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Sammanfattning 

Energieffektivisering blir en allt viktigare åtgärd på äldre fastigheter i takt med att kostnaden för 

energi stiger. Att energieffektivisera kan beskrivas som att uppnå samma resultat med mindre 

energiåtgång, för brukaren resulterar detta i lägre kostnader lagda på inköp av energi och för 

samhället resulterar detta i en minskad belastning på miljö och klimat. I mitt examensarbete som 

du håller i din hand har jag undersökt en industrilokal belägen på Teg i Umeå där jag med 

simuleringsprogrammet IDA ICE simulerat olika energieffektiviseringsåtgärder och hur de 

skulle påverka byggnadens förbrukning av energi. Åtgärderna som simulerats är: 

Tilläggsisolering av väggar och tak, byte till FTX-system, byte av fönster samt byte av dörrar 

och garageportar till mer välisolerade alternativ. 

Arbetet består till stor del av litteraturstudie och simuleringsprogrammet där en modell av huset 

har konstruerats för att efterlikna dess verkliga motsvarighet till så stor grad som möjligt. Efter 

detta har åtgärderna tillämpats och sedan simulerats för att till sist jämföras med referenshusets 

simulering. 

Resultatet visar att samtliga åtgärder skulle sänka energiförbrukningen av byggnaden i någon 

mån. Den största besparingen på 49,3 % skulle fås om man byter ventilationssystem medan den 

minsta besparingen, 0,7 %, fick man genom att byta fönster. 
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Abstract 

Reducing the energy consumption in older buildings is growing to be more important by each 

passing day as the cost of energy rises and political strides are made to limit the amount of 

energy used for various purposes. To optimize the use of energy in a building can be described 

as getting the same end result with a lower amount of spent energy, for the user this is an 

economic victory as he doesn’t have to spend as much money on heating his building while 

society gains a reduced impact on the environment and climate. In this thesis that you hold in 

your hands I have investigated an industrial building located in Teg, Umeå where I utilized the 

simulation software IDA ICE to simulate the buildings energy usage and the effects of various 

energy optimization/saving measures if implemented. The measures simulated are: Additional 

insulation for walls and roof, the switch to a ventilation system with a heat recovery unit, 

switching to well insulated windows, and switching the doors and garage doors to well insulated 

units. 

The work has mostly been done through studies of literature and IDA ICE where a model of the 

building has been constructed according to the specifications of the real world counterpart. The 

results from the various simulations are then compared with each other and the reference case. 

The results showed that all energy saving measures would result in a lowered use of energy. The 

biggest saving was gained from the changing out the ventilation system which resulted in a 49,3 

% reduction whilst changing windows only resulted in a 0,7 % reduction. 
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Begrepp och förkortningar 

ATEMP: ATEMP är den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till 

mer än 10 °C i byggnaden. ATEMP är den area som byggnadens specifika energianvändning ska 

beräknas efter. 

Direktverkande el: Elvärmare med direktanslutna elvärmare (fläktkonvektorer, elradiatorer, etc.) 

som är fast installerade eller löst stående och anslutna med stickpropp. 

 

Driftel: Driftel är en sammanslagning av fastighets- och verksamhetsel.  

Elvärme: El omvandlas direkt till värme i radiatorerna (elementen), i slingor i golvet eller taket. 

Energieffektivisering: Att uppnå samma energitjänst med mindre primärenergi. Jfr 

energihushållning, energisparande. 

 

Fastighetsel innebär elanvändning till fasta installationer i byggnader som till exempel 

ventilation, hissar, rulltrappor och allmän belysning. 

FT-ventilationssystem: Fläktstyrt från- och tilluftssystem. 

FTX-ventilationssystem: Fläktstyrt från- och tilluftssystem med värmeväxling mellan från- och 

uteluft. 

Hushållsel: Den el som används till belysning, hushållsmaskiner och hemapparater, men inte till 

uppvärmning och varmvatten. 

IDA ICE: IDA Indoor Climate and Energy Standard, version 4.7 – Mjukvara för 

energiberäkningar i byggnader. 

Klimatskärm: Vägg, tak, golv. Byggdel bestående av ett eller flera skikt som isolerar det inre av 

en byggnad från omvärlden med avseende på temperatur, ljud och fuktighet.  

Luftomsättning: Hur stor del av den totala mängden luft i en lokal som byts ut på en timme. 

Anges i [h-1]. 

Oavsiktlig ventilation / luftläckage: Luftläckage i en byggnad utgörs av luft som läcker in och ut 

genom otätheter i klimatskärmen. 

R = Ett skikts motstånd till värmetransport, anges i [(m2*K)/W] 

U-värde: Den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av konstruktionen då 

temperaturdifferensen i luften på ömse sidor av konstruktionen är en grad. Anges i [W/(m2*K)] 

 

Verksamhetsel: Elanvändning till den verksamhet som bedrivs i byggnader, till exempel datorer, 

apparater och belysning. 

Värmepump: Maskin som via ett köldmedium transporterar värme från en källa, t.ex. uteluft, till 

en värmebärare med högre temperatur än källan. 

𝜆-värde: Den värmemängd som per sekund passerar genom en m2 av ett material med en meters 

tjocklek då temperaturdifferensen är en grad. Ett lågt λ-värde innebär alltså en god 

värmeisolering. Anges i [W/(m*k)] 

𝜆-värdesmetod: Metod för att beräkna genomsnittligt 𝜆-värde på ett skikt uppbyggt av material 

med olika 𝜆-värde. 
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1. Inledning 

Nedan redogörs projektets bakgrund, syfte, målsättning, frågeställning, avgränsningar och målgrupp. 

1.1 Bakgrund 

Energieffektivisering utgörs av åtgärder som förbättrar befintliga energiomvandlingar och få ut 

mer effekt för samma  mängd insatt energi eller minska mängden energi man sätter in men 

fortfarande få ut samma effekt, på detta sätt får hela samhället tillgång till mer energi utan att 

produktionen av energi ökar.  

1.1.1 Pon Equipment AB 

Pon Equipment AB är exklusiv återförsäljare av Caterpillarmaskiner i Sverige och täcker allt 

inom bygg och anläggning, industri och gruvdrift. De tillhandahåller service, reservdelar och 

försäljning av både nya och begagnade fordon. 

Under 2015 så tog Pon Equipment AB i Umeå kontakt med Caverion AB i Umeå för att få 

förslag på och kostnadsuppskattning för att byta uppvärmningssystem från dagens elvärme till ett 

annat system som använder mindre el och är billigare i drift. Under 2015 - 2016 så utfördes 

inventering av nuvarande uppvärmningssystem och grova kalkyler gjordes på 

investeringskostnad och möjlig besparing. Denna rapport är ett fristående projekt parallellt med 

detta uppdrag. 

1.2 Syfte  

Syftet med detta arbete är att simulera energianvändningen för Pon Equipment AB:s fastighet i 

Umeå med hjälp av programvaran IDA ICE Standard, version 4.7 i dess nuvarande skick och 

sedan göra ändringar i byggnadens konstruktion och värmesystem med mål att sänka 

energiförbrukningen.  

Ändringarna som simuleras är:  

 Tilläggsisolering av tak och väggar  

 Byte av fönster till 3-glas fönster med argon och låg emissionsskikt 

 Byte av dörrar och garageportar till energisnålare alternativ. 

 Installation av FTX-ventilationssystem. 

 Samtliga ovan. 

Resultatet av dessa simuleringar ligger sedan till grund för beräkningar på hur stora besparingar 

som skulle kunna göras om de implementerades och om de är ekonomiskt försvarbara. 

1.3 Målsättning 

Målet efter avslutat projekt är att ha en uppskattning av besparingarna som de olika 

åtgärdspaketen skulle medföra. 

 1.4 Frågeställning 

Den huvudsakliga frågeställningen är följande: 

 Vilken sorts energibesparing är möjlig att uppnå med dessa åtgärder? 

1.5 Avgränsning 

 Denna rapport har inte tagit i beaktning hur åtgärderna påverkar Pon Equipment AB:s 

verksamhet. 

 Detta arbete har inte behandlat huruvida de olika energibesparande åtgärderna är möjliga 

att implementera i de enskilda fallen. 

 Dimensionering och placering av energibesparande åtgärder har inte behandlats. 



 

2 

 Projektet har inte behandlat bygghandlingar. 

1.6 Målgrupp 

Den tänkte målgruppen för detta arbete är de med en djupare insikt och systemförståelse inom 

energi- och byggnadsteknik.  
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2. Teori 

Teoriavsnittet nedan redogörs energibesparande åtgärder för byggnader och formler för beräkning av energibalans 

i byggnader, U- samt λ-värde. 

2.1 Energieffektivisering 

Att effektivisera användningen av energi har alltid varit viktigt, detta då man inte vill ha för stora 

utgifter för att, exempelvis, värma en byggnad men det är först på senare år som stigande 

marknadspriser på energi i samband med implementeringen av politiska styrmedel på nationell 

och internationell nivå resulterat i kraftig motivering för att energieffektivisera. 

2.2 Energibalans i byggnader 

För att beräkna hur mycket energi som går åt för att värma en byggnad till optimal inomhus 

temperatur behöver man använda ekvation (1) och (2) nedan [1, p. 353]. 

Byggnadens totala värmeförlust, �̇�𝑇𝑂𝑇. 

�̇�𝑇𝑂𝑇 =  �̇�𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 + �̇�𝑉𝐸𝑁𝑇 + �̇�𝑂𝑉 [W]    (1) 

�̇�𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 = Transmissionsförluster. [W] 

�̇�𝑉𝐸𝑁𝑇 = Specifik värmeförlustfaktor för ventilation. [W] 

�̇�𝑂𝑉 = Värmeförlust på grund av ofrivillig ventilation. [W] 

Total värmeförlustfaktor, FTOT. 

𝐹𝑇𝑂𝑇 = 𝐹𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 + 𝐹𝑉𝐸𝑁𝑇 ∗ (1 − 𝜂) + 𝐹𝑂𝑉 [W/K]   (2) 

FTRANS = Specifik värmeförlustsfaktor för transmission. [W/K] 

FVENT = Specifik värmeförlustsfaktor för ventilation. [W/K] 

𝜂 = Verkningsgrad för värmeväxlare, om sådan finns. [%] 

FOV = Specifik värmeförlustsfaktor p.g.a. ofrivillig ventilation. [W/K] 

2.2.1 Förluster p.g.a. transmission genom klimatskärmen 

Transmissionsförluster beskrivs som den värme som sipprar ut genom klimatskärmen för 

byggnaden. Hur mycket som sipprar ut beror på hur välisolerad byggnaden är och hur tätt 

klimatskärmen är, detta reducerar den mängd värme som förloras genom väggar, fönster, dörrar, 

tak och golv [1, p. 352]. 

Beräkningen för transmissionsförluster skrivs som ekvation (3) nedan. 

�̇�𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 = UM ∗ AOM ∗ (TIN − TUT) = 𝐹𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 ∗ (𝑇𝐼𝑁 − 𝑇𝑈𝑇) [W]  (3) 

TIN = Lufttemperatur inomhus [°C] 

TUT = Lufttemperatur utomhus [°C] 

UM = Genomsnittligt U-värde för  [W/(m2*K)] 

AOM = Omslutande area [m2] 
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2.2.1.1 U-värde och λ-värde. 

U-värde: Den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av konstruktionen då 

skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av konstruktionen är en grad. 

För att beräkna U-värdet för ett skikt i en konstruktion så måste man använda formel (4) nedan 

[1, p. 333] 

𝑈 =
1

𝑅
  [W/(m2*K)]     (4) 

𝑅 =
𝑑

𝜆
  [(m2*K)/W]     (5) 

R = Totala värmemotståndet i konstruktionen [(m2*K)/W] 

d = tjockleken [m] 

λ = Lambda för skiktet [W/(m*k)] 

Notera att detta gäller när skiktet i fråga är homogent, om man exempelvis har ett skikt som 

består av flera olika material som exempelvis en reglad vägg så uppstår det problem för man har 

mineralullen med ett lågt lambda (0,04 W/(m*k) [2, p. 40] och reglarna av trä som har ett högt 

lambda (0,14 W/(m*k) [2, p. 40]) 

För att beräkna detta använder man vad som kallas λ-värdesmetod för att ta fram ett viktat λ för 

hela skiktet. Detta enligt formel (5) nedan [2, p. 53]. 

𝜆𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑡 =  𝛼𝐴 ∗ 𝜆𝐴 +  𝛽𝐵 ∗  𝜆𝐵 [W/(m*k)]   

 (6) 

αA = andel yta av material A. 

λA = λ-värde för material A. [W/(m*k)] 

βB = andel yta av material B. 

λB = λ-värde för material B. [W/(m*k)] 

2.2.2 Förluster p.g.a. ventilationsförluster 

Ventilationsförluster kan delas upp i tre kategorier, den ena när uteluften tas in och värms helt 

och hållet med ett värmebatteri denna förlust ges av ekvation (6) [1, p. 352] nedan, den andra 

kategorin är då värmen i frånluften används till att värma den inkommande uteluften med hjälp 

av en värmeväxlare, se ekvation (7) [1, p. 353] nedan, och till sist förlusterna via ofrivillig 

ventilation som ges av ekvation (8) [1, p. 353] nedan. 

�̇�𝑉𝐸𝑁𝑇 =  ρ ∗ 𝑐𝑝 ∗ �̇� ∗ (𝑇𝐼𝑁 − 𝑇𝑈𝑇) = 𝐹𝑉𝐸𝑁𝑇 ∗ (𝑇𝐼𝑁 − 𝑇𝑈𝑇) [W]   (7) 

ρ = Densiteten för luft [kg/m3] 

cp = Den specifika värmekapaciteten för luft [J/kg*K] 

�̇� = Uteluftsflödet [m3/s] 

�̇�𝑉𝐸𝑁𝑇 = ρ ∗ cp ∗ �̇� ∗ (1 − 𝜂) ∗ (𝑇𝐼𝑁 − 𝑇𝑈𝑇) = 𝐹𝑉𝐸𝑁𝑇 ∗ (1 − 𝜂) ∗ (𝑇𝐼𝑁 − 𝑇𝑈𝑇)[W](8) 

�̇�𝑂𝑉 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ �̇�𝑂𝑉 ∗ (𝑇𝐼𝑁 − 𝑇𝑈𝑇) = 𝐹𝑂𝑉 ∗ (𝑇𝐼𝑁 − 𝑇𝑈𝑇) [W]   (9) 

�̇�𝑂𝑉= Läckageflöde [m3/s] 

2.3 Energibesparande åtgärder i fastigheter 

Konceptet att spara in på energianvändning är väldigt brett och kan vara allt från att brukaren 

själv ändrar på sina vanor, exempelvis släcker belysning i utrymmen som inte används, minska 
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förbrukningen av varmvatten. Till lite mindre investeringar som energisnåla vitvaror eller 

rörelsesensorer för belysning till större ingrepp i själva huskroppen och dess 

uppvärmningssystem. Allt detta blir mer och mer populärt i och med att priserna på olja och el 

stiger.  

2.3.1 Klimatskärm 

Klimatskärmens uppgift är att skydda klimatet på insidan av skärmen från påverkan av klimatet 

utanför skärmen. Ingrepp i byggnadens klimatskärm innefattar oftast tilläggsisolering, byte av 

dörrar och fönster, tätning av läckage i fasaden som ger upphov till ofrivillig ventilation och 

minskning av köldbryggor. De stora hindren gällande förbättringar av klimatskärmen är att 

kraven på ventilationen ökar i samma takt som förbättringarna görs, detta då en förbättring av 

klimatskärmen minskar den ofrivilliga ventilationen och om det installerade ventilationssystemet 

inte kan transportera ut den förorenade luften och ersätta den med frisk uteluft så kommer 

kvalitén inomhus att minska drastiskt samt föra med risk för fuktskador och mögel då en optimal 

luftkvalité inte kan hållas [3].  

2.3.2 Ventilation 

Ventilationens uppgift är tillhandahålla frisk luft, transportera bort förorenad luft från 

levnadsutrymmena, vara en del i skyddet mot spridning av föroreningar inom byggnaden, hålla 

ett undertryck inomhus och i vissa fall tillföra värme eller kyla. Kvaliteten på luften i en byggnad 

påverkas av koldioxid, damm, emissioner från byggnadsmaterial och inredning, fuktöverskott, 

matos och så vidare [4, p. 2:1]. Då vi spenderar cirka 90 % av vår tid inomhus så är ventilationen 

en viktig del i en fastighet [4, p. 1:19]. 

Vikten av god ventilation ökar om man gör ingrepp på klimatskärmen och gör den tätare och 

minskar det ofrivilliga läckaget, detta då en byggnad som tidigare haft bra inomhusklimat fick in 

extra luft via den ofrivilliga ventilationen, samma byggnad efter en förbättring av klimatskärmen 

får nu otillräckligt med frisk luft för att luftkvalitén ska hålla samma standard som tidigare och 

måste då ha mer lufttransport via fläkten än tidigare. 

God ventilation definieras efter de krav som Boverkets föreskrifter ställer på inomhus klimatet, 

vid personnärvaro ska uteluftsflödet vara minst 0,35 L/s*m2. Detta vid en takhöjd på 2,5 m ger 

oss en omsättning på 0,5 h-1, dvs att efter en halvtimme har hälften av luften i lokalen bytts ut. 

[4, p. 2:5]. Lokaler som fyller speciella ändamål har speciella krav på sig när det gäller 

frånluftsflöde, exempelvis toaletter måste ha ett frånluftsflöde på minst 10 L/s [4, p. 2:6] och 

arbetslokaler måste minst ha ett frånluftsflöde på 7 L/s och person + 0,35 L/s*m2. [4, p. 2:7] 
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Det finns ett antal olika ventilationssystem som används i fastigheter idag, nedan beskrivs de 

mest relevanta för rapporten: 

2.3.2.1 Från- och Tilluftssystem FT 

I ett FT-system har man ett ventilationssystem för tilluften och ett för frånluften, båda med sina 

egna fläktar och flöden. Detta ger god kontroll över trycksättningen i huset (över- och 

undertryck.) samt luftomsättningen i byggnaden. I hus som inte lider av större otätheter i 

klimatskärmen så kommer all tilluft via tilluftsdonen vilket underlättar att säkerställa att luften i 

byggnaden är ren genom att filter placeras vid luftintaget. FT-system i sådana hus är därför 

väldigt stabila och kan anpassas efter ens driftbehov. I figur 1 nedan visas en principskiss över 

ett FT-system [5].  

 

Figur 1, principskiss över FT system [5]. 

2.3.2.2 Från- och Tilluftssystem med värmeväxling FTX 

FTX är i sin uppbyggnad väldigt lik FT-systemet med skillnaden att det sitter en värmeväxlare 

mellan frånluftskanalen och uteluftskanalen, här överförs värmen från den förorenade frånluften 

till den rena uteluften Utöver detta så återfinns filter, eftervärmningsbatteri och, ibland, kylare i 

aggregatet. FTX kräver dock större underhåll och service för att fungera optimalt. I figur 2  

nedan visas en principskiss över ett FTX-system [6]. 

 

Figur 2, principskiss över FTX-system [6]. 
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2.2.3 Värme i byggnader 

Uppvärmningen i byggnader har gått från att man bränner olja till direktverkande el till 

värmepumpar [7, p. 12]. 

Direktverkande el är den enklaste formen av uppvärmning där man kortsluter en krets med 

elektricitet för att alstra värme, 100 % av effekten man stoppar in omvandlas till värme men man 

använder elektricitet för att täcka hela sitt uppvärmningsbehov vilket kan bli kostsamt om 

elpriset blir högt.  

Värmepumpen fungerar genom att man med hjälp av ett medium transporterar energi från en 

energikälla och flyttar den till en annan plats, dvs flyttar värmen från en plats till en annan. 

Denna process drivs av elektricitet men detta är endast för kompressorn i värmepumpen. 

Effektiviteten i en värmepump anges av dess värmefaktor, eller på engelska Coefficient Of 

Performance (COP), värde. Detta anger hur många watt värmeenergi som transporteras per watt 

elektricitet man matar kompressorn med [1, pp. 295 - 296]. Det är värt att notera att 

värmefaktorn påverkas av temperaturdifferensen mellan energikällan och destinationen men i 

regel hålls en värmefaktor på ca 2,3 – 2,6 [8]. 
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3. Metodik 

Nedan ges en redovisning av de som assisterat med arbetet, vilka hjälpmedel som använts och vem som har 

tillhandahållit data angående byggnaden. 

Detta arbete har genomförts genom bearbetning av litteratur,, webbkällor samt rådfrågning av 

handledare, personal vid Umeå Universitet, Caverion och Pon Equipment. 

Energiberäkningarna har till största del gjorts via programvaran IDA ICE Standard version 4.7 

men även till viss del via handberäkningar. I IDA ICE har en 3D-modell av byggnaden skapats 

för att efterlikna den verkliga byggnaden i så stor mån som möjligt i alla aspekter, så som 

konstruktion, energisystem, uppvärmning, interna laster som närvaro av personer, belysning och 

utrustning.  

IDA ICE använder sig av klimatdata från bland annat American Society of Heating, 

Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) databas för att simulera byggnadens 

energianvändning under ett helt år, från denna databas laddades klimatdata för Umeå ned och 

användes. IDA ICE har även olika profiler för vinddata, för simuleringarna användes profilen 

”Air port” för att simulera den öppna omgivningen för byggnaden. 

Statistik för energianvändning införskaffades via Pon Equipments elmäklare som förhandlar 

fram Pons elavtal.  

Konstruktions-ritningar införskaffades från Umeå Kommuns kontor för Plan och Bygg medan 

Arkitekt-ritningar tillhandahölls från Caverion i Umeå, båda ritades i samband med 

tillbyggnaden 1981.  

A-ritningen visar mått på den ursprungliga byggnaden men klargör inte om ritningen baseras på 

den ursprungliga A-ritningen då huset byggdes 1971 eller om nya mått togs för ritningen i 

samband med tillbyggnationen 1981.  

K-ritningen visar uppbyggnad och material för samtliga tillbyggnaders tak, väggar och golv. 

Enda sektionen av byggnaden som det saknas uppgifter på är sockelelementet. 
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4. Referensbyggnaden och indata i IDA ICE 

Här redogörs byggnadens arealer, historik, lokalernas användnings områden samt indata för simulering i IDA ICE. 

Fastigheten som brukas av Pon Equipment är belägen på Lärlingsgatan 30 i Umeå. Den 

uppfördes 1971 och hade en total ATEMP på 564 m2 där 282 m2 upptogs av servicehallen, 109 m2 

är en tvätthall och 320 m2 upptogs av lager, kontor, omklädningsrum, matrum och apparatrum 

fördelat på två våningar. Se bilaga C och D för planlösning. 

1981 gjordes tillbyggnad på och ombyggnad av den ursprungliga fastigheten. Man utökade 

servicehallen med 275 m2, byggde till en tvåvåningsutbyggnad på kontorsdelen där 

entrévåningen fungerar som reception och andravåningen huserar ett öppet kontorslandskap, på 

denna utbyggnad sattes även en huvudentré med glasdörrar, allt detta till en total ATEMP på 1100 

m2. Se bilaga C och D för planlösning. 

På byggnadens långsida byggdes det till två rum som ansluter till tvätthallen och ett kallförråd 

under samma tak. Funktionen för dessa två rum är att huserar luftkompressorn och att fungera 

som oljerum, dessa har en ATEMP på 22 och 10 m2. 

Enligt Mikael Björklund vid Pon Equipment AB så var mängden inköpta kWh de senaste två 

åren 440 och 420 000 kWh, dessa uppgifter kommer från deras elmäklares hemsida.  

4.1 Konstruktion 

Konstruktionen för originalbyggnaden finns inte på varken A- eller K-ritningen så det antas att 

den har en liknande konstruktion som tillbyggnaderna. Väggarna är, från utsida till insida, en 

plåtfasad med vindskydd, reglade element, mineralull och gips. Taken är plåt, limträbalk, reglade 

element, mineralull, glespanel och gips. Golven mot mark är en betongplatta på mark följt av 

cellplast och dräneringsgrus, innergolven på tillbyggnadens andra våning är en spånskiva på ett 

reglat element och gipsskiva. I servicehallen är betongen förstärkt och har plintar i marken. 

För den exakta kompositionen se bilaga A.  

Fönsterna som används i byggnaden är 2-glas med karm av trä. 

 4.2 Köldbryggor 

En köldbrygga är ett element i konstruktionen som har dålig värmeisolering och passerar genom 

andra skikt i konstruktionen som har bättre värmeisolerande förmåga, exempelvis reglar i 

ytterväggar där träet bryter igenom isoleringen. Detta leder till att ytor på insidan kyls ned och 

kan leda till kondens, mögel, ökade värmeförluster, nedsmutsning på väggar. Att bestämma 

storleken på köldbryggor är ofta väldigt svårt [2, p. 56]. I IDA ICE definieras köldbryggor från 

”None” (Inga.) till ”Very poor” (väldigt dåliga.), för simulering har inställningen ”Poor” 

(dåliga.) använts förutom för ytterdörrs omkrets där ett värde mellan ”Poor” och ”Very poor” 

användes, enheten som IDA ICE använder för detta är watt per kelvin per meter skarv eller 

omkrets för det valda elementet, detta motsvarar redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Indata för värden på köldbryggor.  

BYGGNADSDEL VÄRMEFÖRLUST [W/K/m] 

Yttervägg till inreplatta 

Yttervägg till innervägg 

Yttervägg till yttervägg 

Fönsteromkrets 

Ytterdörr omkrets 

Tak till yttervägg 

Ytterplatta till ytterväggar 

Balkong golv till yttervägg 

Ytterplatta till innervägg 

Tak till innervägg 

0,2 

0,208  

0,224  

0,054 

0,264 

0,174 

0,1464 

0 

0,2 

0,208 

4.3 Värmesystem 

Uppvärmningen är elradiatorer i originalbyggnaden, övriga delar saknar radiatorer och får istället 

sin värme från ventilationssystemet. För IDA ICE modellen har effekten på radiatorerna i 

byggnaden antagits vara från 250 W för de minsta rummen som värms med radiator till 100 

W/m2 för de övriga. Zoner som inte har radiatorer installerade i verkligheten har inte det i IDA 

ICE modellen heller. Detta då ingen inventering av elradiatorerna fanns tillgänglig. 

Börvärde för temperaturen i samtliga lokaler inomhus är satt till 20 °C förutom för service- och 

tvätthallen där temperaturen är satt till 18 °C 

4.4 Ventilationssystem 

Det finns fem aggregat som tillhandahåller varmluft till originalbyggnaden, servicehallen och 

tvätthallen. I servicehallen är det ett FT-system med en värmare på 60 - 70 (antas vara 60.) kW 

med två väggmonterade fläktar med värmare på 40 kW vardera i simuleringen har detta 

förenklats till att FT-systemet har en värmare på 140 kW, det finns även möjlighet på FT-

systemet att cirkulera luften för att spara på energin för uppvärmningen men enligt Jörgen 

Andersson på Caverion som tillhandahållit specifikationerna för ventilationssystemet så används 

sådana system i princip aldrig och därför har denna funktion bortsetts från i simuleringen. I 

originalbyggnaden är värmaren på 31 kW och i tvätthallen på 118,5 kW. Aggregaten i tvätt- och 

servicehall står alltid på medan det i originalbyggnaden stängs av mellan 16:00 och 06:00 dagen 

därpå. Fläktarna antas ha en verkningsgrad på 60 %.  

Förluster i tilluftsledningarna har antagits till 5,6 W/m2 på grund av systemets ålder. 

Luftomsättningen i lokalerna har satts antingen efter BBRs krav som i kontoren eller toaletterna, 

[4, p. 2:8], eller antagits som i service- och tvätthallen där luftomsättningarna antagits till 0,75 

och 0,5 omsättningar per timme detta då dessa rum har en väsentligt större volym jämfört med 

de andra rummen i byggnaden. 

4.5 Tappvarmvatten 

Data över tappvarmvatten fanns inte men antaganden har gjorts angående duschen i 

originalbyggnaden. Det antogs att denna nyttjas mellan klockan 16:00 – 16:30 av åtta personer 

som vardera använder 36 liter vatten [9] 



 

11 

4.6 Luftläckage 

Underlag för byggnadens luftläckage har inte hittats och då antagits till 0.1 L/s vid en 

tryckdifferens på 50 Pa vilket är standard värdet för IDA ICE. 

4.7 Personvärme 

Aktivitetsnivån över de som vistas i byggnaden är ställbar i IDA ICE och har antagits till 1 MET 

person som ger ett tillskott av gratis värme i storleksordningen av 105 W under tiden personalen 

vistas i lokalen [1, p. 318]. Denna tid är satt till 07:00 till 16:00, måndag till fredag förutom 

högtider som är röda dagar. Antalet anställda på Pon är 14 personer av vilket sex är mekaniker 

som utgår från byggnaden och åtta som arbetar på kontoret, i simuleringen vistas 15 personer i 

byggnaden med åtta i servicehallen och sju i kontoren fördelat på de tillgängliga kontoren. 

4.8 Utrustning 

Utrustningen i lokalerna är viktiga att ta med i beräkningen, inte nödvändigtvis för att de 

förbrukar ström utan för att dom genererar och sprider värme i lokalerna som inte behövs 

tillhandahållas av uppvärmningssystemen. Ingen inventering har gjorts över all utrustning och 

belysning i byggnaden men däremot finns det inventerat hur många lampor som finns i 

servicehallen och deras effekt. För övrig utrustning och  belysning grundar sig antagandena på 

vad som observerades under besöket i fastigheten. 

Utrustningen och belysningen antas följa Pons öppettider (07:00 – 16:00, måndag – fredag) och 

är därför schemalagda som sådant. 

4.9 Simulering i IDA ICE 

Simuleringens grund utgjordes av indata som återfinns ovan samt den årliga 

energiförbrukningen. I bilaga B visas den slutliga modellen av huset. För att konstruera modellen 

har olika zoner använts för att representera de olika rummen i byggnaden så nära verkligheten 

som möjligt. Varje zon har sina egna inställningar gällande temperatur, utrustning, ventilation, 

konstruktion, interna laster och vattenanvändning. Alla rum är modellerade som separata zoner 

utom ett städförråd i receptionen. Zonernas inställning har baserats på vilken funktion rummet 

har. 
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5. Åtgärder för energieffektivisering 

Här visas de energieffektiviseringsåtgärder som implementerats i IDA ICE modellen  

5.1 Byte till FTX-system 

FT-systemet som byggnaden i nuläget använder har en mycket låg eleffektivitet jämfört med de 

FT-system som tillverkas idag p.g.a. de krav som ställdes då jämfört med de som ställs idag samt 

hur tidens tand har nött på utrustningen. FT-systemet idag är dessutom inkapabelt att på ett bra 

och effektivt sätt återvinna värmen i frånluften vilket resulterar i att man ventilerar ut fullgod 

varm luft som kan användas för att minska uppvärmningsbehovet av uteluften [10]. Med 

värmeåtervinningen kan behovet att eftervärma tilluften minska med så mycket som 80 %         

[4, p. 2:18], i simuleringen har dock 75 % använts för att ge en mer balanserad bild. 

Vid denna simulering kommer förlusten i tilluftsledningarna att sänkas till 0,232 W/m2. 

5.2 Förbättrad klimatskärm 

Förbättringarna av klimatskärmen har delats upp i väggar och tak, dörrar och fönster. Detta för 

att ge en bild över vilken åtgärd som ger störst påverkan på energiförbrukningen. 

5.2.1 Tilläggsisolering av väggar och tak 

Att tilläggsisolera kan delas upp i två olika kategorier: Att tilläggsisolera invändigt och 

utvändigt. Den första är att man placerar isoleringen på insidan av huset vilket ofta används i hus 

som har en fasad med kulturvärde och inte bör ändras. Invändig isolering är problematisk då det 

äldre väggelementet är kallare vilket resulterar i fuktproblem. Utvändig tilläggsisolering är att 

föredra då denna metod resulterar i att den äldre kallare väggen nu är bättre isolerad och bryter 

köldbryggor med den nya isoleringen.  

Det är värt att påpeka att vid en utvändig tilläggsisolering så är förtjänsten inte bara att man får 

en tjockare isolering som hjälper klimatskärmen, utöver detta så kommer man i samband med 

arbetet för tilläggsisoleringen identifiera och täppa till otätheter i klimatskärmen som ger upphov 

till ofrivillig ventilation [11].  

Vinden är en av de större energitjuvarna i äldre hus, detta då man sällan isolerade mer än 10 - 15 

cm mineralull när man idag ofta ställer krav på 50 – 60 cm för nyproduktion av småhus, det som 

man däremot måste begrunda är risken till framtida fuktproblem och andra byggtekniska 

förutsättningar [11].  

I simuleringen så adderas 15 cm mineralull till alla ytterväggar och tak konstruktioner men ingen 

ändring av den ofrivilliga ventilationen, däremot kommer följande köldbryggor att minskas: 

yttervägg till inreplatta, yttervägg till innervägg, yttervägg till yttervägg, tak till yttervägg, 

yttervägg till ytterplatta och tak till innervägg. För värde på sänkning se avsnitt 5.4 

5.2.2 Byte av fönster 

Fönster står för 36 m2 och 3,9 % av väggarnas yta vilket gör det av intresse att byta dessa till nya 

fönster med väsentligt bättre U-värde. I vissa fall kan 30 % av värmen i byggnaden passera 

genom fönsterytorna [12]. De fönster som används i dagsläget är äldre 2-glas som antas ha ett 

högt U-värde på 2.3 W/(m2*K) till skillnad från moderna 3-glas med ädelgas mellan rutorna som 

kan nå ett U-värde på 0,9 W/(m2*K) [12]. Här sänks även köldbryggan för fönsteromkrets till 

0,02 W/K/m omkrets. 

För att skapa en bild över vilken sorts besparing en investering i nya fönster skulle kunna ge har 

modellen simulerats med de 2-glas som är installerade i dagsläget och med energisnåla 3-glas. 
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5.2.3 Byte av dörrar och garageportar 

Byggnaden har till skillnad från vanliga bostadshus en ansenlig mängd ytterdörrar och 

garageportar, 12 stycken för att vara exakt, som upptar 20,6 % av ytterväggarnas area. 

Huvudentréns dörr är till stor del av glas och aluminium, de mindre ytterdörrarna på 

servicehallen antas vara branddörrar, garageportarna är av typen ståltakskjutportar medan de 

mindre portarna till tvätthallen och kompressorrummet är skjutdörrar av dubbel storlek. Vid 

energieffektiviseringen byts alla dörrar och portar till alternativ med U-värde på 0,5 W/(m2*K) 

och köldbryggor som beror på ytterdörrarnas omkrets sänks till 0,02 W/K/m omkrets. 

5.3 Samtliga åtgärder implementeras 

All information ovan appliceras i modellen. 

5.4 Köldbryggor 

För samtliga av ovannämnda åtgärder kommer även de relevanta köldbryggorna att minskas i 

IDA ICE modellen. Detta för att representera den förbättrade tätningen kring och mellan element 

i konstruktionen. I tabell 2 nedan redogörs värdena för de sänkta köldbryggorna i jämförelse med 

de höjda. De värden som markeras med ”-” behåller samma värde som tidigare. 

Tabell 2. Jämförelse mellan indata för köldbryggor i IDA ICE. 

 

BYGGNADSDEL 

VÄRMEFÖRLUST  

[W/K/m SKARV/OMKRETS] 

SÄNKT 

VÄRMEFÖRLUST 

[W/K/m 

SKARV/OMKRETS] 

Yttervägg till inreplatta 

Yttervägg till innervägg 

Yttervägg till yttervägg 

Fönsteromkrets 

Ytterdörr omkrets 

Tak till yttervägg 

Ytterplatta till ytterväggar 

Balkong golv till yttervägg 

Ytterplatta till innervägg 

Tak till innervägg 

0,2 

0,208  

0,224  

0,054 

0,264 

0,174 

0,1464 

0 

0,2 

0,208 

0,01 

0,01 

0,06 

0,02 

0,02 

0,07 

0,08 

- 

- 

0,01 
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6. Resultat 

Redovisning av resultatet för simuleringar av referenshuset och de energibesparande åtgärderna gjorda i IDA ICE. 

6.1 Simulering av referenshuset 

I tabell 3 nedan redogörs resultatet av simuleringen för referenshuset. Mängden energi som 

använts är 461 853,7 kWh, vilket är mellan 30 och 40 000 kWh (10 % och 4,9 %) mer än 

uppgifterna från Pon Equipment (420 och 440 000 kWh).  

Tabell 3. Simuleringsresultat för referenshus. 

Levererad energi  

Mätare Total, kWh 

Belysning 22422 

Uppvärmning 
kompressorrum 

och  

33287 

Elektrisk 
uppvärmning 

387046 

Varm vatten 
uppvärmning 

6250,7 

Utrustning 12848 

Total 461853,7 
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6.2 Energieffektiviseringsåtgärder 

Resultaten för simuleringarna av energieffektiviseringsåtgärder presenteras nedan. 

6.2.1 FTX 

Vid byte av ventilationsaggregat till typen FTX på samtliga ventilationssystem så kommer man 

uppnå en besparing på 227 826,5 kWh (49,3 %) per år. Det ska noteras att denna besparing kan 

komma att vara marginellt mindre i verkligheten beroende på typen av FTX-aggregat som 

installeras. I tabell 4 nedan ses resultatet av simuleringen. 

Tabell 4. Simuleringsresultat av IDA ICE modellen med FTX-system installerat på samtliga ventilationsaggregat 

och sänkta förluster i tilluftsventilationen. 

Levererad energi  

Mätare Total, kWh 

Belysning 22292 

HVAC aux 23940 

Elektrisk 
uppvärmning 168483,5 

Varm vatten 
uppvärmning 6250,7 

Utrustning 13061 

Total 234027,2 
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6.2.2 Klimatskärm 

Om samtliga förbättringar genomförs på klimatskärmen så uppnår man en besparing på 

113 064,1 kWh (24,5 %). I tabell 5 nedan ses resultatet av simuleringen. 

Tabell 5. Simuleringsresultat av IDA ICE modellen med tilläggsisolering av tak och väggar, byte av fönster, dörrar 

och garageportar. 

Levererad energi  

Mätare Total, kWh 

Belysning 22422 

HVAC aux 24123 

Elektrisk 
uppvärmning 283147 

Varm vatten 
uppvärmning 6250,7 

Utrustning 12846,9 

Total 348789,6 

6.2.3 Tilläggsisolering 

Vid endast tilläggsisolering av 15 cm mineralull på ytterväggar och yttertak så kommer 

besparingen bli 17 072,3 kWh  

(3,7 %). I tabell 6 nedan ses resultatet av simuleringen. 

Tabell 6. Simuleringsresultat av IDA ICE modellen med tilläggsisolerade väggar och tak. 

Levererad energi  

Mätare Total, kWh 

Belysning 22424 

HVAC aux 33270 

Elektrisk 
uppvärmning 369990 

Varm vatten 
uppvärmning 6250,7 

Utrustning 12846,7 

Total 444781,4 
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6.2.4 Fönster 

Vid byte av fönster till 3-glas med argon och låg emissionsskikt sparas 3 292,1 kWh (0,7 %) in.  

I tabell 7 nedan ses resultatet av simuleringen. 

Tabell 7. Simuleringsresultat av IDA ICE modellen med energisnåla fönster. 

Levererad energi  

Mätare Total, kWh 

Belysning 22422 

HVAC aux 33287 

Elektrisk 
uppvärmning 383754 

Varm vatten 
uppvärmning 6250,7 

Utrustning 12847,9 

Total 458561,6 

6.2.5 Dörrar och garageportar 

Vid byte av samtliga dörrar till energisnåla alternativ når besparingarna till 108 486 kWh  

(23,5 %). I tabell 8 nedan ses resultatet av simuleringen. 

Tabell 8. Simuleringsresultat av IDA ICE modellen med utbytta dörrar och garageportar. 

Levererad energi  

Mätare Total, kWh 

Belysning 22422 

HVAC aux 24133 

Elektrisk 
uppvärmning 287715 

Varm vatten 
uppvärmning 6250,7 

Utrustning 12847 

Total 353367,7 
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6.2.6 Samtliga åtgärder 

För samtliga åtgärder nåddes en total årsförbrukning på 189 205,4 kWh per år vilket är 

272 648,3 kWh (59 %) mindre än referenshuset. I tabell 9 nedan ses resultatet av simuleringen. 

Tabell 9. Simuleringsresultat av IDA ICE modellen med samtliga energisparande åtgärder implementerade.. 

Levererad energi  

Mätare Total, kWh 

Belysning 22422 

HVAC aux 23586 

Elektrisk 
uppvärmning 124099,7 

Varm vatten 
uppvärmning 6250,7 

Utrustning 12847 

Total 189205,4 
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6.3 Sammanställning av resultat 

I figur 3 nedan så ser vi hur de olika åtgärderna jämförs med varandra gällande 

energiförbrukning på årsbasis. 

 

Figur 3.Sammanställning av simuleringsresultat. 
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7. Slutsatser och diskussion 

Här presenteras slutsatser från resultatet, diskussion av resultatet och metoden. 

7.1 Diskussion 

Då detta arbete ska simulera åtgärder i en befintlig byggnad som förbrukar energi så bör 

referensmodellen som man jämför med vara så nära den verkliga motsvarigheten som möjligt, i 

detta fall var skillnaden i förbrukningen mellan 30 och 40 000 kWh (10 % och 4,9 %) mer än 

uppgifterna från Pon Equipment (420 och 440 000 kWh) vilket jag tar som ett tecken att 

modellens konstruktion och användning av personal, belysning och utrustning överensstämde 

med dess verkliga motsvarighet till en viss grad men även att felkällor existerade som resulterade 

i en förhöjd förbrukning av energi. 

Att installationen av FTX-aggregat var den åtgärd som resulterade i mest sparad energi är för 

mig inte särskilt förvånande då man i referensfallet måste värma 100 % av den luft som kommer 

in medan med FTX-aggregatet så behöver man bara värma på den sista biten som behövs efter 

att värmen från frånluften har värmeväxlats till tilluften. Vid tanke på de volymer av luft som 

passerar genom aggregaten så är det föga förvånande att besparingen är så kraftig som den är. 

Dock så bör man notera att då det inte fanns värden på luftomsättningen för de olika aggregaten 

så denna besparing kan var väsentligt mindre eller större då en lägre eller högre luftomsättning 

kräver mindre eller mer energi för uppvärmning av luften. 

Av de åtgärder för klimatskärmen så är jag väldigt förvånad över två saker: Att 

tilläggsisoleringen inte resulterade i en större minskning och hur stor minskning det blev vid 

bytet av dörrar och portar. Att stärka väggar och tak med 15 cm mineralull gav endast en 

minskning på 3,7 %, en minimal minskning jämfört med referensfallet. Jag lägger fram idéen att 

detta är ett resultat av att förbättringen i väggarnas U-värde inte är särskilt stor i relation till vad 

det var i referensfallet medan när man betraktar U-värde på dörrar och portar mellan 

referensfallet och förbättringen så finner man att det har förbättrats väldigt kraftigt. Detta i 

samband med hur stor andel av ytterväggarna som utgörs av dörrar och garageportar så får man 

en stor förbättring av hela klimatskärmens genomsnittliga U-värde. 

I samma anda misstänker jag att orsaken till att bytet av fönster inte resulterar i en större 

besparing är att arean som utgörs av fönster på byggnaden är för liten för att minskningen av U-

värdet ska påverka behovet av uppvärmning i någon större utsträckning. Hade byggnaden istället 

varit, säg, ett lägenhetshus så tror jag sannerligen att den största energiboven hade varit 

fönsterna.  

Vad gäller mina egna tankar på åtgärder för byggnaden så anser jag att det första steget är att 

byta till FTX-system och då servicehallen har två luftvärmare installerade på väggarna så kan 

man byta dom mot luftvärmepumpar för att sänka energianvändningen där. Efter detta skulle jag 

byta dörrar och garageportar för att minska läckaget kring dörrarna och efter det tilläggsisolera 

väggar och tak, detta för att täta upp klimatskärmen och bryta köldbryggor i konstruktionen. Med 

allt detta gjort skulle man kunna installera nya fönster men jag har svårt att motivera fönster med 

0,9 W/(m2*K) utan skulle nog ha köpt fönster med U-värde kring 1,2 W/(m2*K). 

För att förbättra simuleringen hade jag önskat att jag hade tillgång till konstruktionsritningarna 

för byggnaden som uppfördes 1971, detta då jag anser att skillnaden mellan hur denna del av 

modellen i IDA ICE är uppbyggd och dess verkliga motsvarighet är nog stor för att påverka 

resultatet, speciellt gällande simuleringen med tilläggsisolering. Sedan hade jag även velat mäta 

ventilationsflödet i byggnaden istället för att approximera det via Boverkets regler. Till sist hade 

jag även velat försöka mäta det ofrivilliga läckaget och köldbryggorna i konstruktionen och 

sedan simulera om allting. Detta p.g.a. att när man tilläggsisolerar så resulterar det ofta i att man 

bryter köldbryggor och minskar den ofrivilliga ventilationen genom klimatskärmen, något som 
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skulle kunna skifta energibesparingarna stort beroende på magnituden av köldbryggorna och den 

ofrivilliga ventilationen.  

7.2 Slutsatser 

 Införande av energiåtervinning i ett system som saknar sådant sedan tidigare leder till 

stora besparingar vid implementering. 

 Att byta ut element som utgör stora delar av klimatskärmen till bättre isolerade alternativ 

resulterar i stora besparingar. 

 Att byta ut element som utgör mindre delar av klimatskärmen till bättre isolerade 

alternativ resulterar i marginella besparingar av energi. 

 Tilläggsisolering av ytterväggar och yttertak resulterar i besparingar men beror på hur 

stor förbättringen av U-värdet blir. 
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