiskt uppmätta värden. Dock har protokollen från 

obligatoriska ventilationskontroller (OVK:er) även studerats för att se hur de delflöden som 

uppmätts stämmer överens med de projekterade värdena. Efter denna studie drogs slutsatsen 

att skillnaderna i dessa är tillräckligt små för att de projekterade luftflödena ska kunna fungera 

som ett realistiskt antagande för byggnaden i stort även om det finns vissa skillnader på 

rumsnivå. Totalt uppgick frånluftslödet till just över 11,4 m3/s vilket innebär cirka 1,35 l/m2 

och sekund. De olika aggregaten och deras luftflöden presenteras i tabell 12. 

 
Tabell 12: Luftflöden och installerade effekter för värme- och kylaggregat för ventilationsaggregaten i 

byggnaden. 

Aggregat Luftflöde Värmeeffekt Kyleffekt 

TA1 3 308 l/s 77 kW 79 kW 

TA2 3 425 l/s 110 kW 71 kW 

TA3 940 l/s 29 kW 28 kW 

TA5 500 l/s 29 kW 35 kW 

totalt Caverion 8 173 l/s 245 kW 213 kW 

LB01-TA1 -  38 kW 35 kW 

LB01-CA1 -  35 kW 30 kW 

LB02-TA1 -  25 kW 20 kW 

totalt Oasmia 3 240 l/s 98 kW 85 kW 

Totalt 11 413 l/s 343 kW 330 kW 

4.4.1.2 Värmeväxlare 

Utifrån temperaturmätningarna som gjordes över aggregat TA1 beräknades verkningsgraden 

för värmeväxlaren i detta aggregat vid olika utetemperaturer enligt  
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𝜂 =
𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑣𝑥 − 𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑓ö𝑟𝑒 𝑣𝑣𝑥

𝑡𝑓𝑟å𝑛𝑢𝑓𝑡,𝑓ö𝑟𝑒 𝑣𝑣𝑥 − 𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑓ö𝑟𝑒 𝑣𝑣𝑥
                                                                                               (5) 

 

Där η är verkningsgraden och t representerar de olika temperaturerna för från- och tilluftluft 

före respektive efter värmeväxlaren. 

 

Tillufttemperaturen före värmeväxlaren är den samma som utetemperaturen och 

frånluftstemperaturen före värmeväxling är samma som rumstemperaturen. Resultaten av 

dessa beräkningar behandlades och förenklades till den blå kurvan i figur 8, relativt hur 

verkningsgraden ideal skulle sett ut i gult, och den linjära förenkling som gjorts för att 

förenkla de fortsatta beräkningarna i rött. Detta antagande innebär att värmeväxlaren går ner i 

effekt under ett linjärt avtagande när utomhustemperaturen överstiger 11 °C och sjunker med 

12,5 % per °C till 0 % vid 19 °C.  

 

När värmeväxlaren arbetade för fullt låg verkningsgraden på omkring 64-66 % vilket är en bit 

under de omkring 85 % vilket brukar vara standard för en ny roterande värmeväxlare. Detta 

beror troligen på att effektiviteten gått ned allt eftersom att värmeväxlaren samlat på sig smuts 

under de omkring 25 år som aggregatet varit i drift. Då de ventilationsaggregat som finns i 

byggnaden är jämngamla och av liknande modeller antas de alla ha samma verkningsgrader. 

 

 
Figur 8: Grafisk illustration över verkningsgrader för värmeväxlare till ventilations aggregat TA1. 

 

4.4.1.3 Värme och kylbatterier 

Varje ventilationsaggregat har värme- och kylbatterier för att kunna reglera 

tilluftstemperaturen utöver vad värmeväxlaren klarar av. Totalt finns här en installerad 

värmeeffekt på omkring 343 kW och en installerad kyleffekt på cirka 298 kW, fördelningen 

mellan de olika aggregaten går att se i tabell 12.  
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Då även värme- och kylanvändningen beräknas för byggnaden har antaganden gjorts för 

arbetstemperaturerna som batterierna följer. Utifrån mätningarna som gjordes har 

värmebatterierna antagits slå på vid utetemperaturer under 11 °C och med en linjär ökning till 

en förväntad maxeffekt vid -20 °C, vilket innebär en ökning av effekten från värmebatteriet 

på omkring 3 % per grad Celsius under 11 °C. Värmebatterierna styrs inte direkt utifrån 

utomhustemperaturen utan efter tilluftstemperaturen men detta är ett förenklande som gjorts 

utifrån mätdata då det inte finns någon data för tilluftstemperaturer annat än den som mätts 

upp. För användningen av kyla visade det sig svårare att räkna fram användningen då det 

finns mycket lite information om arbetsschema och -temperaturer. Under mätningen blev det 

aldrig varmare än strax under 15 °C och det finns inte mätningar under perioder med starkare 

solinstrålning. Det ställdes dock upp ett samband där kylbatteriet antogs gå på vid 

temperaturer över 17 °C och nå en maximal effekt vid 20 °C. 

 

4.4.2 Radiatorer 
Det primära uppvärmningssättet för byggnaden är via vattenburna radiatorer med en 

installerad effekt på 230 kW. Dessa styrs utifrån utetemperaturen enligt figur 9 och utifrån 

detta har ett antagande gjorts för hur effekten regleras. Radiatoreffekten är satt till 230 kW 

eller 100 % vid utomhustemperaturer på -20 °C eller kallare med ett linjärt avtagande mot att 

vara avstängda vid 15 °C. Detta innebär en effektsänkning på omkring 2,85 % per °C när 

temperaturen stiger över -20 °C.  

 

 
Figur 9: Framledningstemperatur till radiatorerna i fastigheten. 

 

4.4.3 Kylanläggning 
Utöver kylaggregaten som tillhör ventilationen finns även ett vätskekylaggregat med en 

installerad effekt på 32 kW vilket drivs av Caverion. Detta ger en total installerad kyleffekt på 

330 kW för fastigheten. Här råder dock obalans då det i summeringen av relations-

handlingarna ska vara en total installerad kyleffekt på 390 kW. Vad skillnaden beror på är 

dock inte fastställt.   
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4.5 Värmebalans 
Alla parametrar vägdes så småningom samman och värmebalansen för byggnaden ställdes 

upp för att uppskatta värme- och kylbehoven i fastigheten. Detta gäller både för effekt- och 

energibehov där detaljer och antaganden presenteras i de kommande avsnitten och 

sammanfattas i en sammanställning av nyckeltal med mera i avsnitt 4.5.6 och tabell 13. 

Värmebalansen är uppställd per timme under ett års tid och beräknas enligt ekvation 3. Vid 

negativa värden råder ett motsvarande kylbehov i byggnaden för att upprätthålla en önskad 

inomhustemperatur på 21 °C och vid positiva värden råder ett värmebehov. För värmebehovet 

finns dock ett tillägg för tappvarmvatten som inte tagits med i värmebalansen då det inte 

antagits påverka inneklimatet.  

 

Det beräknades även en balanstemperatur för byggnaden, då med solvärmebidraget 

undantaget då variationen här var allt för kraftig för att detta skulle ge ett tydligt resultat. 

Beräkningen gjordes enligt sambandet 
 

𝑡𝑏 = 𝑡𝑟 − ∆𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑡𝑟 −
�̇�𝑖𝑛𝑡

𝐾𝑡 + 𝐾𝑖
                                                                                                          (6) 

 

Där tb är balanstemperatureni [°C ], tr är rumstemperaturen [°C ], Kt värmegenomgångs-

koefficienten för byggnadens värmetransmission [W/K], Ki värmegenomgångskoefficienten 

för byggnadens luftflöden [W/K] och Qint internvärmebidraget [W] (i det här fallet vid 70 % 

beläggningsgrad). 

 

Beräkningarna resulterade i att balanstemperaturen för byggnaden uppskattades till 11 °C. 

Vilket skulle innebära att det finns ett värmebehov under omkring 5 600 timmar per år och ett 

kylbehov under resterande 3 160 timmar utifrån varaktighetsdiagrammet för utomhus-

temperaturen som kan ses i figur 2 under avsnitt 4.1.1 

 

Internvärmebidraget vid 70 % beläggningsgrad låg på 116,3 kW och värmegenomgångs-

koefficienterna för transmission och luftflöden på 4,6 kW/K respektive 7,1 kW/K. För en 

inomhustemperatur på 21 °C innebär detta en balanstemperatur på 11,0 °C givet att 

solvärmebidraget inte tas i beaktning. 

 

4.5.1 Transmission 
Utifrån den information som tagits fram om byggnadens klimatskärm och de antaganden som 

gjorts (se avsnitt 4.2) beräknades värmetransmissionen genom klimatskärmen. Totalt 

uppskattas 576 MWh värme avgå varje år genom väggar, golv, tak, dörrar och fönster, och det 

är just fönstren som avger mest värme vilket framgår av tabell 13. Transmissionsförlusterna 

beräknades utifrån värmegenomgångskoefficienterna och innetemperaturen enligt sambandet 

 

�̇�𝑡 = 𝐾𝑡 ∗ (𝑡𝑟 − 𝑡𝑢)                                                                                                                                 (7) 
 

Där Qt är värmeavgången i [W], Kt värmegenomgångskoefficienten för klimatskärmen [W/K] 

tr rumstemperaturen[°C] och tu utomhustemperaturen [°C]. 
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Tabell 13: Nyckeltal för värmetransmission genom byggnadens klimatskärm. 

Värmegenomgångskoefficient mot omgivande luft 4141 W/K 

Värmegenomgångskoefficient mot mark 499 W/K 

Värmetransmission till omgivande luft 522 MWh 

varav genom väggar (86,8) MWh 

 genom fönster (383,0) MWh 

 genom tak (37,8) MWh 

 genom dörrar (14,5) MWh 

Värmtransmission till mark 54 MWh 

Total värmeavgång genom transmission 576 MWh 

Värmetransmission till omgivande luft per m2 57,7 kWh/m2 

Värmetransmission till mark per m2 6,0 kWh/m2 

Total värmeavgång per m2 genom transmission 63,7 kWh/m2 

 

4.5.2 Solvärmebidrag 
Utifrån fönstrens egenskaper, solinstrålningen under året och solavskärmningen beräknades 

solvärmebidraget till fastigheten. Solvärme-effektbidraget har beräknats utifrån antagna 

värden från tidigare avsnitt och resultaten presenteras i tabell 14, beräkningen gjordes enligt 

sambandet 

 

�̇�𝑠𝑜𝑙 = 𝑔 ∗ 𝑆𝑎 ∗ 𝑆𝑠 ∗ 𝐴 ∗ �̇�𝑠                                                                                                                   (8) 

 

Här motsvarar �̇�sol solvärmebidraget i [W], g en faktor för solenergitransmissionen genom 

glaset, Sa en faktor för den viljestyrda solavskärmningen, Ss en faktor för den fasta 

solavskärmingen, A fönsterarean [m] och �̇�s solinstrålningen [W]. 

 

Som väntat är solvärmebidraget störst för söderfasaden vilket kan ses i tabell 14 där 

nyckeltalen från beräkningen av  solvärmebidraget redovisas. Den relativa fönsterarean är den 

del av fönstren som är kvar efter att skuggning, solavskärmning och glasens egenskaper vägts 

in. 

 
Tabell 14: Nyckeltal för solvärmebidrag till byggnaden. 

 Norr Öster Söder Sydväst Väster Horisontellt Totalt Enhet 

Fönsterarea 307 218 267 224 69 83 1 168 m2 

Relativ 

fönsterarea 
154 100 126 112 26 44 562 m2 

Totalt 

solvärmebidrag 
52,5 66,0 105,9 83,6 17,1 40,7 365,8 MWh 

Solvärmebidrag 

per BRA 
5,8 7,3 11,7 9,2 1,9 4,5 40,4 kWh/m2 
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4.5.3 Internvärmebidrag 
Effekt och energi bidraget från verksamhetsutrustning, personvärme, belysning med mera 

internt i byggnaden togs fram utifrån de parametrar som presenterats i kapitel 4.3. 

Värmeeffekten beräknades för varje timme under året och summerades för att ge 

energibidraget. En sammanställning av framtagna värden visas i tabell 15. 

 

Internvärmeeffekten som presenteras här är dock för 100 % beläggning, för både personal och 

verksamhetsutrustningen råder dock antagandet att beläggningsgraden är 70 % under drift och 

att 15 % av verksamhetsutrustningen drar 15 % effekt under övrig tid. Servrarna antas 

däremot gå på full effekt konstant.  

 
Tabell 15: Internvärmebidrag i byggnaden. 

 Personvärme Belysning Kontors-

utrustning 
Servrar Övrigt Enhet 

Internvärmeffekt (100 %) 32,5 79,1 31,1 5,2 20,3 kW 

Internvärmebidrag per år 53,5 206,0 80,9 45,2 53,0 MWh 

Internvärmebidrag per 

BRA 

6,3 24,4 9,6 5,4 6,3 kWh/m2 

 

4.5.4 Värmeavgång via luftflöden 
Värmeavgången via luftflödena i byggnaden är uppdelade på ventilation och ofrivilligt 

luftläckage, detta då värmeåtervinning sker för den ventilerade luften. Värmeavgångs-

koefficienterna är beräknade enligt  
 

𝐾𝑖 = �̇� ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑝(1 − 𝜂)                                                                                                                          (9) 

 

Värmeavgångskoefficienten [W/K ]representeras av Ki, volymflödet [m3/s] av V, 

verkningsgraden på värmeväxlaren av 𝜂, luftens densitet av 𝜌 [kg/m3] och den specifika 

värmekapaciteten [J/kg*K] av cp, vid en lufttemperatur på 20 °C anges de två senare av 

Nordling och Österman (2012) till 1,225 kg/m3 respektive 1 000 J/kg*K.  

 

Beräkningarna är även här gjorda för varje timme under året och sedan summerade för att få 

ut den totala energiavgången. De relevanta parametrarna för värmeavgången via luftflödena i 

byggnaden presenteras i tabell 16. Här finns både en uppdelning på ventilation och 

luftläckage samt en total sammanställning. Luftflödet för läckage som presenteras i tabellen är 

ett medelvärde för året då läckaget ändras beroende på vindstyrka. 

 
Tabell 16:Värmeavgång från byggnaden via luftflöden. 

 Ventilation Luftläckage Totalt Enhet 

Luftflöden genom klimatskärmen 11413 1799 13212 l/s 

Värmeavgångskoefficient för luftflöden 4893 2205  W/K 

Total värmeavgång via luftflöden 260,6 280,8 351,5 MWh 

Värmeavgång per m2 via luftflöden 30,9 33,3 41,7 kWh/m2 
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4.5.5 Tappvarmvatten 
Genomsnittlig varmvattenanvändning per kvadratmeter för olika typer av verksamheter 

hämtades från SVEBYs (2011) rapport Brukarindata kontor. Utifrån energianvändningen per 

år och byggnadens driftsättning togs värmeeffekten fram, dessa värden presenteras i tabell 17. 

Den värmeeffekt och energi som gått åt till uppvärmningen av tappvarmvattnet har inte tagits 

med i sammanställningen för byggnadens värmebalans då dess påverkan på inomhus klimatet 

ansetts försumbart, dock har det räknats med i värmebehovet. 

 
Tabell 17: Tappvarmvattenanvändning för olika verksamheter representerade i fastigheten (SVEBY, 

2013). 

 Effekt Energi per BRA Total energi 

Kontor 5 828 W 2 kWh/m2 13,7 MWh 

Kök 302 W 25 kWh/m2 0,7 MWh 

Lab 2 442 W 10 kWh/m2 5,7 MWh 

Lager 2 082 W 5 kWh/m2 4,9 MWh 

Totalt 10 654 W 2,8 kWh/m2 25,0 MWh 

 

4.5.6 Sammanställning 
De olika bidragande faktorerna till byggnadens inomhusklimat och värme- respektive 

kylbehov sammanställdes så småningom och resultatet presenteras här både i siffror och 

grafiskt. Tabell 18 visar de olika energi- och effektbidragen som tagits i beaktning. Det 

resulterande effektbehovet av värme och kyla ligger mycket nära varandra på 453 MWh 

respektive 456 MWh medan energibehovet för att värma byggnaden och hålla 

inomhustemperaturen på 21 C är lite drygt dubbelt så stort som kylbehovet. Enligt 

beräkningarna krävs det omkring 652 MWh fjärrvärme och 314 MWh kyla för att hålla en 

balanserad innetemperatur och tillgodose byggnaden med tappvarmvatten. 

 
Tabell 18: Sammanställning av nyckeltal för beräkningen av byggnadens värmebalans. 

 Effekt Energi Energi per BRA 

Värmetransmission luft 4 141 W/K 522 MWh 62,0 kWh/m2 

Värmetransmission mark 499 W/K -54 MWh -6,4 kWh/m2 

Solvärmebidrag -  366 MWh 43,4 kWh/m2 

Personvärme 22,8 kW 53 MWh 6,3 kWh/m2 

Värmebidrag belysning 55,4 kW 206 MWh 24,5 kWh/m2 

Värmebidrag verksamhetsutrustning 39,6 kW 179 MWh 21,3 kWh/m2 

Värmeavgång ventilation 4 893 W/K -261 MWh -30,9 kWh/m2 

Värmeavgång luftläckage 2 205 W/K -281 MWh -33,3 kWh/m2 

Tappvarmvatten 10,7 kW 25 MWh 3,0 kWh/m2 

Värmebehov 453,0 Wmax 652 MWh 77,48 kWh/m2 

Kylbehov 455,5 Wmax 314 MWh 37,4 kWh/m2 
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Vidare går det att se hur effektbehovet varierar under året i figur 10 och 11. Värmebehovet är 

som väntat störst under december och januari medan kyleffektbehovet är som störst under 

sommarhalvåret. Det svänger dock ofta och ibland även mycket och snabbt under kortare 

perioder och dagar. Ofta går värmebehovet ned under början av arbetsdagen när den interna 

värmeeffekten ökar och solen börjar värma upp byggnaden, detta innebär ofta att det blir ett 

kylbehov under någon eller några timmar vid dagtid även under vintermånaderna.  

 

Varaktighetsdiagrammet i figur 11 ger en bra bild över hur stor del av året vissa effektbehov 

råder och det går bland annat att se att det råder ett kylbehov under omkring 2 500 timmar per 

år medan det under resterande tid i stället behövs värme för att hålla temperaturen uppe. Det 

framgår även att effekttopparna på omkring 450 MWh för både kyla och värme är relativt få 

och begränsade i tid vilket skulle kunna innebära att det är onödigt att dimensionera systemet 

utifrån dessa då en viss temperaturökning borde kunna accepteras under kortare perioder. 

 

 
Figur 10: Den beräknade värmebalansen i byggnaden under ett års tid. 
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Figur 11: Varaktighetsdiagram över värmebalansen under året. 

 

4.5.6.1 Värmebehov 

Värmebehovet i byggnaden beräknades alltså till 652 MWh per år med ett toppeffektbehov på 

453 kW. Den för byggnaden uppskattade installerade toppeffekten ligger på 573 kW alltså en 

bra bit över det beräknade behovet. De klimatdata som använts innehåller dock inga 

temperaturer under -20 °C och om utetemperaturen skulle krypa ned mot eller till och med 

under -30 °C skulle effektbehovet sannolik öka markant och den högre effekten är därmed 

inte nödvändigtvis omotiverat hög. Ett problem med att använda statistisk data är att 

extremvärden ofta inte kommer med i beräkningarna. 

 

Hur stort behovet av värme är beror starkt på värmeavgången från byggnaden och för att ge 

en enkel inblick i hur detta ser ut har en grafisk sammanställning gjorts i figur 12. Det är här 

möjligt att utläsa hur stor påverkan olika parametrar har och det är tydligt att det är via 

fönstren och luftflödena som mycket av värmen försvinner. Det är därmed troligt att åtgärder 

inom dessa kategorier skulle kunna ge störst inverkan på resultatet något som diskuteras 

vidare i avsnitt 5. 
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Figur 12: Värmeavgång i [MWh/år] genom klimatskärmen fördelat på områden. 

 

4.5.6.2 Kylbehov 

En liknande grafisk presentation gjordes även i figur 13 för att åskådliggöra 

värmeuppkomsten i byggnaden och här framgår det att solvärmebidraget är den enskilt största 

bidragande faktorn, men även belysningen och kontorsutrustning tycks stå för stora 

värmebidrag. Det finns då även här tecken på att fönsteråtgärder skulle kunna förbättra 

inomhusklimatet och fastighetens energiprestanda. Dessutom verkar åtgärder kring 

byggnadens belysning kunna ge goda resultat. Det maximala effektbehovet för kyla ligger en 

bit över den installerade effekten på 390 (330) kW men då detta endast gäller korta perioder 

då en något högre innetemperatur bör kunna accepteras verkar inte heller detta orimligt. Den 

framtida situationen kan dock bli mer problematisk om klimatet blir fortsatt varmare, med 

mer frekventa och ihållande höga temperaturer. Detta är därmed möjligtvis något som kan 

behöva studeras ytterligare.  
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Figur 13: Värmeuppkomst i byggnaden [MWh/år] fördelat på de olika faktorerna. 

 

4.6 Energianvändning 
Värmebehovet för byggnaden uppskattades som nämnts tidigare till 652 MWh eller omkring 

77,5 kWh per BRA. Detta ligger något under den genomsnittliga fjärrvärmeanvändningen för 

fastigheter med kontor och förvaltning byggda under perioden 1991-2000. Den 

genomsnittliga fjärrvärmeanvändningen ligger enligt Energistatistik för lokaler 2014 utgiven 

av Statens energimyndighet (2015) på 87 ± 6 kWh/Atemp. Det framräknade behovet ligger just 

under detta intervall men det finns även andra typer av verksamheter i byggnaden som kan 

påverka utfallet. Samtidigt är det beräknade behovet framtaget givet att driften är optimal 

utifrån givna antaganden vilket skulle innebära att det inte finns brister i styrningen och 

regleringen av klimatanläggningen. Att det inte skulle förekomma övervärmning och så 

vidare är dock osannolikt, framförallt då delar av klimatanläggningen drivs endast utifrån 

utomhustemperaturen och ingen hänsyn i det fallet tas till den faktiska inomhustemperaturen. 

 

4.6.1 Levererad fjärrvärme och beräknad användning  
För 2015 uppgavs fjärrvärmeanvändningen i fastigheten ligga på 739 MWh vilket innebär att 

det framräknade behovet är ungefär 12 % lägre än den faktiska under året. Även här finns 

alltså en viss skillnad men precis som tidigare är den relativt liten.  Som jämförelse mot snittet 

ligger användningen på 87,7 kWh/m2 Atemp.  

 

Det gjordes även en beräknad uppskattning av värmeanvändningen under ett år utifrån 

styrschemat för radiatorerna och ventilationsaggregatens värmebatterier. Detta för att vidare 

kunna analysera det beräknade behovet och den faktiska användningen. Tanken bakom var att 

detta skulle kunna ge ytterligare stöd åt resultaten. 

 

Beräkningen gjordes utifrån effektantagandena som gjordes tidigare i avsnitt 3 med avseende 

på utomhustemperaturen. Resultatet blev att 524 MWh värme förväntas tillföras radiatorerna 

och 258 MWh värmebatterierna vilket skulle innebära en total värmeanvändning på 782 

MWh per år. Detta är en något över den faktiska användningen som HSB angav för 2015 men 

endast med 43 MWh eller 5,8 %, vilket antyder att det ändå är en god uppskattning. 
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5 Åtgärdsförslag 
Utifrån analysen som gjorts för byggnadens värmebalans har det identifierats ett antal 

områden där förbättringar skulle kunna utföras. Vad dessa förbättringar innebär presenteras i 

de kommande avsnitten tillsammans med uppskattade kostnader och besparingar i så väl 

energi som pengar. Bland annat har åtgärdsförslag för fönster, belysning och värmeväxlare 

tagits fram för att ge förslag på hur byggnadens inomhusklimat, energiprestanda och 

miljöpåverkan skulle kunna förbättras. 

 

Vad energibesparingarna från de olika åtgärderna skulle kunna betyda i ekonomiska termer 

utifrån ändringar i behovet av värme, kyla och el sammanfattas i tabell 19. Kostnaden för 

fjärrvärme har hämtats från Vattenfall (2016a) och gäller egentligen villor vilket kan betyda 

att den faktiska kostnaden kan vara lägre, detta är dock det värde som gått att finna. 

Elkostnaden är även den hämtad från Vattenfall (2016b) och är sammanvägd från ett elpris på 

0,3 SEK/kWh, en elskatt på 0,365 SEK/kWh och en elnätskostnad på 0,3 SEK/kWh. 

Kostnaden för kyla togs sedan fram utifrån ett antaget COP på 2,5 enligt Abel och Elmroth 

(2012), vilket innebär att 0,4 kWh el skulle ge 1 kWh kyla. 
 

Tabell 19: Antagna energikostnader för värme, kyla och el. 

Fjärrvärme kostnad 796 SEK/MWh 

Kyl kostnad 386 SEK/MWh 

El kostnad 965 SEK/MWh 

 

5.1 Fönster 
Under analysen av fastigheten visade sig fönstren var ett problem både när det gällde 

värmeavgång och solvärmebidraget. Här testades därför både solavskärmande åtgärder med 

markiser och hela fönsterbyten. 

 

5.1.1 Solavskärmning 
För att minska kylbehovet i byggnaden utvärderades markisers effekt på värmebalansen i 

byggnaden. Både fasta och behovsstyrda markiser provades i beräkningarna och resultatet 

presenteras i tabell 20. Två scenarier testades där markiserna antogs kunna reducera solens 

värmande effekt med 50 % respektive 70 %. Den information som hittats är från VELUX 

(2016) en tillverkare som uppger att markiser kan minska solens värmande effekt med upp till 

73 %. Den bristande säkerheten i detta påstående är anledningen till att två scenarier testades, 

varav en med betydligt lägre reduktion av solvärmebidraget. Kostnaden för att installera 

markiser uppskattas till 1 800 SEK per kvadratmeter fönster med ett tillägg på 3 000 SEK/m2 

per motor vid behovsstyrning, en motor antas kunna tillgodose 6 m2 fönster, enligt Boverket 

(2010).  

 

Då solinstrålningen är betydligt starkare från söder är det fönstren på den södra och sydvästra 

fasaden som är mest aktuella för markiser vilket skulle innebära en installation på 519 m2 

fönster. Skillnaden i besparingen mellan de fasta- och behovsstyrda markiserna i tabellen 

beror på att de behovsstyrda inte förväntas stänga ute solen när det råder värmebehov i 

byggnaden och därmed inte ger någon ökning i värmebehovet vilket är fallet med den fasta 

avskärmningen. För båda alternativen är den förväntade livslängden 40 år. 
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Tabell 20: Sammanställning av besparingar och kostnader för installation av solavskärmning på 

fasaden i sydlig och västlig riktning. 

 50 % / 70 %  

Fast avskärmning     

Värmebehov +20 / +31 MWh värme 

Kostnad per år +15 920 / + 24 676 SEK/år 

Kylbehov -83 / -113 MWh kyla 

Kostnad per år -32 038 / -43 618 SEK/år 

Total besparing 644 720 / 757 680 SEK 

Installationskostnad 934 200 SEK 

Behovsstyrd avskärmning   

Total besparing 1 281 520 / 1 744 720 SEK 

Installationskostnad 1 193 700 SEK 

 

Resultatet av beräkningarna blev att installationen av behovsstyrd solavskärmning skulle 

kunna ge en besparing på omkring 1 745 000 SEK relativt en installationskostnad på 

1 194 000 SEK vilket mycket väl skulle kunna vara en god investering samtidigt som det 

skulle kunna ge ett markant förbättrat inomhusklimat. För de fasta markiserna är den 

förväntade besparingen lägre vilket till stor del beror på att dessa även stänger ute sol som 

skulle kunna värma byggnaden under perioder med värmebehov. Det är dock troligt att  dessa 

skulle kunna vara billigare än vad som antagits. 

 

5.1.2 Fönsterbyte 
Ett eventuellt byte av fastighetens fönster testades i beräkningarna för att se vilket utslag detta 

skulle få på värmebalansen och resultatet var en markant sänkning av både värme och 

kylbehovet vilket presenteras i tabell 21. De fönster som användes i beräkningarna var 3-

glasfönster med ett U-värde på 0,76 W/m2K och ett g-värde på 0,35. Vilket kan jämföras med 

de värden som byggnadens nuvarande fönster förmodas ligga på; där U-värdet är 2,6 W/m2K 

och g-värdet 0,78 (Pilkington, 2012). 

 
Tabell 21: Möjliga energibesparingar vid byte av fönstren i byggnaden. 

 Före Efter  

Solvärmebidrag 365,8 164,0 MWh 

Värmetransmission- fönster 3037,3 887,8 W/K 

Värmetransmission - totalt 522,1 251,0 MWh 

Värmebehov 652,8 454,6 MWh 

Kylbehov 314,6 185,8 MWh 

 

Investeringskostnaden för fönsterbyte beräknades utifrån Boverkets rapport Energi i 

bebyggelsen – tekniska egenskaper och beräkningar från 2010. Där uppskattades kostnaden 

till 7 000 SEK/m2 fönster, totalt för fastigheten finns 1168,2 m2 fönster. Givet de kostnader 

per MWh värme och kyla som antagits beräknades sedan den troliga besparingen som denna 

åtgärd skulle få, givet en förväntad livslängd på 40 år för fönstren. Resultaten presenteras i 

tabell 22. 

 
Tabell 22: Beräknad ekonomisk besparing och kostnad för byte av fönstren i byggnaden. 

Investeringskostnad 8 177 400 SEK 

Årlig besparing 207 484 SEK/år 

Total besparing 8 299 360 SEK 
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Denna åtgärd kräver en stor investering och den ekonomiska vinsten är relativt osäker då 

skillnaden i kostnader och besparingar är förhållandevis liten. Det är dock en åtgärd som 

skulle kunna implementeras om det av andra orsaker blir nödvändigt att utföra åtgärda på de 

fönster som sitter i byggnaden i dagsläget.  

 

5.2 Belysning 
Ett av de ytterligare områden som identifierades i analysen av fastigheten och förväntas kunna 

ge stor besparing var byggnadens belysning. Flera av de lampor som kontrollerades avgav 

mycket värme vilket har en tydlig påverkan på värmebalansen och byggnadens kylbehov. 

Därför kontrollerades det hur stor effekt byte av belysningen skulle kunna få. Beräkningarna 

gjordes utifrån de antagna belysningseffekterna för byggnaden (det vill säga den installerade 

effekten per BRA) och den motsvarande ljuseffekten per kvadratmeter enligt SVEBY (2013). 

Därifrån räknades ljuseffekten per elektrisk effekt för den nuvarande belysningen fram enligt 

sambandet  
 

𝐿𝑒 =
𝐿𝑎

𝑏𝑒
                                                                                                                                                   (10) 

 

Här står Le för illuminans per elektrisk effekt [lm/W], La för illuminans per golvarea [lm/m2] 

eller [lux] och be för den elektriska effekten till belysning [W/m2]. 

 

Från detta valdes sedan bättre alternativ ut med hjälp av Klingspors Energimanual (2007) för 

att sänka effektbehovet men behålla samma ljusstyrka. Skillnaderna mellan nuläget och det 

framtagna alternativet går att se i tabell 23, där framgår det vilken typ av belysning som den 

nuvarande byts ut mot för respektive verksamhet och hur det elektriska effektbehovet skiljer 

sig åt. Ljusintensiteten som mäts i lux hålls på samma nivå som i nuläget. 

 
Tabell 23: Nyckeltal för belysningen i nuläget och det föreslagna alternativet (Klingspor, 2007: 

SVEBY, 2013). 

Nu       

Korridor 100 lux 6 W/m2 16,7 lm/W 

Kontor 300-500 lux 12 W/m2 25-41,7 lm/W 

Kontorslandskap 300-600 lux 10 W/m2 30-60 lm/W 

Lab 600-1200* lux 20 W/m2 30-60* lm/W 

Kök 450-900* lux 15 W/m2 30-60* lm/W 

Alternativ       

Korridor Lågenergilampa 1,83 W/m2 54,5 lm/W 

Kontor Lågenergilampa 9,17 W/m2 54,5 lm/W 

Kontorslandskap Lysrör 6,26 W/m2 95,8 lm/W 

Lab Lysrör 12,52 W/m2 95,8 lm/W 

Kök Lysrör 9,39 W/m2 95,8 lm/W 
*uppskattade värden 

 

Att byta ut belysningen i byggnaden förväntas sänka effektbehovet för belysningen med 

omkring 40 % och ge en sänkning av både el- och kylbehovet vilket illustreras i tabell 24. Där 

visas även hur kostnaderna för el och värme förväntas förändras om bytet görs. 
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Tabell 24: Förväntad påverkan på byggnadens värmebalans från byte av belysning. 

 Före Efter  Kostnadsförändring 

Total effekt – belysning 79,1 45,9 kW   

Elanvändning – 

belysning 

206,1 119,6 MWh -83 472 SEK/år 

Värmebehov 652,8 702,8 MWh 39 800 SEK/år 

Kylbehov 314,6 276,5 MWh -14 706 SEK/år 

 

Det skulle alltså kunna vara möjligt att spara 58 378 SEK per år vilket kan ställas i kontrast 

till den uppskattade investeringskostnaden som enligt Boverket (2010) ligger på omkring 200 

SEK/m2. För fastigheten med en BRA på 8 425 m2 skulle detta betyda en investering på 

1 685 000 SEK och med en förväntad livslängd på 20 år en total besparing på 1 167 560 SEK, 

alltså mindre än den uppskattade investeringen. Det är därför troligen inte ekonomiskt 

försvarbart att byta ut all belysning i nuläget men en god idé är ändå att löpande välja att 

installera bättre alternativ allt eftersom de gamla behöver bytas ut. 

 

5.3 Värmeväxlare 
Verkningsgraden för en roterande värmeväxlare ligger på cirka 85 % men går ned med tiden 

allteftersom smuts ansamlas. Det är dock möjligt att rengöra dessa för att åter höja 

verkningsgraden och en sådan åtgärd har undersökts för fastigheten. Under analysen 

uppskattades verkningsgraden till ungefär 65 % och det finns därmed utrymme för förbättring. 

En rengöring antas kunna höja verkningsgraden till 80 % i beräkningarna för att göra ett mer 

försiktigt antagande och resultatet går att se i tabell 25. Det skulle därmed kunna vara möjligt 

att spara omkring 48 700 SEK varje år. Kostnaden för arbetet uppskattades snabbt till 5 000 - 

6 000 SEK per aggregat av Söderberg (2016), vilket skulle innebära en investering på 35 000 

- 42 000 SEK för de sju aggregat som finns i byggnaden. Denna åtgärd har därmed potential 

att återbetala sig redan första året. 

 
Tabell 25: Förväntad påverkan på byggnadens värmebalans från rengöring av värmeväxlare. 

 Före Efter  Kostnadsförändring 

Verkningsgrad 65 80 %   

Värmebehov 652,8 580,2 MWh 57 790 SEK/år 

Kylbehov 314,6 338,0 MWh -9 030 SEK/år 

 

5.4 Tappvarmvatten 
Värmebehovet till tappvarmvatten är en relativt liten del av det totala men alternativet att 

installera snålspolande kranar som åtgärd undersöktes ändå då det är en mindre åtgärd. Enligt 

boverket (2010) skulle ett sådant byte kosta 37,5 SEK/m2 vilket för fastigheten motsvarar en 

kostnad på nästan 316 000 SEK. Samtidigt förväntas tappvarmvatten-användningen sjunka 

med 30 % vilket här betyder 7,5 MWh per år, med en antagen livslängd på 20 år skulle den 

totala besparingen kunna bli 120 000 SEK. Denna åtgärd kan därmed inte rekommenderas om 

inte armaturen behöver bytas av andra anledningar. Om så är fallet är det däremot högst 

troligt att snålspolande armatur skulle kunna vara en god investering.  
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5.5 Driftoptimering 
Att optimera driftsättningen av byggnaden kan potentiellt ge stor positiv effekt på byggnadens 

inomhusklimat och energianvändning utan att kostnaderna behöver bli allt för stora. I det här 

avsnittet presenteras några sådana förslag samt vad de skulle kunna ge för resultat. 

 

5.5.1 Injustering av värmesystem 
Genom att göra en injustering av värmesystemet uppges genomsnittstemperaturen i 

byggnaden kunna sänkas med 1 °C enligt Boverket (2010) vilket utifrån beräkningarna skulle 

innebära att värmebehovet sjunker till 624,7 MWh. Detta är en minskning med 28,1 MWh per 

år och skulle därmed kunna generera en besparing på omkring 22 370 SEK per år. 

Livslängden är i det här fallet satt till 10 år och den totala besparingen blir då 223 700 SEK. 

Samtidigt förväntas åtgärdskostnaden ligga på 15 SEK/m2 eller i det här fallet omkring 

126 400 SEK. Detta skulle alltså kunna innebära en ordentlig ekonomisk besparing samtidigt 

som det mycket troligt även skulle innebära ett bättre och stabilare inomhusklimat för de 

arbetande i fastigheten.  

 

5.5.2 Nattvandring 
Att göra en rundvandring i fastigheten utanför drifttid skulle ge en bättre bild av hur mycket 

energi som försvinner på grund av stand-by-förluster och onödig belysning. Hur stor effekt 

detta sedan skulle kunna ha beror såklart på hur det ser ut i dagsläget men även hur stor 

drivkraften att skapa förbättring är. Skulle beläggningsgraden för belysning och diverse 

verksamhetsutrustning minska från de antagna 15 % till säg 10 % skulle detta dock motsvara 

en minskad elanvändning i byggnaden med 48,4 MWh, inte medräknat el till kyla. Tabell 26 

visar att om det skulle vara möjligt att sänka beläggningsgraden utanför drifttid med bara en 

tredjedel skulle det kunna ge en besparing på omkring 22 500 SEK per år tack vare en 

minskad elanvändning. 

 
Tabell 26: Besparing vid minskning av beläggningsgraden till 10 % utanför drifttid. 

El -48,4 MWh -46 706 SEK/år 

Värme +34,1 MWh 27 143 SEK/år 

Kyla -7,7 MWh -2 972 SEK/år 

Totalt   -22 535 SEK/år 

 

5.5.3 Byte av gamla komponenter 
Under analysen identifierades även ett flertal gamla komponenter i klimatanläggningen, så 

som gamla cirkulationspumpar med mera. Det är oklart hur mycket som skulle gå att spara på 

att byta ut dessa då det inte gjorts någon fullständig sammanställning men det är troligt att 

elbehovet för att driva klimatanläggningen skulle kunna sänkas markant. HSB anger ibland 

annat själva i sin rapport Mätbara värden – spara kronor, kilowatt och klimat från 2012 att en 

modern energieffektiv cirkulationspump kan dra upp till 80 % mindre el än en äldre modell. 

Därför ges rådet här att detta är något som är värt att undersöka vidare. 
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6 Känslighetsanalys 
Det gjordes en känslighetsanalys av resultaten från analysen där fyra olika parametrar 

ändrades och utslaget detta fick studerades. Detta gjordes för att vidare stödja resultaten och 

se om, och i så fall även var, det finns osäkerheter som kan kraftigt påverka resultatet. De 

parametrar som ändrades var: beläggningsgrad, inomhustemperatur, ventilationsflöde och 

värmegenomgångs-koefficient. Dessa förväntas ha stor påverkan på resultatet och 

förhoppningen är att detta ska ge en så övergripande analys som möjligt utan att allt för 

många parametrar ska behöva granskas. 

 

6.1 Beläggningsgrad 
Den första parameter som kontrollerades var beläggningsgraden, förändringen som testades 

var på 10 procentenheter för drifttid och 5 procentenheter för verksamhetsutrustning under 

övrig tid. När ökningen i beläggningsgrad prövades var det alltså med 80 % beläggning för 

personal samt 80 % vid drift respektive 20 %  övrig tid för verksamhetsutrustning. 

 

Resultaten går att utläsa i tabell 27, och det framgick av analysen att förändringen i 

beläggningsgraden hade en påvekan på omkring 7 % till 10 %. Det är därmed ingen större 

förändring till följd de ändrade parametervärdena, Detta gav därmed en indikation på att 

faktorn helt klart påverkar resultatet, men inte i den utsträckningen att en mindre förändring i 

beläggningsgrad skulle ge kraftiga utslag på resultatet. I stället motsvarar skillnaderna i dessa 

mer eller mindre varandra. 

 
Tabell 27: Förändring i resultaten givet ändringen i beläggningsgraden för byggnaden, drift/övrig tid. 

 Värmebehov Diff. Kylbehov Diff. 

Nuvärde 652,8 MWh   314,6 MWh   

+10 %/+5 % 604,8 MWh -7,35 % 346,8 MWh +10,24 % 

-10 %/-5 % 702,5 MWh 7,61 % 284,2 MWh -9,66 % 

 

6.2 Inomhustemperatur 
I nästa steg testades en förändring av inomhustemperaturen med en grad mer eller mindre. 

Med en högre inomhustemperatur ökade värmebehovet som väntat medan det minskade om 

inomhustemperaturen sänktes, det motsatta gällde för behovet av kyla. 

Temperaturförändringen motsvarar en parameterförändring på ungefär 5 % och då den 

resulterande förändringen låg något under detta på runt 4 % verkar denna faktor inte ge någon 

skenande förändring av resultatet. Fler detaljer presenteras i tabell 28, där det bland annat går 

att utläsa hur värme- och kylbehovet ändrades och hur stor förändring detta motsvarade i 

procent. Den ursprungliga inomhustemperaturen var satt till 21 °C. 

 
Tabell 28: Förändring i resultaten givet ändringen i byggnadens inomhustemperatur. 

 Värmebehov Diff. Kylbehov Diff. 

Nuvärde 652,8 MWh   314,6 MWh   

+1 °C 681,3 MWh +4,37 % 302,5 MWh -3,85 % 

-1 °C 624,7 MWh -4,30 % 327,2 MWh +4,01 % 
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6.3 Ventilationsflöde 
Även ventilationsflödet testades i känslighetsanalysen och det genom att först höja och sedan 

sänka det antagna luftflödet med 10 %. Det luftflöde som förändrades omfattar endast den 

ventilerade luften och inte den luft som passerar klimatskärmen via läckage. Resultaten som 

visas i tabell 29, tyder på att denna parameter har en något lägre påverkan på värme- och 

kylbehovet än de som testats tidigare. De skillnader som den förändrade faktorn gav låg 

endast på omkring 2 % till 3 %.  

 

Det är kanske inte så konstigt att skillnaden här är lägre då de parametrar som testades 

tidigare påverkar flera områden, men det ger i alla fall en indikation på att känsligheten för 

resultatet är relativt låg med avseende på ventilationsflödet. 

 
Tabell 29: Förändring i resultaten givet ändringen i byggnadens ventilationsflöde. 

 Värmebehov Diff. Kylbehov Diff. 

Nuvärde 652,8 MWh   314,6 MWh   

+10 % 671,0 MWh +2,79 % 306,8 MWh -2,48 % 

-10 % 634,9 MWh -2,74 % 322,8 MWh +2,61 % 

 

6.4 Värmegenomgångskoefficient 
Den sista faktorn som valdes ut i känslighetsanalysen var värmegenomgångskoefficienten 

eller byggnadens totala U-värde. Även här gjordes en förändring på ± 10 % och resultaten, 

som finns i tabell 30 visar att detta medförde motsvarande förändringar på cirka 7,5 % 

respektive 2,5 % för värme- och kylbehoven. Parametern hade därmed betydligt större 

påverkan på värmebehovet än motsvarande kylbehov. Förändringarna var dock i båda fallen 

mindre än ändringen i själva parametervärdet. Vilket tyder på att känsligheten inte heller här 

var så pass hög att små förändringar förväntas ge några större utslag i beräkningarna. 

 
Tabell 30: Förändring i resultaten givet ändringen i byggnadens totala U-värde. 

 Värmebehov Diff. Kylbehov Diff. 

Nuvärde 652,8 MWh   314,6 MWh   

+10 % 603,0 MWh -7,63 % 322,5 MWh +2,51 % 

-10 % 702,9 MWh +7,67 % 307,1 MWh -2,38 % 

 

6.5 Resultat 
De olika test som utförts har visat att resultaten är relativt stabila, om felaktiga antaganden 

gjort eller parametrar förändras med tiden påverkar det visserligen resultatet men endas i en 

begränsad utsträckning. Det är i och med detta troligt att känsligheten i beräkningarna inte är 

allt för stor, vilket kan anses stödja resultaten.    
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7 Beräkningsmallar 
Två olika typer av beräkningsmallar har tagits fram den ena för att göra en 

värmebalansberäkning och på så sätt kunna få ut behovet av värme, kyla och ventilation för 

ett avskilt rum eller ge en överblick av en hel byggnad eller lokalverksamhet. Vid beräkningar 

för enskilda rum finns det en andra typ av beräkningsmall som är tänk att fungera som ett 

sammanställningsdokument av de data som tagits fram med hjälp av den första. De två olika 

mallkategorierna presenteras tydligare i  kommande avsnitt. 

 

7.1 Värmebalansberäkning 
Beräkningsmallen för värmebalansberäkningar är tänkt att utifrån enkla inmatningar av areor 

för klimatskärm och typ av verksamhet ge en uppskattning av behov för värme, kyla och 

luftflöden. Detta beräkningsdokument görs i tre versioner utifrån byggnadsstandard. Beroende 

på hur god standard byggnaden anses hålla väljs därför den mall som anses bäst lämpad i just 

det fallet. Det olika dokumenten är uppdelad i låg, förbättrad och ambitiös standard där 

parametrar för byggnadens klimatskärm ansätts till allt bättre värden. 

 

Det ska även finnas ett antal parametrar som ska kunna utelämnas och därmed följa generella 

data men även ändras för att enkelt kunna anpassa beräkningarna efter specifika fall. Hit hör 

bland annat ventilationsflöden och värmeeffekt från verksamhetsutrustning. Ytterligare 

sådana värden presenteras i tabell 31. 

 
Tabell 31: Generella indataparametrar för beräkning av energibalans. 

Inomhustemperatur Värme 21 °C 

 Kyla 23 °C 

Drifttid Verksamhet 07:00 – 16:00 
 

 Ventilation 06:00 – 17:00  

  Drift Övrig tid 

Beläggningsgrad Personal 70 % 0 % 

 Verksamhetsutrustning 70 % 15 % 

 Ventilation 100 % 0 % 

 

Data för klimatskärmen för de olika standarderna är hämtade från värden för ett 

genomsnittligt flerbostadshus byggt mellan 1996-2005 enligt TABULA Web Tool (IEE, 

2016) medan data för luftläckage är ansatt utifrån värden i Indikator 2 Värmeeffektbehov i 

befintlig byggnad, beräkning och redovisning av Miljöbyggnad (2011). Dessa parametrar 

presenteras i tabell 32. 
 

Tabell 32: Indataparametrar för de tre olika standarderna (Miljöbyggnad, 2011: IEE, 2016). 

  Låg  

standard 

Förbättrad 

standard 

Ambitiös 

standard 
Enhet 

Värmetransmission Väggar 0,2 0,15 0,07 W/m2K 

 Fönster 1,97 0,9 0,76 W/m2K 

 Dörrar 1,5 1,2 0,9 W/m2K 

 Golv 0,21 0,17 0,16 W/m2K 

 Tak 0,13 0,08 0,05 W/m2K 

Soltransmission Fönster 0,71 0,57 0,35 faktor 

Luftläckage 0-2 m/s 0,15 0,07 0,07 h-1 

 2-5 m/s 0,30 0,10 0,1 h-1 

 >5 m/s 0,40 0,15 0,15 h-1 
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Det finns även ett flertal parametrar som är gemensamma för de olika standarderna, bland 

annat är den beteendestyrda- och fasta solavskärmningen satt till en faktor 0,71 vardera. Dessa 

värden är hämtade ur Brukarindata kontor utgiven av SVEBY (2013) och det samma gäller 

för värdena som presenteras i tabell 33. Värdena för tappvarmvattenanvändningen har dock 

räknats om i effekt. 

 
Tabell 33: Indataparametrar för de olika verksamheterna (SVEBY, 2013). 

 Belysning Tappvarmvatten Ventilation 

Kontor 12 W/m2 0,85 W/m2 1,3 l/m2s 

Korridor 6 W/m2 0,85 W/m2 1,3 l/m2s 

Kontorslandska

p 

10 W/m2 0,85 W/m2 1,3 l/m2s 

Konferens 10 W/m2 0,85 W/m2 3,9 l/m2s 

Laboratorier 20 W/m2 4,26 W/m2 1,5 l/m2s 

Verkstad 10 W/m2 2,13 W/m2 4,0 l/m2s 

WC/omkl. 6 W/m2 0,85 W/m2 1,3 l/m2s 

Kök 15 W/m2 10,65 W/m2 8 l/m2s 

Fikarum 10 W/m2 0,85 W/m2 3,9 l/m2s 

Biutrymmen 6 W/m2 0,85 W/m2 0,4 l/m2s 

 

Utöver dessa parametrar finns även andra som är mer specifik för de olika verksamheterna, så 

som bland annat kontors- och verkstadsutrustning. För kontorsmiljö ansätts en dator på 125 W 

per anställd och 17 W respektive 10 W i servereffekt  och för diverse laddare, det förväntas 

dessutom finnas en skrivare på 400 W för var 15:e arbetande. För verkstäder är en 

genomsnittlig värmeeffekt från verksamhetsutrustning satt till 26 W/m2 och för kök är 

motsvarande siffra 500 W/m2. Värmeeffekten i fikarum är satt till 20 W per anställd med 

tillgång till rummet. 

 

Resultaten från beräkningsmallarna presenteras både numerärt och grafiskt för att underlätta 

vidare arbete och förståelsen av de värden som tagits fram. Här presenteras bland annat; 

effekt- och energibehov för uppvärmning och kyla, rekommenderade ventilationsflöden eller 

effekt- och energibehov givet ansatta värden, men även fördelningen av värmeuppkomst och -

avgång mellan olika parametrar. Dessutom ges en överblick över värme- och kylbehov under 

året, beräknade koldioxidhalter i rumsluften, minimikrav på luftflöden utifrån lagkrav samt 

förväntade inomhustemperaturer givet att ingen kyla installeras. 

 

7.2 Sammanställningsdokument 
För att beräkningsdokumentet inte skulle bli allt för stort och därmed tungt att köra får 

sammanställningar göras separat när beräkningarna görs för enskilda rum. Det togs därför 

fram ytterligare ett dokument där detta enkelt kan göras och resultaten presenteras både för 

varje rum och totalt. Här går det att utläsa behov av värme, kyla och luftflöden, då redovisas 

både energi- och effektbehov men även parametrar som koldioxidhalt samt grund- och 

forcerade ventilationsflöden. Det finns även en uppskattning kring inomhustemperaturen i 

rummen givet att något kylsystem inte installeras. En summering görs även av alla rum för att 

ge totala värden för relevanta parametrar.  
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8 Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser som dragits kring själva arbetet, beräkningarna och resultaten 

under arbetet. Dessa avser tolka och diskutera arbetet för att på så sätt ge en djupare förståelse 

av resultaten. Det tas upp möjliga felkällor och osäkerheter så väl som stärkande indikatorer 

och belägg för resultaten för att ge en ärlig bild av arbetet och så god inblick som möjligt. 

 

För enkelhetens skull har detta gjorts utifrån rapportens uppdelning med en avslutande 

presentation av förslag till vidare studier utifrån områden som kommit upp i arbetet men legat 

utanför dess omfattning. 

 

8.1 Analys 

8.1.1 Resultatet av analysen 
Värmebehovet som räknades ut för byggnaden ligger en liten bit under den faktiska 

fjärrvärmeförbrukningen men den är endast strax över 10 % lägre och en viss skillnad är rent 

av att förvänta då driften inte kan vara helt optimal. Just driften och regleringen av 

klimatanläggningen i byggnaden visade sig även under studien vara ett område där det fanns 

möjlighet till förbättring. Detta då vissa delar till exempel endast arbetade utifrån enskilda 

parametrar så som bland annat utomhustemperatur. Samtidigt ansåg arbetande i fastigheten att 

inomhusklimatet inte helt levde upp till förväntningarna med stigande temperaturer under 

varma perioder och det motsatta under kallare.  Sedan är det även oklart hur klimatet under 

året förhöll sig gentemot det statistiska årets data. Det finns sedan alltid en felmarginal när 

delar av beräkningarna gjorts utifrån uppskattningar. Ett av de antaganden som gjorts och 

identifierats som en faktor som skulle kunna utgöra en del av skillnaden är att byggnaden 

förväntats hålla samma standard som liknande byggnader från samma period. Det finns dock 

antydanden att fastigheten kan vara av något sämre standard, vilket skulle kunna förklara 

skillnaden eller åtminstone en del av denna.  

 

Den förväntade användningen utifrån styrschema och regleringen av värmetillförseln 

hamnade ännu närmare den faktiska användningen och med en skillnad på under 6 % måste 

detta resultat anses stämma väl överens med verkligheten. Det är trots allt uppskattningar och 

förenklingar av komplicerade fysikaliska samband och att resultaten ändå landar så pass nära 

ger en hel del stöd till beräkningarna. Detta sagt, så är det trots allt flera antaganden och 

värderingar som gjorts och resultaten är uppskattningar och inte absoluta sanningar och ska 

därmed inte heller användas som sådana. Det ger dock en tydlig indikation kring hur 

situationen ser ut, vari problemen ligger och till vilken grad givna parametrar påverkar. 

 

Vad gäller fastighetens ställning gentemot andra ligger den ganska precis mitt i genomsnittet 

för liknande fastigheter, det vill säga kontorslokaler med fjärrvärme som uppvärmning, 

byggda under samma period och är alltså varken bättre eller sämre. Relativt moderna 

lågenergibyggnader finns det däremot troligen stor potential till förbättring. Några delar där 

det finns utrymme till förbättring har dock ändå identifierats och bland annat fönster, 

belysning och värmeavgång via luftläckage är områden där byggnadens uppskattade 

prestanda skulle kunna förbättras avsevärt.  

 

8.1.2 Klimatdata 
De klimatdata som använts är statistiskt sammanställd utifrån en lång period och bör därmed 

ge en bra uppskattning om hur klimatet kan förväntas se ut under ett år och ge bra 

medelvärden och totala resultat. Nackdelen är att extremvärden inte tycks ha funnits med och 

effekter vid dessa fall då i viss mån uteblir. Det är dock möjligt att detta är mindre viktigt för 
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dimensionering med mera då det ofta handlar om begränsade tidsintervall men det skulle ändå 

varit bra att kunna få med.  

 

8.1.3 Klimatskärm 
Tak och takfönster har antagits vara horisontella vilket inte är helt sant. Detta kan tänkas ge en 

liten påverkan, men den förväntats vara obetydligt för resultatet i stort då lutningen på taket är 

låg, på stora delar helt plan, och ofta ligger isoleringen ändå horisontellt. 

 

Den smala spaltbredden för fönstren förväntas ge sämre energiprestanda då den isolerande 

förmågan sjunker, samtidigt antydde även den tydliga värmeavgången som identifierades med 

värmekamera att fönstrens energiprestanda var relativt låg. Detta ledde till att prestandan här 

antogs var sämre än genomsnittet och även om detta antagande gick ifrån den information 

som presenterades i TABULA (IEE, 2016) och som användes för övriga delar av 

klimatskärmen känns detta mer realistiskt. Det kan dock såklart kan medföra en viss mindre 

osäkerhet. 

 

Även om inga köldbryggor gick att utskilja med värmekamera finns givetvis möjligheten att 

det ändå kan finnas några mindre på olika håll i byggnaden men dessa bör då inte ge något 

större utslag på resultatet. 

 

8.1.4 Verksamhet 
Andelen arbetande i fastigheten hämtades från statistik för de representerade företagen och 

borde vara förhållandevis väl uppdaterad, men beläggningsgraden var däremot svårare att 

uppskatta, därför valdes rekommendationen från SVEBY (2013). Det skulle ha varit bra att se 

över hur stor del av personalen som fanns på plats under verksamhetstid men detta bedömdes 

för svårt för att vara motiverat. Detsamma gällde för beläggningen av verksamhetsutrustning 

utanför arbetstid då det var flera olika företag i byggnaden och dessa inte var kopplade till det 

här projektet.  

 

Angående  de olika verksamheter och medföljande utrustning som fanns i byggnaden finns 

här en osäkerhet. Insynen försämrades av att byggnaden är relativt stor samtidigt som det 

fanns ett flertal olika företag i byggnaden som inte var inbegripna i arbetet vilket gjorde att 

flera antaganden i stället fick göras för verksamhetsutrustningen i byggnaden. Det skulle helt 

enkelt ha varit för svårt och tagit allt för lång tid att kontrollera detta för hela byggnaden. 

Dessutom gick det inte att finna några tillförlitliga uppgifter för verksamhetsutrustningen i 

laboratorier då variationen för dessa lokaler är stor. Verksamheten för laboratorier 

inkluderades därmed inte vilket ger ett visst fel.   

 

En del av belysningen kontrollerades med värmekamera vilket stödde antagandena kring den 

installerade effekten då det uppmättes höga temperaturer. Det är dock möjligt att delar av 

belysningen redan bytts ut mot lågenergialternativ. Att detta gjorts övergripande i byggnaden 

bedöms dock som osannolikt då några stickprov gjordes och samtliga av dessa uppvisade 

höga temperaturer. 

 

8.1.5 Klimatanläggning 
Större delen av den information gällande klimatanläggningen som använts i beräkningarna har 

tagits från ritningar och övrig dokumentation för fastigheten och bör med anledning av detta 

ligga nära de verkliga värdena. Dokumentationen kring anläggningens driftscheman, med 

arbetstemperaturer och drifttider var dock bristfällig. Här var det därför nödvändigt att göra en 
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del antaganden. Dessa antaganden understöddes av mätningar, som bland annat resulterade i 

att värmeåtervinningens faktiska verkningsgrad vid olika utetemperaturer kunde tas fram.  

 

Det hade varit fördelaktigt om det vid dessa mätningar kunnat fås med värden även vid ännu 

högre respektive lägre temperaturer men med den tidsbegränsning som fanns och 

väderförhållandena vid perioden för utförandet blev detta svårt. Det gav dock ändå en 

jämförelsevis bra uppskattning om hur ventilationsaggregaten arbetade och gav därmed ändå 

bra stöd till de antaganden som gjordes.  

 

Sedan hade det förstås varit intressant att utföra en liknande mätning även på något av de 

andra aggregaten men en längre mätning för ett aggregat prioriterades här före fler kortare 

mätningar då tillgängligheten för dessa var något sämre. Det gjordes ändå mätningar på flera 

av aggregaten under ett antal minuter och resultaten tydde då på att dessa var relativt 

likartade.  

 

8.2 Åtgärder 
Några av de största osäkerheterna kring åtgärdsförslagen kommer ur kostnaderna för el och 

fjärrvärme. Fjärrvärmekostnaden togs för en villa och det är troligt att kostnaden för en större 

fastighet skulle kunna vara lägre, men detta antagande gjordes i brist på annan information. 

Möjliga felaktigheter kring elkostnaden beror i stället på vad elpriset är då det sågs variera 

förhållandevis mycket, mellan omkring 15 och 35 öre/kWh. Det ligger även en viss osäkerhet 

i förhållandet mellan hur mycket kyleffekt som kan fås ut per elektrisk effekt även om detta 

känns mer stabilt.  

 

Vad den faktiska kostnaden för givna åtgärder skulle bli är även det svårt att säga och det 

skulle kunna skilja sig mycket från fall till fall men detta anges mer som en uppskattning för 

vidare undersökning. Det finns dock ett antal åtgärder som har potential att leda till 

signifikanta besparingar både ur energi- och ekonomiska perspektiv. Samt andra som även om 

de inte är aktuella i nuläget kan vara högst intressanta om åtgärder behöver vidtas av andra 

anledningar. 

 

Installation av motorstyrd solavskärmning och rengöring av värmeväxlare är investeringar 

med stor potential att bli lönsamma. Även om lönsamheten för solavskärmingen vid det 

försiktigare antagandet inte blev speciellt stor och återbetalningstiden i det fallet lång är det 

mer troligt att installationen skulle ge större resultat än detta. För rengöringen av 

värmeväxlarna skulle resultatet troligen snabbt bli lönsamt.  

 

Även de olika förslagen för driftoptimering har möjlighet att leda till verkliga besparingar och 

är intressanta att studera närmare. Detsamma gäller för byte av fönster, där lönsamheten inte 

verkar vara så stor men skulle kunna öka om kostnaden för installationen kan sänkas.   

 

8.3 Resultat av känslighetsanalysen 
Förändringarna som gjordes för de olika parametervärden som testades i känslighetsanalysen 

gav inga direkt oroväckande utslag. När förändringar på +/- 10 % testades gav detta en 

förändring av slutresultatet med omkring mellan 2 % och 7 % för värme- och kylbehovet med 

en toppnotering för förändring i kylbehov på drygt 10 % vid förändringen i 

beläggningsgraden. Detta motsvarar ungefär samma förändring som i själva parametern vilket 

är betryggande då det betyder att ingen av dessa är kraftigt styrande av resultatet. Det är 

därmed troligare att enstaka felaktiga antaganden inte har en stark påverkan på beräkningarna 

vilket gör osäkerheten mindre. 
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8.4 Beräkningsmallar 
Beräkningsmallarna bygger i stor utsträckning på beräkningarna som gjorts i analysen av 

fastigheten på Vallongatan 1 och valideras på så sätt delvis av dessa resultat. Det som 

identifierats som en av de större luckorna här är att det fortfarande saknas bra data för 

verksamhetsutrustning i laboratorer vilket skulle behöva undersökas ytterligare. Det är dock 

ändå min uppfattning att beräkningsmallarna ger en relativt god bedömning  av 

värmebalansen, koldioxidhalter och luftflöden med mera även om det givetvis är en 

förenkling av verkligheten och bör ses endast som en kvalificerad uppskattning. 

 

8.5 Vidare studier 
För vidare studier rekommenderas det utöver vad som redan nämnts att studera miljöaspekten 

för åtgärdsförslagen vilket därigenom skulle kunna fungera som en ytterligare morot för att 

genomföra förbättrande åtgärder. Det skulle även vara en bra idé att försöka bilda sig en 

uppfattning kring hur situationen ser ut i framtiden på grund av klimatförändringarna och den 

påverkan dessa kan tänkas ha, extremväder blir i så fall troligen både mer frekvent och 

omfattande vilket ställer nya krav på effektbehov. 

 

Ur fastighetsägarens synvinkel skulle en mer ingående inventering och analys av enskilda 

komponenter i klimatanläggningen så som cirkulationspumpar med mera även kunna vara 

intressant då det är troligt att det för dem skulle finnas mycket att vinna på nyare 

energieffektivare utrustning. För Caverion rekommenderas även att arbetet med 

beräkningsmallarna fortsätter för att göra dessa ännu bättre och lämpade för just deras olika 

verksamheter. 
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9 Slutord 
Nu när arbetet är klart vill jag passa på att ge ett sista tack till alla som hjälp till under 

projektet och bidragit till resultatet, med särskilt tack till Annica Nilsson, Mikael Söderberg 

och Johan Håkansson. 

 

Det har varit otroligt givande att få genomföra detta examensarbete och jag har så här under 

arbetets avslut kunnat konstatera att jag lärt mig mycket både under själva arbetet och under 

utbildningen. Det har varit ett stort och ibland har hårt arbete men väldigt intressant. Genom 

sin vidd har arbetet även inneburit en möjlighet att få lägga upp en omfattande tidsplanering, 

något som har fungerat förvånansvärt bra trotts en del oförutsedda omständigheter. Att få 

lägga upp och sedan arbeta för att hålla en sådan planering har varit otroligt lärorikt inför 

framtiden. 

 

Min förhoppning är att arbetet nu ska resultera i en höjd energiprestanda för fastigheten på 

Vallongatan 1 samt att beräkningsstrategierna som tagits fram åt Caverion underlättar deras 

framtida arbete. Mycket tid och omsorg har lagts ned i arbetet och jag hoppas att det kommer 

till stor nytta och att det inneburit en intressant och givande läsning. 

 

Anton Mickelsson, maj 2016, Uppsala   
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11 Appendix 
Bilaga 1: Indatamall till beräkningsdokument för dimensionering av luftflöden och värme-

/kylbehov.  
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Bilaga 2: Resultatsammanställning till beräkningsdokument för dimensionering av luftflöden 

och värme-/kylbehov.  
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Bilaga 3: Grafisk sammanställning till beräkningsdokument för dimensionering av luftflöden 

och värme-/kylbehov.  
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Bilaga 4: Samanställningsdokument för energi och ventilationsberäkningar. 
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