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Förord 
Detta examensarbete blir mitt avslutande moment i utbildningen Högskoleingenjör med 

inriktning Energiteknik vid Umeås Universitet. Arbetet har utförts åt Region Västerbotten 

vid Norrlands Universitetssjukhus. 

 

Jag vill först och främst tacka mina handledare från Region Västerbotten Jesper Burlin, 

Maria Hammeryd och min handledare från Umeå Universitet Anders Ohlsson. Jag vill 

dessutom tacka Andreas Karlsson och övrig personal från Region Västerbotten som har 

hjälpt mig och gjort min tid hos organisationen trivsam. 

 

Sammanfattning 
På uppdrag av Region Västerbotten har författaren analyserat och utvärderat 
energiprestandan i Hjältarnas Hus, byggnad 14D i Umeå. Byggnaden är ett anhörighus på 
den västra sidan av sjukhusområdet som består av 4 våningsplan med 1658 m2, varav 
390 m2 består av en ombyggnad av en portvaktarbostad och 1268 m2 av en tillbyggnad 
med en förbindelse som kallas för ”länken”. Utvärderingen baseras på mätningar under 
år 2018 som erhölls från webbplattformen DeDU och som sedan jämförs med 
byggnadens beräknade energianvändning från WSP.  
 
Byggnadens beräknade energiprestanda från WSP uppgick till 47 kWh/m2, 
värmeanvändningen för ombyggnaden 75 kWh/m2 och tillbyggnaden 42 kWh/m2. Den 
verkliga energiprestandan som utföraren beräknade fram uppgick för byggnaden till 60 
kWh/m2, där ombyggnadens värmeanvändning blev 113 kWh/m2 och tillbyggnaden 57 
kWh/m2.  
 
Den verkliga energiprestandan överstiger den projekterade med 28 %. Avvikelserna 

orsakas av flera faktorer. Dels att systemet opererar ihop på ett annat sätt än vad som 

var projekterat och att indata för energibalansberäkningen i relationshandlingen skiljer 

sig från det verkliga indata som författaren har beräknat. Utöver det är en potentiell 

orsak till avvikelserna deviationer från fackmannamässigt utförda installationer. 
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Abstract 
The author has analysed and evaluated the energy performance of Hjältarnas Hus, 
building 14D in Umeå on behalf of Region Västerbotten. The building is a patient family 
housing located in the western district of the hospital area. The building consists of 4 
floors with 1658 m2 of which 390 m2 consists of a retrofit of a gatekeeper’s house and 
1268 m2 of a new building with a connection in between called “länken”. The assessment 
is based on measurements during the year 2018 which were obtained from the web 
platform DeDU. The calculated numbers are compared with the buildings energy use as 
estimated by WSP. 
 
The buildings estimated energy performance from WSP amounted to 47 kWh/m2, the heat 
use of the retrofitted part to 75 kWh/m2 and the new part to 42 kWh/m2. The actual energy 
performance of the building calculated by the author amounted to 60 kWh/m2, where the 
heat use of the retrofitted part was 113 kWh/m2 and 57 kWh/m2 for the new building part. 
 
The actual energy performance exceeds the projected by 28 %. This deviation is caused by 
several factors. Partly due to that the system operates in a different manner than what 
was projected. Plus, that the input values for the energy balance calculation in the as-built 
document differs from the actual input values that the author has calculated. In addition, 
a potential cause of the discrepancy can be due to non-professionally performed 
installations.  
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Nomenklatur 
 
Akronymer Definition 
BBR Boverkets byggregler 
COP Coefficient of performance 
DCV Demand controlled ventilation 
EER Energy efficiency ratio 
FTX Från- och tilluftssystem med 

värmeväxlare 
KVP Kylvärmepump 
LBA Luftbehandlingsaggregat 
NUS Norrlands universitetssjukhus 
SGBC Sweden green building council 
SVEBY Standardisera och verifiera 

energiprestanda i byggnader 
TFE Institutionen för tillämpad fysik och 

elektronik 
VAV Variable air volume 
VVC Varmvattencirkulation 
VVX Värmeväxlare i LBA 

 
 
 
Grekiska symboler Definition Enhet 
Δ Differens - 
η Verkningsgrad % 
ρ Densitet kg/m3 
Σ Summa - 
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Storheter Definition Enhet 
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 Tempererad golvarea m2 

𝑐𝑝 Specifik värmekapacitet J/kg*K 

𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐 Byggnadens specifika 
energianvändning 

kWh/m2 

𝐸𝑖 Energi kWh 

�̇�𝑖 Effekt kW 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐 Specifik energianvändning kWh/m2 

�̇�𝑠𝑝𝑒𝑐,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 Specifik personbelastning W/m2 

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 Primärenergital kWh/m2 

𝐹𝐺𝐷 Graddagsfaktor - 
𝐹𝑔𝑒𝑜 Geografisk justeringsfaktor - 

𝑘𝑖  Viktningskoefficient för 
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 

- 

𝑛 Antal - 
𝑃𝐸𝑖  Primärenergifaktor - 
𝑇 Temperatur °C 

�̇� Volymflöde m3/s 
 
Ordlista Definition 
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 

 

Tempererad golvarea som värms till mer 
än 10 °C. 

Belastning Maskinens ansträngning jämfört med 
maximal förmåga. 

Energiverkningsgrad VVX Återvunnen energimängd i förhållande till 
utfall utan värmeväxlare. 

Energy efficiency ratio Kylfaktor för kylvärmepump. 

Geografisk justeringsfaktor Faktor som tar hänsyn till klimatskillnader 
mellan dem olika delarna av Sverige. 

Maxkyla Kyleffekt från leverantör. 

Motionkör Regelbunden körning av apparater med 
korta sekvenser. 

Primärenergifaktor Faktor som tar hänsyn till hur mycket 
energi som krävts för att leverera 
energibäraren till byggnaden. 

Relationshandling Handlingar som visar hur projektet blev 
efter alla beslut. 

SystemCOP Förhållandet mellan tillförd energi och 
nyttig energi för hela systemet. 
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Inledning 
Det är väldigt mycket fokus på att bygga hållbart och att använda resurser klokt, dels för 

att det är lönsamt men främst för att måna om jorden. Globala uppvärmningen har 

redan satt sina spår i vardagen i form av klimatförändringar med negativa konsekvenser 

(1). Den beskrivs som seklets största hot, som kommer ge förödande konsekvenser om 

inget görs. Region Västerbotten i landstingsplanen 2012–2015 fastställde ambitionen att 

bli Sveriges mest klimatsmarta landsting (2). Eftersom regionen har en energikrävande 

verksamhet ger det upphov till betydande miljöpåverkan och energikostnader. Energi- 

och klimatfrågor har således en stor betydelse för regionen.  

 

Motivet till rapporten är att utreda hur den verkliga energiprestandan blev kontra den 

projekterade i Hjältarnas Hus byggnad 14D i Umeå. Målet var att upplysa 

uppdragsgivaren om hur projektet gick och vad som kan förbättras inför kommande 

projekt så att Region Västerbotten kan fortsätta med sina hållbara projekt för att uppnå 

deras miljökrav. 

 

Uppdragsgivaren för detta projekt är Region Västerbotten som är en politiskt styrd 

organisation som verkar för hela länet. Deras uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, 

vård samt regional utveckling. Organisationen förvaltar regionens lokaler i hela länet 

samt företräder som fastighetsägare och ansvarar för att planera och genomföra 

samtliga byggprojekt. Som handledare på Region Västerbotten har jag haft Jesper Burlin 

och Maria Hammeryd. 

 

Bakgrund 

Umeås universitetssjukhus har länge saknat ett anhörighus tills ett invigdes den 19 Maj 

2017. Till Norrlands universitetssjukhus remitteras svårt sjuka barn och deras familjer 

från alla håll i Norrland. Hjältarnas hus är ett provisoriskt hem där sjuka barn och deras 

familjer får möjlighet till en normal och trygg vardag i närheten av barnavdelningen. 

 

Region Västerbotten har målet att bli Sveriges mest hållbara region genom att uppnå en 

klimatneutral verksamhet där planerandet av Hjältarnas hus var ett steg i rätt riktning. 

Energi- och miljömässigt var målbilden för huset att uppnå Sweden Green Building 

Councils krav i Miljöbyggnad GULD (3). Detta gjordes genom olika innovativa lösningar 

för att skapa ett energieffektivt hus utan att tumma på kvalitén. Utöver att skapa ett 
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provisoriskt hem till sjuka barn och deras familjer är Hjältarnas hus ett konkret bevis på 

det hållbara arbete som krävs inför framtiden. 

 

Region Västerbottens avsikt var enbart att uppfylla kraven för miljöbyggnad. Därför 

kommer byggnaden således inte att certifieras eftersom det inte finns ett ekonomiskt 

incitament för fastighetsägaren. 

 

Syfte 

På uppdrag av Region Västerbotten anlitades WSP för att beräkna energibehovet för 

Hjältarnas hus för att visa vilken energiprestanda som kommer att erhållas. Som ett steg i 

regionens långsiktiga miljömål var ett av delmålen med projektet att uppfylla kraven för 

Miljöbyggnad Guld. 

 

Motivet till projektet är att utvärdera energiprestandan i Hjältarnas hus 14D jämfört med 

den projekterade i relationshandlingen. En del av utvärderingen är att med resultatet 

analysera och identifiera förbättringar som kan implementeras i huset och förbättringar 

som kan tas med till kommande projekt i framtiden. 

 

Målsättning 

Här nedan beskrivs vad som förväntas vara genomfört när projektet är klart med 

prioritering i den ordning som ställts upp.  

 

• Verifiera byggnadens specifika energianvändning utifrån 

energibalansberäkningen som gjordes av WSP. 

• Utifrån driftkort och liknande dokument utvärdera om värmeundercentralen, 

luftbehandlingsaggregatet, DCV-system och geolagret körts enligt handling. 

• Förbättringspotential i systemtänkandet, hur kan de olika systemen operera ihop 

på ett bättre sätt än de gör idag. 

• Komma med förslag på vad Region Västerbotten kan ta med sig i sitt fortsatta 

arbete. 

Beskrivning av byggnaden 

Byggprojektet innefattade en om- och tillbyggnad av fastigheten NUS byggnad 14D som 

är de olika delarna författaren kommer att referera till i rapporten. Den befintliga 
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byggnaden uppfördes 1913 som portvaktarbostad för lasarettet. Den nya verksamheten i 

byggnaden fungerar som ett tillfälligt boende för familjer vars barn behandlas på 

sjukhuset samt lokaler för personal. 

 

Hjältarnas hus 14D är belägen på den västra sidan av sjukhusområdet med 4 våningsplan 

där plan 0 är källare, plan 1 och plan 2 består av övernattningsrum samt plan 3 av ett 

vindsplan. Delen som knyter ihop den befintliga byggnaden och tillbyggnaden kallas för 

”länken” som består av en gemensamhetslokal med fasadglas, Figur 1. Tillbyggnaden 

består av 1268 m2 varav 68 m2 av ”länken” och befintliga byggnaden av 390 m2. 

 

 
Figur 1. Planritning över plan 1 i 14D, där den vänstra delen med rum är den befintliga byggnaden och den högra delen 

med fler rum är tillbyggnaden samt delen som knyter ihop båda delarna är länken. 

 

Avgränsning 

På grund av tidsfristen kommer författaren inte att göra några mätningar och allt som 

dyker upp runt omkring installationerna tas i mån av tid. Vid utfall där variabler saknas 

kommer andra lösningar att hittas eller en avvikelse att noteras. Vidare kommer 

författaren inte att kontrollera att all mätdata är korrekt utförda samt dess 

mätosäkerhet. 
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Teori 
I detta avsnitt ges information om de berörda myndigheter och organisationer samt 

använda tjänster och grundläggande teori för att förstå husets energisystem. 

 

Boverket 

Nedan presenteras allmän information om Boverket och tillämpning av deras regelverk i 

projektarbetet. 

 

Allmänt om boverket 

Boverket är en myndighet för samhällsplanering, byggande och boende som förvaltar 

frågor om fysisk planering, hushållning med mark- och vattenområden, byggande och 

förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering samt byggd miljö. 

 

Som myndighet arbetar de med råd och regler och ser till att alla följer plan- och 

bygglagen, som är en lag i Sverige som reglerar planering av mark, vatten och byggande.  

 

Boverkets krav på energihushållning 

En del i myndighetens ansvar är att se till att alla följer de föreskrivna regler vilket har 

frambringat boverkets byggregler som innehåller allmänna råd och föreskrifter till vissa 

krav i plan- och bygglagen. 

 

Ett av kraven är Boverkets krav på energihushållning där byggnader ska vara utformade 

så att användningen av energi reduceras genom effektiv elanvändning samt effektiv 

värme- och kylanvändning. Kraven presenteras i BBR och den nu gällande versionen är 

BBR27 (4) som kan läsas av i Figur 2. 
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Figur 2. Boverkets krav på energihushållning presenteras i figuren ovan vid normalt brukande av respektive fastighet. 

(5) 

För att räkna ut byggnadens energiprestanda uttryckt som ett primärenergital 𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 

används ekvation 1 nedan. Uppvärmningen 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖 har korrigerats med en geografisk 

justeringsfaktor 𝐹𝑔𝑒𝑜 adderat med energi till komfortkyla 𝐸𝑘𝑦𝑙, energi till tappvarmvatten 

inklusive VVC 𝐸𝑡𝑣𝑣 och fastighetsel 𝐸𝑓 multiplicerat med primärenergifaktor för el 𝑃𝐸𝑖 (5) 

samt fördelat på tempererad area 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. 

 

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =
∑ (𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖+𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖+𝐸𝑓,𝑖+ 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖

𝐹𝑔𝑒𝑜
)6

𝑖=1 ×𝑃𝐸𝑖

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
   [1] 

 

Ekvation 1 är tagen ur BBR27 (5) som är den nu gällande versionen, under byggnationen 

av 14D gällde BBR22. Under då gällande krav användes ekvation 2 nedan för att beräkna 

byggnadens energiprestanda (4). 

 

𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐 =
𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣+𝐸𝑘𝑦𝑙+𝐸𝑡𝑣𝑣+𝐸𝑓

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
    [2] 
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Sweden Green Building Council 

SGBC är en organisation som verkar för hållbart samhällsbyggande. De arbetar utifrån 

kriterier från världsorganisationen World Green Building Council som är ett globalt 

nätverk vars huvudsyfte är att skapa gröna byggnader för alla. 

 

SGBC är en ideell förening som är öppen för alla företag och organisationer inom den 

svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen erbjuder verktyg och utbildning i 

miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt. De arbetar aktivt för 

en god bebyggd miljö genom spridning och utveckling av kunskap där certifieringssystem 

erbjuds för gröna byggnader. 

 

Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader 
SVEBY är ett program huvudfinansierat av Energimyndigheten som tar fram hjälpmedel 
för överenskommelser om energianvändning. Det är ett branschöverskridande program 
som riktar sig till aktörer inom bygg och fastighet för att underlätta och samordna 
energiaspekter i byggprocessen.  
  

DeDU 

DeDU är en webbaserad plattform för hantering av information om byggnaden, bland 

annat ärendehantering, felanmälan, energi & miljö och myndighetsbesiktning. Under 

rubriken ”energi & miljö” finns alla mätdata från huvudmätare, undermätare och 

beräkningsmätare, se Figur 3. 
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Figur 3. Skärmdumpning av DeDUWeb under fliken ”energi & miljö”, där energianvändning från alla mätare kan 

avläsas. 

 

WSP 

Byggnadens beräknade specifika energianvändning uppgicks enligt WSP till 54 kWh/m2. 

Ombyggnaden beräknades ha 80 kWh/m2 och tillbyggnaden 45 kWh/m2 med all fast 

belysning inräknat. Programmet som WSP använde sig för att utföra beräkningarna var 

VIP Energy 3.0.3 där tekniska specifikationer gällande material och produkter erhölls från 

diverse leverantörer. Indatat som användes var schablonvärden från SVEBY (6) (7), där en 

del av byggnaden antogs klassas som en lokal medan största del av ytan används som en 

bostad. Av den orsaken har värden för både kontor och bostad använts i kalkylerna med 

viktningen 37% för kontor och 63% för bostad. 

 

Energiberäkningarna som WSP utförde användes 𝐶𝑂𝑃VP till 3, se Tabell 7. 

 

Grunderna 

Nedan presenteras grundfakta om den använda metoden samt de olika lösningarna i 

energisystemet. Därefter beskrivs mer ingående hur systemen är installerade i huset 

samt dess drift tillsammans. 

 

Graddagsmetoden 

Graddagsmetoden är en metod för att korrigera till hur ett normalt år skulle vara dvs. 

normalårskorrigering. Anledningen varför metoden används är för att kunna jämföra 
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beräknade energianvändning med energianvändning under en normalmånad och för att 

jämföra mellan år. 

 

Den del av energianvändningen för uppvärmning som påverkas av utetemperaturen 

korrigeras enbart med graddagar. Vilket är uppvärmning av huset, både använd energi 

och köpt el till kylvärmepumpens andel som betjänar värmevattnet samt el till elpanna. 

 

Definitionen för graddagar är årssummering av differensen mellan en 

referenstemperatur och utetemperaturens dygnmedelvärde. Årssummeringen jämförs 

med normalvärdet och en korrigeringsfaktor ges som sedan används (8), se ekvation 3. 

 

För att räkna ut graddagskorrigerade energianvändningen 𝐸𝐺𝐷 multipliceras en 

godtycklig värmeprocess 𝐸𝑖 med graddagsfaktorn 𝐹𝐺𝐷. 

 

𝐸𝐺𝐷 = 𝐸𝑖 × 𝐹𝐺𝐷     [3] 

 

Författaren valde att använda graddagsmetoden eftersom WSP använde metoden för att 

beräkna energibehovet i byggnaden. 

 

Kylvärmepump 

Kylvärmepump är en kylmaskin/värmepump som utnyttjas för att både kyla och värma 

byggnaden. Genom energibäraren som kretsar i ett slutet system kan energi förflyttas 

från två olika reservoarer med hjälp av köldmediets olika aggregationstillstånd. Vätskan 

färdas genom en förångare under lågt tryck och temperatur där energi tas upp så att 

köldmediet förångas. Gasen färdas vidare till en kompressor via en suggasledning där 

den komprimeras och blir till hetgas. Gasen förflyttar sig genom en kondensor där energi 

frigörs så att köldmediet kan kondenseras och återföras genom strypventilen till 

förångaren. Processen visas schematiskt nedan, se Figur 4. 
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Figur 4. Principskiss för kylvärmepump. 

Bergvärme 

Bergvärmen utnyttjar geoenergi, det är en lågvärdig energi som tas upp från borrhål i 

marken som används till värmepumpar. Genom att cirkulera köldbäraren i borrhålen tas 

energi upp från berggrunden som värmts upp av solen, se Figur 5. Köldbäraren kan i sin 

tur överföra energi till köldmediet i en värmepump där den utnyttjas i cykeln. Det är 

således viktigt att ha balans i borrhålet och dimensionera anläggningen rätt för att inte ta 

ut för mycket energi ur energihålet. 
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Figur 5. Principskiss på bergvärme. (9) 

FTX-system 

FTX-system är ett komplett luftbehandlingsaggregat med värmeväxlare samt till- och 

frånluftsfläktar. Med fläktarna går det att balansera ventilationen för optimal drift och 

med värmeväxlarna går det att ta tillvara på värmen från avluften till tilluften för att 

minska uppvärmningsbehovet, se Figur 6. 

 

 
Figur 6. Principskiss för FTX ventilation med värmeåtervinning. 
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Tillämpningar av systemen i Hjältarnas hus 

Nedan presenteras information om hur systemen i kapitlet ovan är konstruerade samt 

arbetar ihop för att skapa behagligt inomhusklimat. 

 

Värmesystem 

Värmesystemet består av ett vattenburet system med radiatorer som värms via en 

kylvärmepump placerad i källaren. Värmepumpen har även kompletterats med en 

elpanna och ackumulatortank för värmevattnet. Som en del i lösningen producerar även 

värmepumpen tappvarmvatten med hjälp av en hetgasväxlare samt en elpatron och två 

ackumulatortankar. Det finns två shuntgrupper för radiatorkretsen till om- och 

tillbyggnaden samt en oshuntad krets som är till luftbehandlingsaggregatet, vilket 

återvinner energin i avluften för att minska uppvärmningsbehovet med eftervärmning av 

kylvärmepumpen. 

 

Kylsystem 

Kylvärmepumpen som är placerad i källaren betjänar även delvis kylningen av 

byggnaden, i samverkan med frikyla från bergvärme kyls ventilationsluften via en 

värmeväxlare. Genom köldbärare som cirkulerar i borrhålet samt genom 

kylvärmepumpen görs det möjligt att kyla ventilationsluften med gemensam 

värmeväxlare. 

 

Luftbehandlingssystem 

Ett luftbehandlingsaggregat är placerat i källaren bredvid kylvärmepumpen som försörjer 

om- och tillbyggnaden med frisk luft. Förutom att enbart förse byggnaden med frisk luft 

har aggregatet en vätskekopplad värmeväxlare som återvinner energin. Värmeväxlaren 

är även kopplad till kylvärmepumpen så ventilationsluften kan kylas och värmas med en 

extra eftervärmning till länken. Utöver ovan har aggregatet ytterligare en värmeväxlare 

som är kopplad till borrhålet så att det går att återladda marken. 

 

Systemöversikt 

Kylvärmepumpen är hjärtat i systemet som förser byggnaden med både värme och kyla. 

Genom varma sidan cirkuleras värmebärare ut i fastigheten och värmer rummen med 
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radiatorer samt tappvarmvatten. Genom oshuntade kretsen cirkulerar värmebäraren 

genom en värmeväxlare till luftbehandlingsaggregatet så att tilluften kan eftervärmas vid 

behov. På grund av tekniken krävs det att energin tas upp någonstans. Både borrhålet 

och luftbehandlingsaggregatkretsen betjänar den funktionen. När ingen kylning av 

tilluften krävs tas energi enbart upp ur borrhålet, se Figur 7. 

 

Det finns två lösningar som återladdar borrhålet med energi och det är en värmeväxlare 

som är kopplad på varma sidan samt en värmeväxlare som är kopplad till FTX-kretsen. 

FTX-kretsen avger energi från avluften till borrhålet efter att tilluften in till byggnaden 

har värmts upp. På så sätt prioriteras värmeåtervinningen till ventilationen före 

återladdning av borrhålen. 

 
Figur 7. Principskiss över systemet i 14D. 
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Beräkningsformler 

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =
∑ (𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖+𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖+𝐸𝑓,𝑖+ 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖

𝐹𝑔𝑒𝑜
)6

𝑖=1 ×𝑃𝐸𝑖

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
   [1] 

 

𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐 =
𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣+𝐸𝑘𝑦𝑙+𝐸𝑡𝑣𝑣+𝐸𝑓

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
    [2] 

 

𝐸𝐺𝐷 = 𝐸𝑖 × 𝐹𝐺𝐷     [3] 

 

𝐸𝑆𝑝𝑒𝑐 specifik energianvändning räknas ut genom att ta summan av diverse energiposter 

𝐸𝑖 uttryckt i kWh dividerat med 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. 

𝐸𝑆𝑝𝑒𝑐 =
∑ 𝐸𝑖

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
     [4] 

 

𝐶𝑂𝑃𝑉𝑃 är ett mått på kylvärmepumpens prestanda i värmedrift där 𝐸14 är kyla från 

kylvärmepumpen, samt 𝐸3 är el till kylvärmepumpen. (10) 

𝐶𝑂𝑃𝑉𝑃 =
𝐸14

𝐸3
+ 1     [5] 

 

Den köpta energin 𝐸𝑘ö𝑝𝑡 i Hjältarnas hus beskrivs av ekvation 6 nedan där 𝐸3 är 

kylvärmepumpens elanvändning, 𝐸5 el till elpannan, 𝐸6 el till elpatron och övrig 

fastighetsel 𝐸𝑓, se Figur 8 och Tabell 1. 

𝐸𝑘ö𝑝𝑡 = 𝐸3 + 𝐸5 + 𝐸6 + 𝐸𝑓    [6] 

 

Den totala använda energin 𝐸𝑎𝑛𝑣 i huset beskrivs av ekvation 7 nedan. Den totala värmen 

till byggnaden 𝐸7 adderat med 𝐸6 och 𝐸𝑓 samt 𝐸5. 

𝐸𝑎𝑛𝑣 = 𝐸7 + 𝐸6 + 𝐸𝑓 + 𝐸5    [7] 

 

𝜂 beskriver temperaturverkningsgraden hos luftbehandlingsaggregatet. Det är ett mått 

på hur bra värmeväxlaren återvinner värmen genom olika temperaturdifferenser. 𝑇𝑓𝑟å𝑛 

är frånluften samt 𝑇𝑎𝑣 avluften och 𝑇𝑢𝑡𝑒 är utetemperaturen. (10) 

𝜂𝑇 =
(𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑎𝑣)

(𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒)
     [8] 
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Ekvation 9 nedan beskriver effekten av en godtycklig process som är beroende av ett 

volymflöde V, densitet 𝜌, specifik värmekapacitet 𝑐𝑝 och en temperaturändring ∆𝑇. (10) 

𝐸𝑖
̇ = �̇� × 𝜌 × 𝑐𝑝 × ∆𝑇     [9] 

 

Den specifika personbelastingen �̇�𝑠𝑝𝑒𝑐,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 beräknades enligt ekvation 10 där n är 

antalet individer och 80 är ett medelvärde för värmeavgivning från människor med 

enheten W. (10) 

�̇�𝑠𝑝𝑒𝑐,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 =
𝑛×80

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
     [10] 

 

För att beräkna tappvarmvattnet inklusive VVC 𝐸𝑡𝑣𝑣, användes sambandet nedan där 𝐸7 

är total värme, 𝐸8 värme till länken via ventilation, 𝐸9 värme till 

luftbehandlingsaggregatet, 𝐸10 värme till radiatorerna i ombyggnaden, 𝐸11 värme till 

radiatorerna i tillbyggnaden, 𝐸6 el till elpatron och 𝐸5. 

𝐸𝑡𝑣𝑣 = 𝐸7 − 𝐸8 − 𝐸9 − 𝐸10 − 𝐸11 + 𝐸6 + 𝐸5   [11] 

 

Övrig fastighetsel 𝐸𝑓 beräknades enligt nedan där den totala fastighetselen 𝐸1 

subtraheras med 𝐸3, 𝐸5, 𝐸6. 

𝐸𝑓 = 𝐸1 − 𝐸3 − 𝐸5 − 𝐸6     [12] 

 

VVC-förluster 𝐸VVC beräknas genom differensen mellan 𝐸𝑡𝑣𝑣 och 

tappvarmvattenanvändningen 𝐸16. 

𝐸𝑉𝑉𝐶 = 𝐸𝑡𝑣𝑣 − 𝐸16     [13] 

 

För att få fram övrig fastighetsel exkl. fläktar/pumpar 𝐸fex beräknas differensen mellan 𝐸f 

och el till pumpar och fläktar 𝐸4. 

𝐸𝑓𝑒𝑥 = 𝐸𝑓 − 𝐸4     [14] 

 

Rumsuppvärmningen 𝐸rum beskrivs av ekvation 15 nedan med differensen mellan 𝐸7 och 

𝐸tvv. 

𝐸𝑟𝑢𝑚 = 𝐸7 − 𝐸𝑡𝑣𝑣     [15] 

 

Den totala uppvärmningen av byggnaden 𝐸uppv beräknas genom addition av 𝐸7, 𝐸5 och 

𝐸6. 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝐸7 + 𝐸5 + 𝐸6     [16] 
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Den specifika uppvärmningen till tillbyggnaden Espec,tillb beräknas enligt ekvation 17 där 

𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙𝑏 är en viktningskoefficient för tillbyggnadens 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 jämfört med hela husets 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 

och där 𝐴𝑡𝑖𝑙𝑙𝑏 är tillbyggnadens tempererade golvarea. 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐,𝑡𝑖𝑙𝑙𝑏 =
𝐸11+𝐸9×𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙𝑏

𝐴𝑡𝑖𝑙𝑙𝑏
     [17] 

 

Den specifika uppvärmningen till ombyggnaden Espec,omb beräknas enligt ekvation 18 där 

𝑘𝑜𝑚𝑏 är en viktningskoefficient för ombyggnadens 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 jämfört med hela husets 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 

och där 𝐴𝑜𝑚𝑏 är tillbyggnadens tempererade golvarea. 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐,𝑜𝑚𝑏 =
𝐸10+𝐸9×𝑘𝑜𝑚𝑏

𝐴𝑜𝑚𝑏
     [18] 

 

Den specifika uppvärmningen till länken Espec,länken beräknas genom kvoten av 𝐸8 och 

länkens tempererade golvarea 𝐴𝑙ä𝑛𝑘𝑒𝑛. 

𝐸
𝑠𝑝𝑒𝑐,𝑙ä𝑛𝑘𝑒𝑛=

𝐸8
𝐴𝑙ä𝑛𝑘𝑒𝑛

     [19] 
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Metodik 
I detta avsnitt beskrivs hur författaren har gått tillväga för att uppnå resultatet. 

 

Genomförande 

Examensarbetet startades genom att gå igenom följande dokument för att bilda sig en 

uppfattning om byggnaden: energiverifikat, energiberäkningar, diverse tekniska 

beskrivningar, förfrågningsunderlag, BBR22 och BBR27 samt Region Västerbottens 

energihushållning.  

 

Efteråt analyserades ritningar till energisystemet samt elritningar som värvades med 

besök till huset för att förstå hur varje del fungerar och även hur systemen opererar ihop. 

 

Med erhållen kunskap togs tillgänglig energistatistik från DeDUWeb samt från 

handledarna som exporterades in till Excel för beräkningar. Förfrågningsunderlaget och 

energiverifikatet samt WSP:s energiberäkningar användes som riktlinjer för vilka 

beräkningar som behövdes utföras. 

 

Tabellerna i energiberäkningarna inkluderade all fast belysning, men eftersom det inte 

finns data specifikt på belysningen har tabellerna justerats för att passa det verkliga 

utförandet. 

 

Specifik energianvändning 

Energianvändningen delades upp i olika kategorier med respektive energibärare dvs. 

värme, kyla och elektricitet. Summering av varje kategori samt olika kombinationer 

framställdes under år 2018 för att räkna ut energin på årsbasis. På så vis togs den 

specifika energianvändningen fram med hjälp av ekvation 4 och definitionen för 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 

enligt SVEBY (11). Energianvändningen togs fram från tillgänglig statistik, se Tabell 1 och 

Figur 8. 

 

 

 

 



24 
 

Tabell 1. Tillgänglig statistik ur DeDUWeb. 

El Beteckning 

Total fastighetsel E1 

Total verksamhetsel E2 

El till kylvärmepump E3 

El till pumpar och fläktar E4 

El till elpanna E5 

El till elpatron E6 

Värme & kyla  

Total värme E7 

Värme till länken via ventilation E8 

Värme till luftbehandlingsaggregat E9 

Värme till radiatorer i ombyggnaden E10 

Värme till radiatorer i tillbyggnaden E11 

Värmeåtervinning till energilager från ventilation E12 

Energi från energilager E13 

Kyla från kylvärmepump E14 

Kyla till luftbehandlingsaggregat E15 

Tappvarmvattenanvändning E16 

 

Posterna ovan i Tabell 1 är tagna ur DeDUWeb som är grunderna till författarens egna 

beräkningar till energiprestandan. 

 

Posterna i Tabell 1 presenteras i Figur 8 nedan på systemnivå förutom E2 och E12.   
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Figur 8. Principskiss över tillgängliga data från DeDUWeb på systemnivå. 

 
För att ta fram kylvärmepumpens del till 𝐸𝑡𝑣𝑣 adderades 𝐸7 och 𝐸5 med differensen på 

summan av 𝐸8, 𝐸9, 𝐸10 och 𝐸11, eftersom det saknas en mätare som specifikt mäter 

hetgasväxlingen till tappvarmvattnet. I beräkningen hamnar även återladdningen till 

borrhålet med eftersom det även där saknas en mätare. Återladdningen antas inte 

påverka statistiken eftersom den enbart motionskör. Genom att addera elpatronens el 

till kylvärmepumpens del ovan ges den totala energianvändningen samt den specifika för 

tappvarmvattnet inklusive VVC, se ekvation 11. 

 

Det finns en mätare 𝐸4 som registrerar både fläktar och pumpar tillsammans i realtid och 

en mätare för vardera som mäter den totala användningen sedan de togs i bruk i 

mätarskåpet. Ett värde för pumparna och fläktarna har viktats genom att jämföra totala 

andel kontra statistiken från 2018 för att få fram el till fläktar och el till pumpar under 

året. 
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Sedan kunde husets specifika och den totala energianvändningen tas fram med ekvation 

7 samt den köpta energin med ekvation 6. 

 

I DeDU togs den totala värmen fram i både tidskorrigerat samt graddagskorrigerat för att 

ta fram korrigeringsfaktorn för varje månad. Således kan statistiken som är beroende av 

utetemperaturen korrigeras för att kunna jämföras med relationshandlingen. Ekvation 1 

och 2 användes för att jämföra med hur det var under tiden då byggnaden togs i drift 

samt hur det ser ut enligt dagens krav. 

 

𝐸2 och 𝐸12 som inte visas i Figur 8 beräknades fram med ekvation 4. 

 

För att beräkna ut 𝐸𝑉𝑉𝐶  användes ekvation 13 samt för att få fram 𝐸𝑓𝑒𝑥 användes 

ekvation 14. 

 

Rumsuppvärmningen till byggnaden 𝐸𝑟𝑢𝑚 beräknades genom ekvation 15 och den totala 

uppvärmningen av byggnaden beräknades genom ekvation 16. 

 

Fördelningen av värmen till ventilationen 𝐸9 för de olika byggnadsdelarna mäts inte, 

enbart totalen. Ett värde har således viktats genom jämförelse av den tempererade 

arean för att kunna ta fram den specifika uppvärmningen för husets olika delar se 

ekvation 17 och ekvation 18. Eftersom mätarna ligger efter kylvärmepumpen i systemet 

blir sifforna lägre eftersom förluster från bland annat friktion inte tas med. 

 

För beräkningarna i länken användes enbart eftervärmningen av ventilationsluften 𝐸8 

enligt ekvation 19. Eftersom det inte finns en separat mätare för konvektorerna i länken. 

 

Kylvärmepump 

Eftersom det inte finns någon mätare specifikt på varma sidan så togs 𝐶𝑂𝑃𝑉𝑃 fram 

genom ekvation 5. 

 

För att ta fram kylvärmepumpens belastning under året jämfördes timvärden för 

uppmätt kyla med data från leverantören eftersom det inte har gjorts en maxkörning. 

För den potentiella månatliga belastningen jämförs uppmätt kyla med maxkyla samt 

utfall där all last skulle täckas av kylvärmepumpen. 
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Återladdning 

Genom analys av statistik från DeDU visar det sig att återladdningen av geolagret inte 

fungerar som den ska, därför har författaren valt att göra beräkningar för att jämföra den 

verkliga återladdningen med potentialen. För att beräkna den teoretiska återladdning 

som kan göras från luftbehandlingsaggregatet gjordes några antaganden. Syftet med 

beräkningarna var att visa uppdragsgivaren i vilken storleksordning återladdningen kan 

göras. På grund av att mätintervallet för dem olika mätarna är annorlunda användes 

medelvärden för varje månad under 2018 för att få fram ett årsmedelvärde. 

 

Variablerna som är kända är utetemperaturen och luftflödet samt hela husets 

medelrumstemperatur. Rumstemperaturen har antagits vara frånluftstemperaturen 

samt att utetemperaturen som användes är den uppmätta från TFE:s väderstation på 

Umeå Universitet under år 2018. Utetemperaturen antas vara densamma vid 

väderstationen och vart Hjältarnas hus är beläget. I dialog med handledarna antogs 

temperaturverkningsgraden till 70 %, eftersom leverantören utlovade en verkningsgrad 

upp till 80 %. Verkningsgraden antogs eftersom det i dagsläget inte finns data för 

beräkningar på grund av brist på mätare. 

 

Avluftens temperatur beräknades med ekvation 8 och 𝐸𝑖
̇  med ekvation 9 där ∆𝑇 är 

differensen mellan avluften och gränstemperaturen. Avluften används eftersom 

värmeväxlaren för borrhålet ligger efter värmeåtervinningen. Gränstemperaturen sattes 

till 8 °C som skulle vara den uppnådda temperaturen i ett idealt fungerande system. 

 

Personbelastning 

Huset är utrustat med kortläsare som används för att indikera närvaron av personer, 

statistik för den närvaron ges i procent. Med hjälp av information från planritningen och 

antalet bokningar kunde antal familjer uppskattas för hela 2018. I dialog med 

husansvarig har författaren valt att anta att en familj i snitt har två barn (12) för att 

beräkna personbelastningen med ekvation 10. 

 

Under årets gång hade närvarosystemet problem vilket gör att årsstatistiken är osäker. 

Författaren har valt att använda ett medelvärde på den delen av året då närvarosystemet 

fungerade som är halva oktober till januari.  
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Temperatur & ventilation 

Handledarna tillhandhöll årsdata under 2018 angående temperaturer och ventilation i 

byggnaden. Datat importerades till Excel för att ta fram medel-, max- och minvärden. 

 

Avvikelser 

På grund av uppbyggnaden av luftbehandlingsaggregatet går det inte att göra några 
beräkningar på Energiverkningsgrad VVX eftersom mätarna mäter efter eftervärmningen 
och efterkylningen. Vid beräkningar skulle det ge nästintill 100 % verkningsgrad. SFP-talet 
kunde inte beräknas på grund av att det saknas mätare, vilket visas i Tabell 7 för båda 
fallen. 
 
I källaren finns det en avfuktare lokaliserad utan mätare, den är även inte installerad 
under fastighetsel vilket gör att den inte är med i författarens beräkningar. 
Enligt WSP ger avfuktaren ett tillskott på 3 kWh/m2 värme samt en elanvändning på 4 
kWh/m2 för den befintliga byggnaden. Författaren har valt att inte göra några antagen på 
grund av brist på data, vilket medför att den inte tas med i beräkningarna. 
 
Eftersom återladdningen från kylvärmepumpen enbart motionkörs antas processen inte 
påverka beräkningarna. Återladdningen från luftbehandlingsaggregatet har mätare men 
processen fungerar inte som tänkt utan de motionkörs enbart. 
 
Under arbetets gång noterade författaren att elritningen för fastighetselen var bristande 
då det inte stämde överens med verkligheten. Justering med Andreas Karlsson på Region 
Västerbotten medförde att författaren kunde ta hänsyn till förändringarna. 
 
All värme som är temperaturberoende korrigerades med graddagsmetoden vilket 
kylbehovet inte gjordes. Anledningen är för att det saknas en kyl-index för att korrigera, 
vid användning av graddagsmetoden för värme till kylbehovet blir det väldigt osäkra 
siffror. På grund av ovan har författaren valt att inte korrigera kylan, eftersom byggnaden 
främst kyls med frikyla gör att energin inte behövs räknas med i energiprestandan. 
 
I byggnadens energiverifikat beskrivs täthetsprovningen vara en osäker parameter 
eftersom provtryckningen inte gjordes optimalt. På grund av tidsbrist kommer 
författaren inte att undersöka luftläckaget eller köldbryggor samt U-värden för 
byggnaden. 
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Resultat 
I detta avsnitt redovisar författaren resultatet för projektarbetet där all data i verkligt 

utförande är under 2018 och relationshandlingen är WSP:s beräknade värden från 

energibalansberäkningen. All data på uppvärmningen som påverkas av utetemperaturen 

är normalårskorrigerade som presenteras i tabellerna nedan. 

 
Tabell 2. Den specifika energianvändningen under 2018 jämfört med vad som var beräknat samt krav och mål under 

byggskedet. 

 𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐,  kWh/m2(Atemp),år 

 Krav 

BBR22 

Miljöbyggnad 

GULD 2.2 

Mål Relationshandling Verkligt 

utförande 

Totalt 85 55 451 47 60 
1)Till skillnad från relationshandling och verkligt utförande inkluderar målet all fast installerad belysning. 

 

Tabell 2 beskriver kraven och mål samt den projekterade energiprestandan under 

byggskedet jämfört med det verkliga utförandet under 2018 som blev 58 kWh/m2 med 

beräkningsmetoden i BBR22. 

 
Tabell 3. Den specifika primärenergital under 2018 jämfört med dagens krav. 

EPpet, kWh/m2(Atemp),år 

 Krav BBR27 Miljöbyggnad GULD 

3.0 

Verkligt utförande 

Totalt 83 55 86 

 

Kraven i Tabell 3 ovan är tagna ur den senaste versionen av boverkets byggregler och 

den senaste versionen av miljöbyggnad. Det verkliga utförandet under 2018 är beräknat 

med hänsyn till dem senaste byggregler som blev 82 kWh/m2. 
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Tabell 4. Krav och mål samt beräknad energiprestanda jämfört med 2018.  

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐, kWh/m2(Atemp),år 

Poster Relationshandling Verkligt utförande 

Fläktar/pumpar 𝐸4 13 4.7 

Övrig fastighetsel exkl. 

fläktar/pumpar 𝐸𝑓𝑒𝑥 

9 9.6 

Övrig fastighetsel 𝐸𝑓 22 14 

Rumsuppvärmning 𝐸𝑟𝑢𝑚 16 27 

Varmvatten inkl. VVC 𝐸𝑡𝑣𝑣 9 18 

Total uppvärmning 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 25 43 

Total kyla 𝐸15 - 41 

Totalt 𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐 47 60 
1)Kylan kommer från frikyla och räknas således ej med i energiprestandan. 

 

Tabell 4 beskriver den projekterade energiprestandan under byggskedet jämfört med det 

verkliga utförandet under 2018. 

 
Tabell 5. Den köpta energin för byggnaden under 2018 jämfört med den projekterade köpta energin. 

 𝐸𝑘ö𝑝𝑡 och 
𝐸𝑘ö𝑝𝑡

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

Poster  Relationshandling Verkligt 

utförande 

Relationshandling Verkligt 

utförande 

  kWh kWh kWh/m2 kWh/m2 

Rumsuppvärmning 𝐸𝑟𝑢𝑚  27 035 45262 16 27 

Tappvarmvatten inkl. 

VVC 𝐸𝑡𝑣𝑣 

 14 665 30322 9 18 

Övrig fastighetsel 𝐸𝑓  36073 23802 22 14 

Totalt energibehov 𝐸𝑘ö𝑝𝑡  77773 99386 47 60 

 

Tabell 5 beskriver den projekterade köpta energi under byggskedet jämfört med det 

verkliga utförandet under 2018. 
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Tabell 6. Den använda energin under 2018 jämfört med den projekterade. 

𝐸𝑎𝑛𝑣 och 
𝐸𝑎𝑛𝑣

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

Poster  Relationshandling Verkligt 

utförande 

Relationshandling Verkligt 

utförande 

  kWh kWh kWh/m2 kWh/m2 

Rumsuppvärmning 𝐸𝑟𝑢𝑚  81 104 119511 49 72 

Tappvarmvatten inkl. 

VVC 𝐸𝑡𝑣𝑣 

 43 995 35013 27 21 

Övrig fastighetsel 𝐸𝑓  36073 23802 22 14 

Totalt energibehov 𝐸𝑎𝑛𝑣  161172 178326 98 108 

 

Tabell 6 beskriver den projekterade använda energi under byggskedet jämfört med det 

verkliga utförandet under 2018 för byggnaden som är utan 𝐶𝑂𝑃𝑉𝑃 för att visa tillförd 

energi. 
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Tabell 7. Indata för beräkningar under byggskedet jämfört med data under 2018. 

Indata Relationshandling Verkligt utförande 

 

Installationer 

𝐶𝑂𝑃𝑉𝑃  3 3 

EER ≥3.5 2 

System-COP -1 1.7 

Inomhustemperatur 21 °C 22 °C 

Max temp 24 °C 27 °C 

Ventilationssystem VAV DCV 

-Huvudbyggnad 836 l/s 822 l/s 

-Undercentral 79 l/s 100 l/s 

-Länken 80 l/s, kl 10-22 

30 l/s, kl 22-10 

86 l/s, kl 10-22 

57 l/s, kl 22-10 

SFP-tal 1.3 kW/m2 -1 

Tilluftstemperatur 19 °C 19 °C 

Energiverkningsgrad VVX 83 % -1 

Pumpar 4.0 kWh/m2 1 kWh/m2 

Övrig fastighetsel exkl. 

fläktar/pumpar 𝐸𝑓𝑒𝑥 

9 kWh/m2 10 kWh/m2 

Internlaster 

Tappvarmvatten inkl. vvc 𝐸𝑡𝑣𝑣 27 kWh/m2 19 kWh/m2 

Verksamhetsel 𝐸2 30 kWh/m2 22 kWh/m2 

Specifik personbelastning 

�̇�𝑠𝑝𝑒𝑐,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 

1.4 W/m2 0.4 W/m2 

Övriga indata 

Avfuktare el 7350 kWh/år -1 

Avfuktare värme 4961 kWh/år -1 

1)Data saknas 

 

Indata i Tabell 7 ovan för de olika posterna är från WSP:s energiberäkningar för 

byggnaden förutom det verkliga utförandet som är beräknat av författaren för år 2018. 
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Tabellen beskriver indatat som WSP använde för sina beräkningar jämfört med utfallet i 

2018. 

 

 

 
Tabell 8. Den specifika uppvärmningen uppdelat per husdel.  

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐, kWh/m2(Atemp),år 

 Relationshandling Verkligt utförande 

Tillbyggnaden 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐,𝑡𝑖𝑙𝑙 42 57 

Ombyggnaden 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐,𝑜𝑚 75 113 

Länken 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐,𝑙ä𝑛𝑘𝑒𝑛 -1 317 
1)Data saknas 

 

Tabell 8 beskriver värmeåtgången för de olika delarna i huset under byggskedet jämfört 

med 2018. 

 
Tabell 9. Länken jämfört med hela huset. 

 Atemp (% av total) Elänk (% av total) 

Länken 4 18 

 

Siffrorna ovan i Tabell 9 är beräknat av författaren under 2018. Tabellen beskriver hur 

stor den tempererade golvarean är jämfört med hela byggnaden samt dess värmeåtgång 

kontra hela byggnadens uppvärmningsbehov. 
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Figur 9 nedan visar elanvändningen under 2018 för värmevattnet och tappvarmvattnet. 

Den orangea stapeln, el till elpatron och elpanna jämförs med den blåa stapeln, el till 

kylvärmepumpen. 

 

  
Figur 9. Elanvändningen under 2018, el till elpanna och elpatron jämfört med el till kylvärmepumpen. 
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Nedan i Figur 10 presenteras elanvändningen under 2018 för värmevattnet och 

tappvarmvattnet uppdelat månadsvis. Den orangea stapeln är el till elpanna och elpatron 

och den blåa stapeln är el till kylvärmepumpen. 

 
Figur 10. Elanvändningen uppdelat i månader under 2018, el till elpanna och elpatron jämfört med el till 
kylvärmepumpen. 

 
Elen under 2018 till elpannan i den ljusgula stapeln och elen till elpatronen i den 
mörkgula stapeln jämförs i Figur 11 nedan. 

 
Figur 11. Elanvändningen till elpanna och elpatron under 2018. 
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Staplarna nedan i Figur 12 visar analysen av energianvändningen för tappvarmvattnet 

under 2018. Där den mörkblåa stapeln är tappvarmvattnet inklusive VVC 𝐸tvv, ljusblåa 

stapeln är tappvarmvattenbehovet 𝐸16, röda stapeln är VVC-förluster 𝐸VVC och den gula 

stapeln är el till elpatron 𝐸6. 

 
Figur 12. Analys av tappvarmvattnet under 2018 där energin är uppdelat i olika poster. 
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Figur 13 nedan visar belastningen för kylvärmepumpen på en månadsbasis under 2018 

jämfört med kylvärmepumpens maxkapacitet. Maxkylan jämförs med utfallet i den blåa 

linjen och i den gråa linjen har all last för byggnaden lagts på kylvärmepumpen för att 

simulera utfall där all last skulle betjänas av kylvärmepumpen. Figuren nedan visar 

månadsvärden, se bilaga 1 för belastning på kylvärmepumpen med timvärden. 

 

 
Figur 13. Kylvärmepumpens belastning under 2018 och utfall där all last är på kylvärmepumpen. 
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Figur 14 nedan visar kyla och värme till luftbehandlingsaggregatet under maj – oktober 

år 2018. Röda staplarna är värme och de blåa staplarna representerar kylan. 

 

 
Figur 14. Kyla och värme till luftbehandlingsaggregatet från kylvärmepumpen samt geolagret. 

Nedan i Figur 15 presenteras el till elpannan under 2018. 
 

 
Figur 15. El till elpannan under 2018. 
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Energibalansen presenteras nedan i Figur 16 under år 2018, den vänstra stapeln 

presenterar urladdningen ur geolagret. Stapeln i mitten visar hur mycket som laddas 

tillbaka till geolagret som är intill noll och den högra stapeln visar den beräknade 

återladdningen från avluften. 

 

 
Figur 16. Urladdning ur energihålet jämfört med laddning samt teoretisk återladdning under 2018. 
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Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt diskuterar författaren resultatet och dess avvikelser. 

 

Diskussion 

Ett av delmålen med projektet var att uppfylla kraven för energiprestandan i 

Miljöbyggnad Guld, vilket enligt Tabell 2 och Ebeaspec enligt BBR 22 visar att det är möjligt 

med lite mindre justeringar. Vid utfall där all belysning räknas med skulle det vara 

betydligt mer som skulle krävas, viktigt att komma ihåg då är att hushållsel och 

verksamhetsenergi 𝐸2 inte ingår i BBR:s energikrav. En faktor som gör att siffran blir 

osäker är saknad av data för avfuktaren som skulle ge ett tillskott på 3 kWh/m2 värme 

samt en elanvändning på 4 kWh/m2 enligt WSP. 

 

Nu för tiden läggs mycket fokus på exergi dvs. energikvaliteten, det är väldigt onödigt att 

använda högkvalitativ energi i form av el för att till exempel värma ett hus när det finns 

andra mer lågvärdiga energikvalitéer att använda sig av. På grund av det fokuserar de nya 

reglerna mycket på att göra det ogynnsamt för elanvändning till uppvärmning. Vilket kan 

ses i Tabell 3 där byggnaden inte skulle klara dagens krav i primärenergitalet eftersom 

byggnadens system-COP är lågt. 

 

I Tabell 4 skiljer sig posterna eftersom kylan togs med, viktigt att tänka på är att den inte 

är normalårskorrigerad vilket förmodligen skulle ge upphov till ett lägre värde eftersom 

2018 hade en varmare sommar än normalt. På grund av att frikyla inte räknas med i 

energiprestandan är det inte ett krav men det kan vara ett bra verktyg för att analysera 

hur geolagret driftas från år till år. Utöver det skiljer sig fastighetselen betydligt mer i 

relationshandlingen där majoriteten av skillnaden kommer från fläktar och pumpar. År 

2018 var varmare vilket kan förklara den lägre energianvändningen av fläktar och 

pumpar. Det förklarar inte varför det skiljer sig mer än dubbelt, differensen tyder på en 

överskattning av effekten under relationshandlingen. 

 

Sedan sticker rumsuppvärmningen Erum också iväg där det verkliga utförandet är större, 

det är ingen större skillnad på värmefaktorn för kylvärmepumpen i Tabell 7. Men det 

som går att avläsa i Tabell 7 är att inomhustemperaturen har varit 1 °C högre vilket är 

synonymt med en högre energianvändning cirka 5 % (13). Men det förklarar inte hela 

ökningen, även luftflödet varierar lite jämfört med relationshandlingen vilket kan vara en 
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del av förklaringen. Skillnaden av luftflödet kan förklaras av att i relationshandlingen var 

tanken att ventilationen skulle styras med ett variabelt flöde beroende på tid men i 

verkliga utförandet blev det ett behovsstyrt flöde med hänsyn till närvaro. Utöver ovan 

var verksamhetselen och fastighetselen högre i relationshandlingen (Tabell 4 och Tabell 

7) vilket gör att det blir mindre energi som avges från maskiner och dylikt som påverkar 

värmealstringen i huset som då gör att mer värme måste komma från kylvärmepumpen. 

Sedan har projektören även räknat på en högre personbelastning och närvaro än vad 

författaren har kommit fram till vilket även gör att kylvärmepumpen måste producera 

mer värme. Däremot finns ingen data på avfuktaren som författaren kunde använda sig 

utav vilket gör att det är svårt att peka exakt på vilken del som gör att 

rumsuppvärmningen avviker från relationshandlingen. 

En viktig del i energiprestandan är luftläckage och köldbryggor samt väggens U-värde 

som ligger utanför projektet. Men det är värt att nämna eftersom det står i 

energiverifikatet att täthetsprovningen är en osäker parameter då provtryckningen inte 

kunde göras optimalt. I efterhand har ingen provtryckning eller undersökning av 

köldbryggor och husets U-värde gjorts vilket även kan påverka resultatet i stor 

omfattning. 

 

I Tabell 8 går det att se värmeåtgången uppdelat per husdel, där det är en betydlig 

skillnad mellan relationshandlingen och verkligt utförande. Med resonemanget från ovan 

är det viktigt att utvärdera luftläckaget, köldbryggor och U-värden. För att kunna veta 

ifall ökningen i energianvändningen beror på avvikande indata eller deviationer från 

fackmannamässigt utförda installationer. 

 

Eftersom länken tillhör tillbyggnaden som enligt relationshandlingen uppgick till 42 

kWh/m2 går det att se att länken avviker med sitt värde på 317 kWh/m2. Det som skiljer 

länken från andra delar i huset är att rummet har en fasad av glas samt består av ett 

våningsplan med högt i tak. Vilket kan förklara en högre energianvändning men inte en 

sju gånger högre energianvändning än relationshandlingen. I Tabell 9 går det att se 

länken som är 4 % av den tempererade arean använder sig utav 18 % av den totala 

energin för uppvärmningen av hela byggnaden. 

 

Tappvarmvattnet i Tabell 5 skiljer sig dubbelt från relationshandlingen och verkligt 

utföranden där den köpta energin i verkliga utförandet sticker ut. Enligt Tabell 6 som 

visar den använda energin uppgick i relationshandlingen till 27 kWh/m2 kontra den 
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verkliga på 21 kWh/m2. Skillnaden av den köpta och använda energin kan beskrivas av 

Figur 12. Figuren visar att istället för att majoriteten av värmen till tappvarmvattnet 

kommer från kylvärmepumpen kommer det i huvudsak från elpatronen. Skillnaden av 

tappvarmvattnet i Tabell 5 och Tabell 6 kan förklaras att i relationshandlingen skulle 

belastningen bli större där kylvärmepumpen betjänar hela lasten. Den köpta och 

använda energin skiljer sig med en faktor 3 på grund av värmefaktorn från 

kylvärmepumpen. Jämfört med det verkliga utförandet där det nästan är en faktor 1 

eftersom elpatronen står för majoriteten av uppvärmningen. Vilket då gör att den 

använda energin blir mindre jämfört med relationshandlingen men större i den köpta 

energin. 

 

Enligt Figur 10 och Figur 11 klarar kylvärmepumpen att leverera tillräckligt med värme 

för värmevattnet under de kallare årstiderna. Jämförs Tabell 5 och Tabell 6 på 

uppvärmningen skiljer det sig ungefär en faktor 3 på använd och köpt energi, både på 

relationshandlingen och verkligt utförandet. Vilket tyder på att kylvärmepumpen 

betjänar nästan hela belastningen i det verkliga utförandet som det var projicerat under 

relationshandlingen. 

 

Elanvändningskvoten i Figur 10 mellan kylvärmepumpen och elpannan plus elpatronen 

kan förklaras av Figur 13. Där ses det tydligt att värmevattenbehovet sjunker drastiskt 

under sommarhalvåret men inte tappvarmvattenbehovet. Det bidrar till att elpatronen 

måste betjäna majoriteten av behovet eftersom kylvärmepumpen inte går igång. Utöver 

det går det även att se att kylvärmepumpen är överdimensionerad eftersom 

kylvärmepumpen teoretiskt klarar hela belastningen utan hjälp av elpatron och elpanna. 

Vilket blir tydligare i Bilaga 1 som visar timvärden där värmepumpen överstiger enbart 

35 % av sin kapacitet ett fåtal gånger under 2018.  

 

Extravärmning och kylning av ventilationen under maj till oktober visas i Figur 14. I 

figuren går det att se att styrningen av extravärmning kontra kylning inte fungerar 

optimalt. Under stora delar av tiden värms och kyls energibäraren till 

luftbehandlingsaggregatet samtidigt där många utav fallen tar kylningen och värmningen 

ut varandra. Förklaringen till detta fenomen är avsaknaden utav korrekt injustering av 

styrsystemet. 
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Anledningen till att elpannan i Figur 15 är koncentrerad på en månad går inte att få fram. 

Värden som mäts för att kunna utreda faktorer runt elpannans beteende går enbart att 

spåra tre månader tillbaka från dagens datum. Det som författaren har noterat genom 

att analysera anläggningen och beteendet av systemet är att det är en blandning av olika 

diverse driftstörningar. En anledning kan vara att återladdningen inte fungerar vilket 

visas i Figur 16. Detta noterades under projektets gång 2019, där temperaturen i 

borrhålet sjönk under mars eftersom energi har tagits från geolagret under hela vintern 

utan återladdning. Konsekvensen blir således att elpannan behöver gå in och hjälpa 

kylvärmepumpen. 

 

Slutsatser 

Författaren kom fram till att energianvändningen skiljer sig i viss omfattning mellan 
relationshandlingen och det verkliga utförandet. För att exakt veta vad det beror på 
behövs en djupare undersökning genomföras. Författaren har presenterat resultatet 
samt gjort en analys av avvikelserna. Vilket ger en bra grund för uppdragsgivaren när de 
ska göra en djupare undersökning. 
 

Rekommendationer 

Författarens rekommendationer till uppdragsgivaren är att titta på en lösning till VVC 
som minskar förlusterna. Eftersom tanken var att kylvärmepumpen skulle betjäna 
majoriteten av lasten är rekommendationen att titta vad som behövs ändras för att 
kunna göra det möjligt. En ombyggnad av systemet kommer förmodligen behöva 
genomföras för att få kylvärmepumpen att gå mer. Där mer last kopplas på och en 
utökad lagringskapacitet för att göra att kylvärmepumpen skulle kunna driftas mer för att 
producera tappvarmvatten. 
Ifall kylvärmepumpen ska driftas i större grad kommer mer energi från geolagret att tas 
och då behövs återladdningen att fungera. Rekommendationen blir således att se över 
återladdningen från avluften och kylvärmepumpen samt installera mätare på 
återladdningen från kylvärmepumpen för att kunna veta hur mycket som återladdas. 
 
Sedan för att kunna kontrollera luftbehandlingsaggregatet är rekommendationerna att 
installera mätare för att ge verkningsgraden och SFP-tal. 
 

På grund av att vissa data enbart går att spåra tre månader tillbaka från dagens datum är 

författarens rekommendation att ändra på det så att data lagras längre tid. Detta skulle 

underlätta för framtida analyser. 
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Fortsatt arbete 

Författaren kom fram till att en djupare undersökning behövs göras, specifikt en 
undersökning av luftläckage och köldbryggor samt byggnadens olika U-värden. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

I Figur 17 nedan presenteras belastningen av kylvärmepumpen med timvärden för hela 
2018. Maxenergin per timme har jämförts med det verkliga utfallet som syns av den blåa 
linjen. 
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Figur 17. Belastning av kylvärmepumpen med timvärden under 2018. 

 
 


