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Energy savings in brick buildings 

Abstract  
This work is about a residential area consisting of five buildings on Vallhallavägen 38 in 

Örnsköldsvik, Sweden. The work was done because there was an interest in seeing what types 

of energy savings you could do on the buildings and how much energy you could save by 

doing them. The energy savings that where examined where additional insulation on the 

exterior walls, exchange of current windows to better ones, modification of the ventilation 

systems, and implementation of solar cells and solar collectors on the buildings. 

All calculations of the building's energy savings were done by IDA ICE 4.8, a simulation 

software developed by the Swedish company EQUA Simulation AB for studies of indoor 

climate and energy use in buildings. 

After all the calculations of the building's energy use were done, economic calculations were 

made for each type of energy saving to find out if an investment should be done or not. 

The results showed that all energy savings would reduce the energy use of the buildings to a 

certain extent, but that it probably would be wise to not invest in them all, as some of them 

saved very little energy compared to how comprehensive it would be to install them in the 

buildings. The biggest saving that resulted in a 34,5% reduction of energy use was gained by 

replacing the ventilation systems, while the smallest saving that resulted in a 3,6% reduction 

of energy was gained from additionally isolating certain parts of the building’s exterior walls. 
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Sammanfattning  
Detta arbete innefattar ett bostadsområde bestående av fem tegelbyggnader på Vallhallavägen 

38 i Örnsköldsvik. Arbetet utfördes eftersom det fanns ett intresse av att se vilka olika typer 

av energibesparingar det fanns möjlighet att göra på byggnaderna och hur mycket energi som 

kunde sparas genom att utföra dem. Energibesparingarna som undersöktes var 

tilläggsisolering av ytterväggar, byten till bättre fönster, byte av ventilationssystem och 

implementering av solceller och solfångare på byggnaderna.   

Alla beräkningar av energibesparingar utfördes i IDA ICE 4.8, som är ett simuleringsprogram 

utvecklat av det svenska företaget EQUA Simulation AB för studier av inomhusklimat och 

energikonsumtion i byggnader. 

Efter att alla energiberäkningar var gjorda utfördes även ekonomiska beräkningar för varje 

energiåtgärd som hjälp för att bedöma om en investering av energibesparingsåtgärden är 

rimlig att utföra eller inte. 

Resultatet visade att samtliga åtgärder för energibesparingar skulle sänka byggnadernas 

energianvändning till en viss mån, men att det troligtvis inte är klokt att investera i dem alla 

då vissa av dem sparade alldeles för lite energi jämfört med hur omfattande det skulle vara att 

installera dem i verkligheten. Den största besparingen, som var 34,5%, erhölls genom att byta 

ventilationssystemet och den lägsta besparingen, som var 3,6%, erhölls genom att 

tilläggsisolera vissa delar av byggnadernas ytterväggar.  
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1. Inledning 
Nedan redogörs arbetets bakgrund, syfte, mål och avgränsningar.  

1.1. Bakgrund  
Detta projekt utfördes eftersom Övikshem AB hade intresse av att se över ett av deras 

bostadsområden beståeden av fem tegelhus på Vallhallavägen 38 i Örnsköldsvik. De ville se 

vilka olika typer av energieffektiviseringar och energibesparingar som det fanns möjlighet att 

göra på byggnaderna. Arbetet utfördes i simuleringsprogrammet IDA ICE 4.8, utvecklat av 

företaget EQUA Simulation AB. 

Att energieffektivisera innebär att man effektiviserar den befintliga energianvändningen 

genom att antingen minska den nuvarande energianvändningen eller får ut mer nytta av den 

befintliga energianvändningen. Genom att göra detta kommer samhället att få mer tillgång av 

energi utan att öka sin energiproduktion. [1]  

Övikshem AB är ett dotterbolag till Rodret, som i sin tur ägs av Örnsköldsviks kommun. 

Övikshem AB förvaltar och förser Örnsköldsviks kommun med hyreslägenheter och har idag 

mer än 50 anställda och äger kring 3400 bostäder i Örnsköldsviks kommun. Deras syfte är att 

förse Örnsköldsviks kommun med ett bra boende. [2] 

IDA ICE som står för IDA Indoor Climate and Energy är det verktyg som kommer att 

användas för att simulera byggnadernas inomhusklimat och energianvändning. IDA ICE är ett 

simuleringsprogram utvecklat av EQUA Simulation AB för studier av inomhusklimat och 

energikonsumtion i byggnader. Genom att använda programvaran kan man bygga upp 

modeller av byggnader som återspeglar verkligheten och se hur mycket energi det finns 

möjlighet att spara vid olika typer av energieffektiviseringar och ändringar i byggnader. Det 

finns även möjligheter att implementera egen energiproduktion i byggnader som t.ex. solceller 

eller värmepumpar, vilket gör att programmet är ett bra verktyg för att uppskatta hur mycket 

energi det finns möjlighet att spara vid olika typer av energieffektiviseringar och 

energibesparingar. [3] 

Det svenska företaget EQUA Simulation AB är en global ledare inom utvecklingen av 

simuleringsverktyg som grundades 1995 i Stockholm. [4] 

 

1.2. Syfte  
Syftet med detta arbete är att simulera olika åtgärder för att minska energianvändningen för 

Övikhems bostadsområde på Vallhallavägen 38 i Örnsköldsvik och få en uppfattning om 

vilka energibesparingar som skulle vara klokast att utföra i verkligheten. Alla simuleringar 

kommer att göras i programvaran IDA ICE 4.8. Byggnaderna kommer först att simuleras i 

dess nuvarande skick för att sedan simuleras med olika typer av ändringar i byggnadernas 

konstruktion, värmesystem och egna energiproduktion. Därefter går det att se hur mycket 

energi det finns möjlighet att spara för varje ändring som är gjord i byggnaderna.  
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Ändringar som simuleras är följande: 

• Tilläggsisolering av väggar 

• Byten av fönster 

• Installation av FTX-system 

• Installation av solenergi  

• Samtliga ovan 

Efter simuleringarna är gjorda ska även ekonomiska beräkningar utföras för varje åtgärd för 

att bedöma om en investering av energibesparingen är ekonomiskt försvarbar att utföra och 

om det är rimligt att utföra i verkligheten.  

 

1.3. Målsättning  
Målet med projektet är att få en uppskattning om vad de olika åtgärderna skulle ha för 

besparingar om de skulle utföras och om det skulle vara rimligt att utföra dem.  

 

1.4. Frågeställning  
Projektets frågeställning är följande: 

• Hur mycket energi finns det möjlighet att spara om dessa åtgärder utförs? 

• Är det rimligt att utföra åtgärderna med tanke på vilka besparingar de ger och 

vilka installationssvårigheter de har? 

 

1.5. Avgränsning 
Projektets avgränsningar är följande: 

• Projektet behandlar inte bygghandlingar. 

• Simuleringar kommer endast att utföras på en av de fem byggnaderna då tiden 

är begränsad i detta projekt. Simulering av endast en av byggnaderna bör ge en 

tillräckligt bra bild av hur mycket energi som det finns möjlighet att spara allt 

som allt då byggnaderna nästan är identiska.  

• Projektet har inte tagit i beaktning hur Övikhems verksamhet påverkas om 

åtgärderna skulle utföras. 

• Dimensionering och placering av olika energibesparingar behandlas inte. 
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2. Teori  
I teoriavsnittet nedan redogörs grundläggande teori för energibalanser i byggnader, 

energibesparande åtgärder i fastigheter, värme och energiproduktion i byggnader.    

 

2.1 Energieffektivisering  
Att energieffektivisera har många fördelar då det både minskar kostnader för en byggnads 

driftsekonomi och leder till lägre koldioxidutsläpp i samhället. Om en byggnads utrustning 

inte fungerar optimalt kommer det leda till att energiförbrukningen blir större än vad den 

kunde ha varit för byggnaden. Detta leder därmed även till att energikostnaderna blir högre.  

Att energieffektivisera kommer även höja värdet på hela fastigheten då en sänkning av 

energikostnaderna kommer leda till att driftnettot blir högre. Energieffektivisering kan även 

öka möjligheterna till att miljöklassa fastigheten till t.ex. GreenBuilding, BREEAM eller 

LEED, vilket i sin tur gör fastigheten attraktivare för hyresgästerna. [5] 

 

2.2. Energibalans i byggnader  
En byggnads energibalans kan kortfattat beskrivas som differensen mellan energiförluster och 

den tillförda energin. Energiförluster kan t.ex. vara läckage eller transmissionsförluster genom 

väggar och tak. Tillförd energi kan t.ex. vara solinstrålning, värmeåtervinning och 

kroppsvärme. Resultatet av energibalansen är den utomstående energin som måste tillföras i 

form av el, fjärrvärme eller annat energislag. [6] I figur 1 ses ett exempel på hur en byggnads 

energibalans ser ut.  

 

Figur 1. Exempel på en byggnads energibalans. [6] 
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Beräkningar av energibalans och erforderlig energitillförsel beräknas av IDA ICE då 

simuleringarna utförs, men en byggnads energibalans och den energi som går åt för att värma 

en byggnad till önskad inomhustemperatur kan även beskrivas med ekvationerna (1), (2) och 

(3) nedan. [7] 

En byggnads totala värmeförlust, Q̇tot: 

Q̇tot = Q̇trans + Q̇vent + Q̇ov  [W]                     (1) 

Q̇trans = Transmissionsförluster  [W] 

Q̇vent = Ventilationsförluster  [W] 

Q̇ov = Värmeförluster p. g. a ofrivillig ventilation  [W] 

En byggnads tillförda energi (effektbalans), Q̇tot: 

Q̇tot = Q̇w + Q̇g  [W]                     (2) 

Q̇w = Värme från aktiva värmesystem, t. ex. radiatorer  [W] 

Q̇g = Gratisvärme från t. ex. solinstrålning och personvärme  [W] 

För att hålla innetemperaturen konstant vid en viss utetemperatur krävs därmed denna effekt 

från värmesystemet, Q̇w: 

Q̇w = Q̇tot − Q̇g  [W]                     (3) 

 

2.2.1 Förluster p.g.a. transmission genom klimatskärmen  
Transmissionsförluster är de förluster som sker då värme far ut genom en byggnads 

klimatskärm, d.v.s. dess väggar, tak, fönster och dörrar. Hur stora transmissionsförlusterna är 

beror på hur välisolerad och tät byggnaden är.   

Beräkning av transmissionsförluster kan göras med ekvation (4) nedan. [7] 

Q̇trans = Um · Aom · (Tin − Tut)  [W]                    (4) 

Um = Det genomsnittliga U-värdet [W/m2·°C] 

Aom = Den omslutande arean  [m2] 

Tin = Luftens innomhustemperatur [°C] 

Tut = Luftens utomhustemperatur [°C] 
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U-värdet går oftast att slå upp i tabeller för det material som används, men kan även beräknas 

enligt ekvation (5). [7] 

U =
1

R
  [W/m2·°C]                     (5) 

R-värdet är det totala värmemotståndet i en konstruktion och kan beräknas enligt ekvation (6). 

R =
d

λ
  [m2·°C/W]                      (6)  

d =  Väggens tjocklek  [m] 

λ = Värmekonduktivitet  [W/m·°C] 

 

2.2.2 Förluster p.g.a. ventilation  
Förluster som sker i samband med en byggnads ventilation kan beskriva med flera ekvationer. 

Ekvation (7) beskriver ventilationsförlusterna då uteluften inte värms innan den förs in i 

byggnaden. Ofrivillig ventilation på grund av byggnadens otätheter kan beräknas enligt 

ekvation (7) genom att se volymflödet som den luft som läcker ut ur byggnadens otätheter 

med tiden.  Ekvation (8) beskriver ventilationsförlusterna då ett FTX-system med 

värmeåtervinning används. [7]    

Q̇vent = ρ · cp · V̇ · (Tin − Tut) [W]                    (7) 

ρ = Densitet för luft  [kg/m3] 

cp = Specifik värmekapaciet för luft  [J/kg·°C] 

V̇ = Volymflöde för luft  [m3/s] 

Q̇vent = (ρ · cp · V̇) × (1 − η) · (Tin − Tut)  [W]                   (8) 

η = Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad 

 

2.3 Energibesparande åtgärder i fastigheter  
Att spara på energianvändningen i bostäder kan göras på flera olika sätt. Det kan göras utan 

nån typ av investering genom att personer som bor i fastigheten ändrar sina vanor genom att 

t.ex. släcka belysningen i rum där den inte används eller att minska förbrukningen av 

varmvatten. Det kan även göras genom att t.ex. investera i uppgradering av byggnadens 

värmesystem eller klimatskärm. Oavsett hur man sparar in på byggandens energianvändning 

så kan det vara klokt att göra det då det sparar både miljö och ekonomi.  
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2.3.1 Klimatskärm 
Klimatskärmen är de delar av en byggnad som gränsar mot dess omgivning. Den innefattar 

ytterväggar, tak, grund, fönster och dörrar. Skärmen har en stor relation till byggandens 

uppvärmningsbehov och kan därför vara smart att utföra energieffektiviseringar på. 

Energieffektivisering av en byggnads klimatskärm kan t.ex. innefatta tilläggsisolering av 

väggar och tak samt byte av fönster och dörrar. Tilläggsisolering kommer även medföra att en 

byggnads köldbryggor och läckage blir mindre. Hela byggnaden blir tätare, vilket i sin tur kan 

medföra att kraven på ventilation ökar eftersom byggnadens ofrivilliga ventilation minskar. 

En välisolerad klimatskärm medför också bättre inomhusklimat med förbättrad komfort och 

mindre buller utifrån.   

När man tilläggsisolerar bör man vara noggrann med tätning och ventilation, så att den fuktiga 

inomhusluften från byggnaden ventileras ut på rätt sätt och inte hamnar i t.ex. vindsutrymmet 

där det kan orsaka problem med fukt och kondens. [8] 

 

2.3.2 Ventilation 
Luftkvalitet är något som är mycket viktigt i byggnader då människans komfort, 

prestationsförmåga och hälsa är beroende av det. Om en byggnad är dåligt ventilerad så 

innebär det att koldioxid och andra föroreningar är för stora i byggnaden, vilket i sin tur kan 

leda till att människors förmåga att föra bort koldioxid från kroppen när de andas minskar. [9] 

Ett ventilationssystems funktioner kan beskrivas som följande: 

• Tillföra byggnaden med frisk luft. 

• Hindra föroreningar från att spridas i byggnaden. 

• Skapa ett undertryck i byggnaden. 

• Värma och kyla en byggnad i vissa fall. 

Föroreningar som bildas ska ventileras bort på ett bra sätt utan att det uppstår drag eller att 

temperaturskillnaderna blir för stora inomhus. Ren luft ska tillföras i rum där folk vistas mest 

som i sovrum och vardagsrum. Luften sugs ut i byggnadernas kök och badrum.  

Anledningen till varför man vill skapa ett undertryck i byggnaden är för att förhindra fukt- 

och mögelproblem som kan uppstå om rumsluft trycks ut genom otätheter i klimatskärmen 

och kondenserar. [9] 

Enligt boverkets föreskrifter ska en nybyggnads uteluftsflöde vid personnärvaro vara minst 

0,35 l/s per m2 golv area. Detta kan behöva justeras uppåt beroende på aktuell 

personbelastning, fukttillskott och materialemissioner. [9] När det gäller lokalbyggnader som 

t.ex. kontor, skolor och sjukhus så bör uteluftsflödet inte understiga 7 l/s och person + 0,35 l/s 

per m2 golvarea. [9] 
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I Sverige finns det tre olika huvudtyper av ventilationssystem: 

• Självdragssystem, S-system. 

• Frånluftssystem, F-system. 

• Till- och frånluftsystem med värmeåtervinning, FTX-system. 

De mest relevanta ventilationssystem i detta arbete beskrivs nedan. [9] 

 

2.3.2.1 - F-system 
I ett frånluftssystem sker all lufttillförsel genom uteluftsventiler placerade i vardagsrum och 

sovrum. Frånluften far ut via frånluftsdon som är placerade i kök och våtutrymmen. Därifrån 

transporteras frånluften ut ur huset via frånluftkanalen genom en frånluftsfläkt. [9] En stor 

nackdel med frånluftsystem är att värmen som frånluften innehåller skickas ut ur byggnaden 

utan att återvinnas. En vanlig lösning för detta är att installera en frånluftvärmepump där 

värmen återvinns och används i byggnadens värmesystem. [9] 

 

2.3.2.2 - FTX-system 
I FTX-system finns det både en tilluft- och frånluftkanal. Det finns möjlighet till att filtrera, 

värma eller kyla luften om det är behövligt. Ett FTX-system ger ofta ett bättre inneklimat i 

byggnader än vad S-system eller F-system gör om det sköts ordentligt. Den största fördelen 

med ett FTX-system är att värmen i frånluften går att återvinna i en värmeväxlare som sitter 

mellan frånluftskanalen och uteluftkanalen. Verkningsgraden på värmeåtervinningen ligger 

ofta på ca 80% vilket gör att det finns möjlighet att spara mycket energi. Nackdelarna är att 

det krävs mer utrymme än för andra ventilationstyper och att det har ett större 

underhållsbehov för att det ska fungera i ordning. [9] 

 

2.4 Värme i byggnader  
Ett värmesystems uppgift är att skapa ett bra inneklimat med önskad innetemperatur. Det 

finns många olika typer av värmekällor att installera i byggnader. Innan 1970-talet var det 

eldningsolja som var den vanligaste värmekällan i byggnader. Sedan kom en period där el var 

vanligast. På senare år har fjärrvärmen varit den dominerande värmekällan i byggnader. 

Användning av värmepumpar, solceller och solfångare har även ökat. 

Ett bra värmesystem ska snabbt kunna reglera och kompensera för variationer i uteklimatet 

och hålla inomhustemperaturen på en jämn och behaglig nivå. [9] 

 

2.5 Energiproduktion i byggnader  
När det kommer till byggnaders egna energiproduktion så finns det idag möjlighet att 

installera t.ex. solceller, solfångare och små vindkraftverk. De som är relevanta i detta arbete 

beskrivs nedan. 
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2.5.1 Solceller 
Solcellers uppgift är att omvandla solens instrålande energi till elektricitet. De har i Sverige 

använts ända sedan 70-talet i form av fristående system. På senare år har tekniken blivit 

mycket vanligare och det har blivit vanligt att ansluta solcellsanläggningarna till elnätet vilket 

gör det möjligt att sälja el till elnätbolagen om det skulle vara ett överskott av el i byggnadens 

elsystem. 

De vanligast använda solcellerna på marknaden har idag en verkningsgrad på ca 15%. Utöver 

det blir ungefär en procent förlorad som förluster i systemet innan elen kan användas. Med en 

genomsnittlig solcell kan man därmed räkna med att 14% av all solstrålning som träffar 

solcellen kommer att användas som el. Resten av solenergin reflekteras från solcellen eller 

blir till värme- och systemförluster.  

Vid utbyggnad av solceller kan man få stöd för förnybar elproduktion genom att ansöka om 

elcertifikat. Det finns även möjlighet att få skattereduktion för den överskottsel som säljs och 

matas in på elnätet. [10] 

 

2.5.2 Solfångare 
Solfångarens uppgift är att omvandla solens instrålade energi till värme som kan användas i 

en byggnads värmesystem. Skillnaden mellan solceller och solfångare är alltså att en solcell 

omvandlar solinstrålningen till el och en solfångare omvandlar solinstrålningen till värme. En 

solfångaranläggning består av solfångaren, rörledningssystemet, en pump, en 

ackumulatortank och ett reglersystem. Ackumulatortanken är nödvändig för att lagra den 

värme som produceras i solfångaren och kan vanligtvis täcka några dagars behov av värme 

för en byggnad. En solfångaranläggning kräver generellt lite underhåll och kan ha en livstid 

på mellan 30 och 50 år. [11] 

När det kommer till att kombinera solfångare med fjärrvärme, som det görs i detta arbete, så 

bör man kontrollera med det lokala fjärrvärmebolaget angående möjligheterna. Den vanligaste 

metoden för fallet där fjärrvärme redan är installerat i byggnaden är att koppla solfångarnas 

ackumulatortank i serie med fjärrvärmecentralen och låta den förvärma byggandens 

varmvatten innan det far vidare till fjärrvärmecentralen och värms ytterligare. [12] 
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2.6 Ekonomiberäkningar 
Ekonomiberäkningarna kommer att göras simpla då det är svårt att uppskatta priset för vad 

det skulle kosta att t.ex. bygga om byggnadens nuvarande F-system till ett FTX-system 

eftersom tillräcklig information inte finns för hur man skulle gå tillväga för att bygga det nya 

ventilationssystemet. Därför kommer beräkningarna endast att ta i beaktning vad de olika 

energiåtgärderna tål ekonomiskt.  

Detta görs genom att beräkna den ekonomiska besparingen som energiåtgärden sparar varje år 

för att sedan räkna om den till hur mycket besparingarna skulle bli på 20 år. Man kan därefter 

dra slutsatsen om det är ekonomiskt försvarbart eller inte att installera energiåtgärden. Har 

man tjänat in investeringen före 20 år kan investeringen anses som en ekonomisk försvarbar 

investering. Har den inte tjänats in är investeringen orimlig att göra. 20 år valdes eftersom det 

verkar vara en rimlig tidsperod för att avgöra om energiåtgärderna är lönsam eller inte.  

Tar man realräntan i åtanke ska man för beräkning av besparingar på 20 år multiplicera de 

årliga besparingarna med nusummerfaktorn som blir 16,35 vid en antagen realränta på 2% 

och en beräkningstid på 20 år. Se bilaga A för tabell över nusummerfaktorer.  
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3. Metod  
Detta arbete påbörjades genom granskning av ritningar på de fem byggnaderna på 

Vallhallavägen 38. Ritningarna, som var tillhandahållna av Övikshem AB, användes för att 

göra en byggnadsmodell i IDA ICE 4.8 som skulle efterlikna verkligheten så mycket som 

möjligt. Konstruktion, energisystem, uppvärmning och gratisvärme given av personer i 

byggnaden ställdes in i programvaran för att efterlikna den verkliga byggnaden så mycket 

som möjligt. Även klimatdata och vindprofil ställdes in i programvaran genom att ladda ner 

klimatprofiler för byggnadernas plats för att efterlikna utetemperaturer, solinstrålning och 

vindhastighet under årets gång. När byggnadsmodellen var färdigbyggd så simulerades den 

för att ge värden av byggnadens energianvändning under ett års tid. 

På grund av tidsbrist byggdes simuleringsmodellen endast på en av de fem byggnaderna på 

Vallhallavägen 38. Eftersom byggnaderna till stor del är identiska, förutom vissa detaljer som 

t.ex. deras storlekar, bör resultatet från simulering av endast en av byggnaderna ge en 

tillräcklig bild av hur mycket energi det finns att spara allt som allt på de fem byggnaderna.  

Byggnaden som valdes att byggas som simuleringsmodell i IDA ICE blev den tredje av de 

fem byggnaderna på Vallhallavägen 38. Byggnad nummer tre är den mittersta byggnaden som 

kan ses i figur 2.  

 

Figur 2 – Ritning av de fem byggnaderna på Vallhallavägen 38. Ritningen är tillhandahållen av Övikshem AB. 

Exakt hur denna simuleringsmodell byggdes kan läsas i kapitel 4, ”Referensbyggnaden och 

indata i IDA ICE”. Bilder av byggnationen och den färdiga byggnadsmodellen i IDA ICE kan 

ses i bilagorna B och C. 
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När resultatet för byggnadsmodellen hade erhållits så implementerades olika typer av 

energibesparingar i byggnadsmodellens konstruktion, värmesystem och egna 

energiproduktion. De energibesparingar som implementerades var: 

• Tilläggsisolering av väggar 

• Byten av fönster 

• Installation av FTX-system 

• Installation av solenergi 

• Samtliga ovan 

Alla dessa energibesparingar simulerades därefter för att se vad byggnadens 

energianvändning blev efter att de olika energibesparingarna implementerats. Man kunde 

därefter se hur mycket energi som det fanns möjlighet att spara i byggnaden vid installation av 

de olika energibesparingsåtgärderna genom att jämföra byggnadens energiåtgång före och 

efter energibesparingarna hade implementerats. Tillvägagångssätten för hur de olika 

energiåtgärderna implementerades i IDA ICE kan läsas i kapitel 5, ”Åtgärder för att minska 

byggnadens energibehov”. 

Efter att resultat för alla energibesparingar hade erhållits kunde man beräkna den ekonomiska 

besparingen för varje åtgärd. Energibesparingarna grundades på fjärrvärmepriset 70 öre/kWh 

och elpriset 1 kr/kWh. 

Jämförelsen av resultaten av de olika energibesparingarna och de ekonomiska beräkningarna 

utfördes i excel.  

Instruktioner till hur IDA ICE skulle användas hittades på en av dess officiella manualer. [13] 
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4. Referensbyggnaden och indata i IDA ICE  
Bostadsområdet som arbetet utfördes på är beläget på Vallhallavägen 38 i Örnsköldsvik och 

är byggt året 1969. 

Alla fem byggnader i området har en total Atemp på 14 910 m2 fördelat på fyra plan. Med 

Atemp menas den invändiga arean för byggnadens våningsplan, vindsplan och källarplan som 

värms till mer än 10 °C. Samtliga byggnader delar på samma undercentral där de tar emot 

fjärrvärme, el och vatten. Fjärrvärmeanvändning och varmvattenanvändning av byggnaderna 

kan ses i bilagorna D och E. 

Byggnad nummer 3 som simuleringsmodellen byggdes efter har en Atemp på 3943 m2 där 

93% av ytan består av bostäder, trapphus och uppvärmd källare. De resterande 7% består av 

en allmän samlingslokal. 

Året 2013 tilläggsisolerades hela vinden med 30 cm cellulosa för samtliga byggnader. 

Garageportar och entrépartier har även blivit bytt tidigare. Samtliga 2-glasfönster har fått en 

extra ruta monterad på insidan.  

 

4.1 Konstruktion  
Samtliga av dessa byggnader är tegelbyggnader och väggarna består i plan 2–4 från utsida till 

insida av 13 cm fasadtegel och 20 cm lättbetong. På byggnadernas bottenplan består väggarna 

endast av 25 cm lättbetong. Utvändig lättbetongisolering under mark är försedd med ett 

tätskikt av en tunn, väl täckande cementbruksslamning. Invändigt bärande väggar består av 15 

respektive 20 cm lättbetong. Byggnadernas dörrar och fönsters exakta uppbyggnad är inte 

känd, så för dem användes de standarddörrar och standard 3-glasfönster som fanns i IDA ICE 

databas.  

Golv i våningar ett till fyra består av 15 respektive 20 cm tjocka betongplattor samt lite 

varierande typer av isoleringsmaterial beroende på vart golvet var placerat i byggnaden. 

Isoleringsmaterial varierade mellan mineralullskivor, mineralullsmattor, kork, cellplast och 

sand.  

Byggnadernas tak består av 15 cm betong, 20 cm mineralullsisolering samt det 30 cm tjocka 

lagret av cellulosa som sattes dit året 2013. 

 

4.2 Köldbryggor  
En köldbrygga är en detalj i en byggnadskonstruktion där ett material med dålig 

värmeisolering bryter igenom ett material med god värmeisolering. Ett exempel på detta kan 

vara anslutningen mellan betongbjälklag och betongväggar i en yttervägg på en byggnad. Vid 

en köldbrygga kommer alltså mer värme att strömma ut än på andra ställen i byggnaden. 

Nackdelar med detta är att värmeförlusterna blir större, risken för kondensation blir större på 

den kalla ytan och temperaturregleringen på en termostat kan bli felaktig om den placeras vid 

en köldbrygga. [14] 
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Inställningar av simuleringsmodellen i IDA ICE var svår att göra då information om 

köldbryggor för byggnaderna fattas och det är mycket svårt att beräkna fram till ett exakt 

värde. Därför har alla värden för köldbryggor i IDA ICE modellen antagits till att vara ganska 

bra värden för köldbryggor, d.v.s. köldbryggor med relativt låga 

värmegenomströmmingsförluster. De exakta värden för alla köldbryggor som ställdes in i 

IDA ICE kan ses i tabell 1. 

 

Tabell 1. Olika köldbryggors indata för simuleringsbyggnaden i IDA ICE. 

Byggnadsdel  Köldbryggas värmeförlust [W/°C/m] 

Yttervägg till inre platta  0,01 

Yttervägg till innervägg 0,01 

Yttervägg till yttervägg 0,06 

Yttre fönsters omkrets  0,02 

Yttre dörrars omkrets 0,02 

Tak till ytterväggar 0,07 

Yttre platta till ytterväggar 0,07 

Balkonggolv till ytterväggar  0,1 

Yttre platta till innerväggar 0,01 

Tak till innerväggar 0,01 

 

4.3 Värmesystem  
Temperaturens riktvärde för byggnadens alla rum ställdes in till att vara 21°C konstant under 

årets hela gång. All värmetillförsel ställdes in att komma från fjärrvärme som Övikshem AB 

betalar ungefär 0,70 kr per kWh för.    

 

4.4 Ventilationssystem  
Samtliga av de fem byggnaderna har i dagsläget ett frånluftssystem där luftflödet har ställts in 

till att konstant var 0,35 l/s per m2 golv area. Frånluftsystemets fläktar har antagits ha en 

verkningsgrad på 60% och ventilationssystemet antags vara ideellt utan några förluster 

eftersom någon data på ventilationsförluster inte finns. Modellen för frånluftsystemet är av 

IDA ICE standardmodell och kan ses i bilaga F.  

 

4.5 Tappvarmvatten  
I bilaga E kan man läsa att den totala varmvattenanvändningen året 2017 var 5263 m3 för alla 

de fem byggnaderna. Man kan därmed räkna ut hur många m3 varmvatten det gick åt per m2 

golv i byggnaderna genom att dividera varmvattenförbrukningen med total Atemp för alla 

byggnader: 

Förbrukat varmvattet

Atemp
=

5263

14910
= 0,353 

Därmed ställdes varmvattenförbrukningen in på 0,35 m3/m2 golvarea och år för 

simuleringsbyggnaden i IDA ICE. 
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4.6 Luftläckage  
Information angående hur stort luftläckage byggnaden har finns inte tillgänglig och har 

därmed antagits till 0,1 liter per sekund och m2 yttre byggnadsyta vid en tryckdifferens på 50 

Pa vilket är standardvärdet i IDA ICE. 

 

4.7 Personvärme  
I IDA ICE har man även möjlighet att ställa in genererad gratisvärme från personer i 

byggnaden. I denna simulering valdes det att personer i byggnaden skulle producera 1 MET, 

vilket motsvarar 60 W/m2 kroppsyta. Detta ger gratisenergin 108 watt per person om man 

antar att den genomsnittliga kroppsytan för en person är 1,8 m2. [7]  

Antal personer som bebodde varje lägenhet antogs vara två personer för en tvårummare, tre 

personer för en trerummare, fyra personer för en fyrrummare och fem personer för en 

femrummare. Personerna i simuleringen följde ett tidsschema där de på vardagar var borta 

från bostaden mellan 07:00 och 16:00 och var hemma på helger och röda dagar.  

 

4.8 Utrustning  
När det gäller utrustning som lampor och andra hushållsapparater som t.ex. kylskåp, TV-

apparater och annat så producerar det också lite gratisvärme. Det var dock svårt att anta några 

värden för dessa då inga besök gjorts inuti byggnadens lägenheter. Idag ökar även 

användningen av lågenergilampor mer och mer, men lågenergilampor producerar ingen 

gratisvärme som traditionella glödlampor gör. Därför har gratisvärme från glödlampor och 

annan utrustning bortsetts från helt och hållet i denna simuleringsmodell.  

 

4.9 Simulering i IDA ICE  
När byggnadsmodellen var klar och all indata som beskrivits ovan i detta kapitel var inställt 

var det dags att köra simuleringen för byggnaden. För att konstruera modellen hade olika 

zoner som representerade byggnadens rum byggts för att likna den verkliga byggnaden. För 

varje zon kunde unika inställningar ställas in för temperatur, ventilation, utrustning, 

konstruktion och vattenanvändning. Klimatdata och vindprofiler ställdes även in genom att 

ladda ner klimatprofiler för byggnadernas plats för att efterlikna utetemperaturer, 

solinstrålning och vindhastighet under årets gång.  Den fullständiga byggnadsmodellen kan 

ses i bilaga C. 

Simulering valdes att köras från den 1 januari 2017 till den 31 december 2017 eftersom det då 

var möjligt att jämföra simuleringens uträknade värden med de verkliga värdena för 

fjärrvärmeanvändningen på Vallhallavägen 38. 
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5. Åtgärder för att minska byggnadens energibehov 
Detta kapitel går igenom hur de olika energibesparingsåtgärderna implementerades i IDA 

ICE. Dessa besparingsåtgärder implementerades först i IDA ICE för att sedan simuleras. 

Skillnaden mellan den simulerade referensbyggnadens resultat och dessa simulerade resultat 

visar den energimängd som de olika energibesparingarna sparar.  

 

5.1 Byte till FTX-system 
Vid bytet från F-system till FTX-system i byggnaden användes en av IDA ICE 

standardmodeller för ventilationssystem. Verkningsgraden på värmeväxlaren i FTX-systemet 

ställdes in på 80% och alla ventilationsfläktar jobbade under verkningsgraden 60%. Bild av 

IDA ICE standardmodell för FTX-system kan ses i bilaga G. 

 

5.2 Tilläggsisolering av väggar 
Vid tilläggsisolering av ytterväggar i byggnader är det möjligt att antingen göra det invändigt 

eller utvändigt. Att göra det invändigt skulle för denna byggnad vara orimligt då det skulle 

beröva personer som bor i lägenheterna på bostadsyta. När det gäller utvändig isolering så har 

det gjorts med två olika simuleringar. En simulering gjordes där alla byggnadens ytterväggar 

tilläggsisolerades med 15 cm mineralull. Detta skulle förstöra tegelbyggnadernas 

karaktäristiska utseende då teglet inte skulle synas längre om detta gjordes. Därför gjordes 

även en simulering där endast bottenplanen tilläggsisolerades med 15 cm mineralull. 

Bottenvåningen består som tidigare nämnts bara av betong och byggnadens utseende skulle 

därmed inte bli förstört.  

 

5.3 Byte av fönster   
Genom att använda fönster med lågemissionsskikt och isolerrutor med gas istället för luft går 

det att spara energi. U-värdet och uppbyggnaden på de fönster som sitter i bygganden i 

verkligheten är inte känd så därför valdes IDA ICE standard 3-glasfönster som hade ett U-

värde på 1,9 W/(m2·°C). 

När det kommer till bytet av fönster så utfördes en simulering med fönster som hade U-värdet 

1,3 W/(m2·°C) och en simulering med fönster som hade U-värdet 0,78 W/(m2·°C). 

Anledningen till att U-värdet 1,3 W/(m2·°C) valdes i det första simuleringen var eftersom 

många fönstertillverkare idag säljer fönster med ett U-värde kring 1,3 W/(m2·°C) som deras 

standardfönster. [15] I den andra simuleringen valdes ett av de bästa lågenergifönsterna på 

marknaden för att se hur stor skillnaden blir mellan ett av de mer extrema lågenergifönsterna 

på marknaden och de mer vanliga fönsterna på marknaden. Dessa fönster hade U-värdet 0,78 

W/(m2·°C). Det finns fönster med lägre U-värden än 0,78 W/(m2·°C) på marknaden, men 

dessa fönster är tjockare än vanliga fönster vilket troligtvis gör dem för tjocka för denna 

byggnad. [16]  
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5.4 Solenergi 
För solceller och solfångare utfördes en simulering där 100 m2 solceller samt 100 m2 

solfångare installerades på byggnadens tak. Både solfångarna och solcellerna valdes som IDA 

ICE standard och deras inställningar kan ses i bilagorna H och I. Solcellerna hade en total 

verkningsgrad på 10% vilket är aningen lägre än vad många andra solceller har på marknaden. 

För ackumulatortanken valdes i denna simulering en storlek på 7500 liter enligt en tumregel 

som säger att ackumulatortankvolymen bör hålla sig till ca 50–100 liter per m2 solfångare. 

[17] Bild på implementeringen av solenergi i IDA ICE kan ses i bilaga J. 

 

5.5 Simulering av samtliga åtgärder 
En optimal version av byggnaden simulerades där flera av tidigare energibesparingar gjordes i 

en och samma simulering. Följande energibesparingar implementerades: 

• Tilläggsisolering av ytterväggar på bottenplan med 15 cm mineralull.  

• Fönster byttes till fönster med U-värdet 1,3 W/(m2·°C). 

• FTX-system med 80% verkningsgrad. 

• Solenergi, 100 m2 solceller och 100 m2 solfångare.  
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6. Resultat  
Nedan kan resultatet av simuleringarna av referensbyggnaden och de energibesparande 

åtgärderna ses. Resultatet har för simuleringarna av referensbyggnaden och 

energibesparingarna redovisats i tabeller där byggnadens HVAC, fjärrvärme och totala 

energianvändning är redovisad. HVAC står för heating, ventilation and air conditioning.  

 

6.1 Simulering av referensbyggnaden 
I tabell 2 kan resultatet för simuleringen av referensbyggnaden ses. Byggnadens 

fjärrvärmeanvändning var under simuleringen 442 416 kWh för ett år. Den exakta 

fjärrvärmeanvändningen för byggnaden i verkligheten är inte känd eftersom alla de fem 

byggnaderna i bostadsområdet delar på samma undercentral för fjärrvärme, men genom att 

veta att byggnadens Atemp är 26,4% av de fem byggnadernas totala Atemp kan man uppskatta 

vad fjärrvärmeanvändningen för byggnaden bör vara. 

Den totala fjärrvärmeanvändningen för alla byggnader 2017 var 1 582 000 kWh (bilaga D). 

Den uppskattade fjärrvärmeanvändningen för den enskilda byggnaden blir då: 

1 582 000 kWh ∗  0,264 =   418 365 kWh 

Detta betyder att byggnadsmodellen i IDA ICE använde sig av ca 5,7% mer energi än vad 

byggnaden använde i verkligheten. 

 

Tabell 2. Simuleringsresultat för referensbyggnad.  

Levererad energi  

Mätning kWh 

HVAC 8095 

Fjärrvärme 442 416 

Totalt 450 511 

 

 

6.2 Energibesparande åtgärder 

Resultatet av de simuleringar som utfördes för energibesparingsåtgärderna presenteras nedan.  

 

6.2.1 FTX-system 

Genom att byta byggnadens F-system till ett FTX-system kommer man att uppnå en besparing 

på 152 478 kWh per år. Detta innebär att 34,5% av byggnadens energi kan sparas. Notera att 

denna besparing kan variera i verkligheten beroende på vilken typ av FTX-aggregat som 

installeras. Man kan även notera att HVAC’s energianvändning har ökat från grundfallet. 

Detta beror på att antalet fläktar har ökat i ventilationssystemet i samband med att ett FTX-

system installerats. I tabell 3 ses resultatet av simuleringen. 
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Tabell 3. Simuleringsresultat av IDA ICE modellen med FTX-ventilation installerat.  

Levererad energi  

Mätning kWh 

HVAC 19 649 

Fjärrvärme 278 384 

Totalt 298 033 
 

6.2.2 Tilläggsisolering av väggar 

Vid tilläggsisolering av 15 cm mineralullull på byggnadens bottenplans ytterväggar kommer 

besparingen att bli 16 081 kWh per år. Detta innebär att 3,6% av byggnadens energi kan 

sparas. I tabell 4 ses resultatet av simuleringen. 

 

Tabell 4. Simuleringsresultat av IDA ICE modellen med tilläggsisolerade ytterväggar på bottenplanen.  

Levererad energi  

Mätning kWh 

HVAC 8095 

Fjärrvärme  426 335 

Totalt  434 430 

 

Vid tilläggsisolering av 15 cm mineralull på byggnadens alla ytterväggar kommer 

besparingen att bli 55 034 kWh per år. Detta innebär att 12,4% av byggnadens energi kan 

sparas. I tabell 5 ses resultatet av simuleringen.  

 

Tabell 5. Simuleringsresultat av IDA ICE modellen med tilläggsisolerade ytterväggar på byggnadens alla plan. 

Levererad energi  

Mätning kWh 

HVAC 8095 

Fjärrvärme 387 382 

Totalt 395 477 
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6.2.3 Fönster  
Vid bytet av fönster till 3-glasfönster som hade U-värdet 1,3 W/(m2·°C) sparades 32 590 

kWh per år. Detta innebär att 7,4% av byggnadens energi kan sparas. I tabell 6 ses resultatet 

av simuleringen.  

 

Tabell 6. Simuleringsresultat av IDA ICE modellen med energisnåla fönster, U-värde =1,3 W/(m2·°C). 

Levererad energi  

Mätning kWh 

HVAC 8095 

Fjärrvärme 409 826 

Totalt 417 921 

 

Vid bytet av fönster till 3-glasfönster som hade U-värdet 0,78 W/(m2·°C) sparades 58 532 

kWh per år. Detta innebär att 13,2% av byggnadens energi kan sparas. I tabell 7 ses resultatet 

av simuleringen.  

 

Tabell 7. Simuleringsresultat av IDA ICE modellen med energisnåla fönster, U-värde =0,78 W/(m2·°C). 

Levererad energi  

Mätning kWh 

HVAC 8095 

Fjärrvärme 383 884 

Totalt 391 979 

 

6.2.4 Solenergi 
Vid simuleringen av 100 m2 solceller respektive 100 m2 solfångare sparades 53 449 kWh per 

år. Detta innebär att 12,1% av byggnadens energi sparades. Av denna besparingen var ca 

2,5% besparingar från solcellerna och resten besparingar från solfångarna. I tabell 8 ses 

resultatet av simuleringen. I tabell 9 kan den producerade solenergin för solcellerna och 

solfångarna under årets gång ses. 

 

Tabell 8. Simuleringsresultat av IDA ICE modellen med implementerad solenergi. 

Levererad och producerad energi  

Mätning kWh 

HVAC 8173 

Fjärrvärme 400 245 

Solcells-produktion 11 356 

Totalt 397 062 
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Tabell 10. Solfångar- och solcellsproduktion i kWh under årets gång för IDA ICE modellen med implementerad solenergi.  

Producerad energi   

Månad Solfångarproduktion kWh Solcellsproduktion kWh 

Januari 14,1 179,4 

Februari 145 429 

Mars 1612 852,6 

April 4046 1283 

Maj 6594 1635 

Juni 7867 1757 

Juli 7432 1667 

Augusti 6470 1470 

September 3949 1046 

Oktober 1962 680,9 

November 276 252,7 

December 18,3 103,8 

Totalt 40 385,4 11 356,4 
 

6.2.5 Samtliga åtgärder   
För simuleringen av den optimala byggnadsmodellen sparades 294 658 kWh. Detta innebär 

att 66,6% av byggnadens energi sparades. Även här har HVAC’s energianvändning ökat som 

resultat av att antalet fläktar ökat då FTX-systemet installerats. I tabell 11 ses resultatet av 

simuleringen. I tabell 12 kan den producerade solenergin för solcellerna och solfångarna 

under årets gång ses. 

 

Tabell 11. Simuleringsresultat av IDA ICE modellen med samtliga energibesparingar implementerade.  

Levererad och producerad energi  

Mätning kWh 

HVAC 19 714 

Fjärrvärme 147 385 

Solcells-produktion 11 246 

Totalt 155 853 
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Tabell 12.  Solfångar- och solcellsproduktion i kWh under årets gång för IDA ICE modellen med samtliga energibesparingar 

implementerade. 

Producerad energi   

Månad Solfångarproduktion kWh Solcellsproduktion kWh 

Januari 354,7 158,8 

Februari 1218 418,0 

Mars 3254 849,9 

April 5653 1278,0 

Maj 7796 1630,0 

Juni 8550 1753,0 

Juli 7836 1661,0 

Augusti 6751 1465,0 

September 4416 1044,0 

Oktober 2587 676,2 

November 582 227,8 

December 176,6 84,7 

Totalt 49 174,3 11 246,4 
 

 

6.3 Sammanställning av resultat för energibesparingar  

I figur 3 ses hur de olika åtgärderna skiljer sig till varandra gällande andel sparad energi.  

 

Figur 3. Sparad andel energi för de olika energibesparingarna. 
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6.4 Ekonomiberäkningars resultat 
I tabell 13 nedan kan man se hur mycket pengar som de olika energibesparingarna sparade vid 

fjärrvärmepriset 0,70 kr/kWh och elpriset 1 kr/kWh. Vid beräkningen av sparade pengar på 20 

år har en realränta på 2% antagits.  

 

Tabell 13. Uppskattade ekonomiska besparingar till följd av energibesparingarna vid fjärrvärmepriset 0,70 kr/kWh och 

elpriset 1 kr/kWh. Realränta på 2% antagen.   

Uppskattade besparingar   

 

 Pengar sparad per år (Kr) 

 

Pengar sparade på 20 år (kr) 

 

Tilläggsisolering av ytterväggar på 

bottenplan 

11 000 184 000 

 

Tilläggsisolering av alla ytterväggar 39 000 629 000 

Fönsterbyte (U=1,3) 23 000 

 

372 000 

Fönsterbyte (U=0,78) 41 000 

 

670 000 

FTX-system 103 000 

 

1 688 000 

Solenergi 41 000 

 

667 000 

 

Optimal 206 000 

 

3 370 000 
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7. Diskussion  
När detta arbete gjordes var det viktigt att energianvändningen som referensbyggnaden i IDA 

ICE hade skulle matcha den verkliga byggnadens energianvändning så mycket som möjligt. 

Referensbyggnadens totala energianvändning visade efter simulering en total 

fjärrvärmeanvändning på 442 416 kWh per år. Den exakta fjärrvärmeanvändningen för 

byggnaden i verkligheten är inte känd eftersom alla de fem byggnaderna i bostadsområdet 

delar på samma undercentral för fjärrvärme, men genom att veta att byggnadens Atemp var 

26,4% av de fem byggnadernas totala Atemp kunde man uppskatta fjärrvärmeanvändningen 

för byggnaden till 418 365 kWh per år. Detta betyder att den simulerade byggnadsmodellens 

fjärrvärmeanvändning var ca 5,7% större än vad byggnadens fjärrvärmeanvändning var i 

verkligheten. Detta är ett tecken på att simuleringsmodellens konstruktion stämde med 

verkligheten till en viss grad, med att det även fanns okända felkällor som gjorde att 

energianvändningen i byggnadsmodellen var aningen högre än vad den är i verkligheten.  

Detta kan delvis bero på att gratisvärme från lampor och annan utrustning i 

simuleringsmodellen försummades helt.  

Vid tilläggsisolering av ytterväggarna på byggnadens bottenplan blev den totala 

energibesparingen endast 3,6%. Detta är inte en stor energibesparing med tanke på hur 

mycket jobb det är att tilläggsisolering en sådan stor yta. Den uppskattade besparingen på 20 

år blev endast 184 000 kr vilket gör att det inte är en klok investering att göra då förtjänsten är 

liten. 

Vid tilläggsisolering av byggnadens alla ytterväggar blev den totala energibesparingen 12,4%. 

Den uppskattade besparingen på 20 år blev 629 000 kr vilket är mycket dåligt med tanke på 

hur omfattande det skulle vara att tilläggsisolera byggnadens alla väggar. Dessutom skulle 

tilläggsisoleringen förstöra byggnadens yttre utseende genom att dölja byggnadens tegel som 

sitter på utsidan. Därför verkar det orimligt att utföra denna investering.  

Något som bör noteras om energibesparingarna i dessa simuleringar är att köldbryggorna och 

byggnadens infiltration var den samma före och efter att tilläggsisoleringarna hade gjorts. I 

verkligheten hade byggnadens köldbryggor och infiltration blivit förbättrad vid 

tilläggsisolering av ytterväggar och energibesparingarna hade därför varit aningen större än 

vad dessa siffror visar. Anledningen till varför köldbryggorna och infiltrationen valdes att 

vara konstant före och efter tilläggsisoleringen är p.g.a. att det var för svårt att göra en 

tillräckligt bra uppskattning av hur mycket de borde förbättras när byggnaden tilläggsisoleras.  

Vid fönsterbyte till lågenergifönster med U-värdet 1,3 W/(m2·°C) blev den totala 

energibesparingen 7,4%. Besparingen på 20 års tid blev 372 000 kr. Fönsterna med U-värdet 

0,78 W/(m2·°C) sparade totalt 13,2% av den totala energin och gav en 20-årig besparing på 

670 000 kr. Investeringarnas lönsamhet beror alltså helt på vad fönsternas inköpspris är. 

Inköpspriset är svårt att uppskatta då priserna varierar och mängdrabatter för inköp av fönster 

skulle kunna erhållas om Övikshem AB bestämmer sig för att investera i detta.  
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Ombyggnation av ventilationssystemet var den åtgärd som sparade mest energi. Genom att 

installera ett FTX-system kunde man spara 34,5% av den totala energianvändningen och 

uppskattningsvis spara 1 688 000 kr på 20 års tid. Byggnationen är ganska omfattande då nya 

ventilationskanaler måste byggas, men möjligheten finns. Detta kan vara en rimlig investering 

så länge priset håller sig under den uppskattade besparingen som investeringen kunde ge. 

Genom att installera solenergi på byggnaden kunde byggnadens totala energianvändning 

minskas med 12,1% och man kunde uppskattningsvis spara 667 000 kr på 20 år. Av dessa 

besparingar var ca 185 000 kr besparingar från solcellerna och resten besparingar från 

solfångarna. Eftersom solfångarsystemet för denna byggnad skulle fungera som en förvärmare 

till fjärrvärmen så är det svårt att göra en uppskattning om vad det kan kosta att göra i 

verkligheten. Investeringarna kan ses som kloka investeringar om deras priser inte överstiger 

vad de sparade in på 20 år.  

Sedan bör man även kontrollera med den lokala fjärrvärmedistributören och installatörer om 

det är möjligt att kombinera solfångare och fjärrvärme som det görs i detta arbete för just 

denna byggnad. Det kanske inte alltid är önskvärt att göra detta då det kan påverka 

fjärrvärmesystemet negativt. Om man som i detta fall förvärmer varmvattnet med solvärme 

och sedan tillför fjärrvärme efter detta kommer det att innebära att fjärrvärmens temperatur 

efter värmeväxlaren blir högre än vad den skulle varit om endast fjärrvärme användes. Detta 

är inte alltid önskvärt för fjärrvärmedistributören.  

Sedan ska det noteras att solcellerna och solfångarna i detta fall haft en lutning på 45 grader. 

Denna lutning skulle med fördel kunna ökas på vintern till ett större gradtal för att minska 

solpanelernas nedsmutsning och deras behov av snöskottning. Det är viktigt att solpanelerna 

hålls rena och fria från snö året runt om man vill maximera den utvunna energin som 

panelerna kan ge.  

Något som ska noteras med de ekonomiska beräkningarna är att priserna på fjärrvärmen och 

elen i dessa exempel hade ett konstant pris. I verkligheten kan priserna variera med tiden. De 

beräknade besparingarna kan därmed variera från de resultat som har erhållits i dessa exempel 

beroende på hur fjärrvärme- och elpriserna varierar i verkligheten.  
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8. Slutsatser 

Efter arbetet var gjort kunde följande slutsatser dras: 

• Det kan konstateras att IDA ICE är ett mycket användbart verktyg för att göra 

uppskattningar för hur mycket energi det finns möjlighet att spara i byggnader. Det 

finns möjlighet att bygga upp byggnadsmodeller exakt som man vill ha dem och det är 

lätt att använda då man lärt sig grunderna i programmet. Det negativa med 

programmet är att det kan ta långt tid att bygga upp byggnadsmodeller i programvaran 

om det är stora byggnader det handlar om. Simuleringstiden tar också lång tid vid 

stora byggnadsmodeller.  

 

• Tilläggsisolering av byggnadens ytterväggar ger inte lika mycket energibesparingar 

som man kunde tro. Resultatet från simuleringarna gjorda i detta arbetet visar att 

energibesparingarna som man potentiellt kan göra genom att tilläggsisolera är alldeles 

för små jämfört med hur omfattande det skulle vara att tilläggsisolera byggandes 

ytterväggar. 

 

• Simuleringarna visade att man kan spara mycket energi genom att införa 

energiåtervinning i ett system som tidigare inte haft det. Genom att införa 

energiåtervinning i ett ventilationssystem minskar behovet att värma upp tilluften i 

ventilationssystemet.  

 

• Den energibesparing som verkar vara mest ekonomiska att investera i av de olika 

energibesparingar som undersöktes är installationen av ett FTX-system. Genom att 

installera ett FTX-system kunde man enligt simuleringarna spara 34,5%, vilket 

överlägset är den största energibesparingen som kunde göras bland de olika 

energibesparingsåtgärder som genomfördes.  
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