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Sammanfattning 
Detta projekt utfördes i samarbete med Akademiska Hus och Energibyrån i Umeå. Projektet 

innefattar en energikartläggning av en universitetsbyggnad som heter Lärarutbildningshuset. 

Byggnaden, som ägs av Akademiska Hus, är belägen på Campusområdet i Umeåuniversitet och 

har en total uppvärmd yta (BRA) på 9 535 m2. Syftet med energikartläggningen var att analysera 

byggnadens energianvändning och föreslå möjliga energisparande åtgärder samt utreda 

lönsamheten av dessa åtgärder.    

Projektet börjades med en inventering av befintliga installationssystem och analysering av 

byggnadens nuvarande energianvändning. Undersökning av byggnadens totala 

energiförbrukning visade att det går 598 MWh/år till elanvändning, 712 MWh/år till 

fjärvärmeanvändning och 200 MWh/år till fjärrkylanvändning. Efter en djupanalys av 

byggnadens energistatistik, undersöktes fem åtgärder i IDA ICE med avsikt att se hur dessa kan 

leda till minskning av energianvändningen. Dessa åtgärder var byte av ventilationsaggregat, 

byte av styrning från CAV-system till DCV-system, byte av fönster, byte till LED-armaturer 

och sänkning av tilluftstemperatur.  

Byte från befintliga ventilationsaggregat som har verkningsgraden 50 % till ett effektivare 

ventilationsaggregat med verkningsgraden 80 % resulterade i reducering av 

fjärrvärmeanvändningen med 33 % och fläktarnas elförbrukning med 9 %. Byte av styrningen 

CAV-system till DCV-system gav en reducering av fjärrvärmeanvändningen med 14 %, 

elförbrukningen med 27 % och kylanvändningen med 44 %. Byte från 2-galssfönster till 3-

glassfönster som har argonspalt gav en minskning av fjärrvärme med 2 %. Byte av befintliga 

armaturer till LED-armaturer resulterades i minskning av elförbrukningen med 69 % och 

kylanvändningen med 26 % medan fjärrvärmeanvändningen ökade med 6 %. Alla åtgärder 

tillsammans gav en minskning av energibehovet med 30 %.  

En lönsamhetsberäkning utfördes med hjälp av BELOK:s beräkningsprogrammet 

Totalvektyget och det visade sig att byte av ventilationsaggregat, byte av kontrollsystem och 

tilluftstemperatursänkning är de som är lönsamma åtgärder som uppfyller kalkylräntan. Dessa 

krävde en uppskattad investering på 3 865 000 kr. Detta ger då en årlig energibesparing av 353 

MWh per år, vilket motsvarar minskning med ca 23 % av totala energianvändning.  
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Abstract 

This project was carried out in collaboration with Akademiska Hus and the Energibyrån in 

Umeå. The project is about energy mapping of a university building called 

Lärarutbildningshuset. The building, which is owned by Akademiska Hus, is located on 

Campus area of Umeå university and has a total heated area (BRA) of 9,535 m2. The purpose 

of the energy mapping is to analyze the building's energy use and find out possible energy 

saving measures and to investigate the profitability of these measures. 

The project began with an inventory of existing systems and analysis of the building's current 

energy use. A survey of the building's total energy consumption showed that 598 MWh / year 

goes to total electricity consumption, 712 MWh / year goes to total district heating use and 200 

MWh / year goes to total district cooling use. After an in-depth analysis of the building's energy 

statistics, five measures were examined in IDA ICE with the intention of seeing how these can 

lead to a reduction in energy consumption. These measures included changing air handling 

units, changing control system from CAV-system to DCV-system, changing existing windows, 

switching to LED luminaires and reducing the supply air temperature. 

Changing the existing air handling units with an efficiency of 50 % to air handling unit with an 

efficiency of 80 % resulted in reduction of district heating by 33 % and fan consumption by 9 

%. Switching from CAV systems to DCV systems resulted in a reduction of district heating 

consumption by 14 %, electricity consumption by 27% and cooling consumption by 44%. 

Switching from 2-glazed windows to 3-glazed windows gave a reduction of district heating by 

2%. Switching existing luminaires to LED luminaires resulted in a reduction of electricity 

consumption by 69% and cooling energy consumption by 26 %, while district heating 

consumption increased by 6%. All measures together resulted in a 30 % reduction in energy 

demand. 

Profitability calculations, which were carried out with the help of a calculation method called 

Totalmetodiken by BELOK, showed that changing to more efficient air handling units, 

changing to efficient control systems and reducing supply air temperature are the most 

profitable measures that will require an estimated investment of SEK 3,865,000. This results in 

an annual energy saving of 353 MWh per year, which corresponds to a reduction of 

approximately 23 % of total energy use. 
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1 INLEDNING 

Under 2017 användes totalt 378 TWh energi i Sverige. Störst var energianvändningen inom 

bostad-och servicesektorn, som står för knappt 40 procent av totala energianvändningen. Den 

svenska energipolitiken syftar till att minska energianvändningen med 20 procent genom 

energieffektiva lösningar, där detta mål är uppsatt till år 2020 med år 1990 som basår [1]. 

Minskad energianvändning innebär att det tillförs mindre energi och kan bidra till lägre utsläpp 

av bland annat koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och andra partiklar. Naturvårdsverket ser 

energieffektivisering som ett sätt att nå flera miljökvalitetsmål. Energieffektivisering i 

byggnader kan uppnås genom tekniska åtgärder som minimerar energianvändningen men 

behåller ett önskvärt inomhusklimat samt genom beteendeförändringar. Till exempel kan det 

åstadkommas genom förbättrad isolering eller genom att välja mer energieffektiva installationer 

och apparater [2]. 

1.1 BAKGRUND 
Enligt lagen ska stora företag göra en energikartläggning senast den 5 december 2015 och 

därefter minst vart fjärde år efter den förgående kartläggningen. Stora företag innebär företag 

som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro 

eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år. Lagen är en del i att uppfylla 

de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED ställer på medlemsstaterna. 

Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen [3]. 

I en byggnad utgör oftast uppvärmning, ventilation, kylning och belysning cirka 70–80 % av 

den totala energianvändningen. Pris för energin i en byggnad utgör ca 35 % av byggnadens 

underhållskostnader. Ur en ekonomisk synvinkel föredras energieffektivisering genom 

driftoptimering av befintliga system eftersom det inte kräver investeringar för helt nya [4]. 

Enligt energimyndigheten, så kan det göras ekonomiskt lönsamma energibesparingar (upp till 

20 %) utan större ombyggnationer i befintliga byggnader [5].  

Universitetsbyggnader liksom andra utbildnings- och kommersiella byggnader är 

energiintensiva. Europiska byggnader står för cirka 38 % av den totala energiförbrukningen 

enligt ”Eurostat (2014)” [6]. Av denna totala energiförbrukning konsumeras 13 % av just 

universitetsbyggnader. I detta brukar energin som går åt ventilation ligga mellan 10 och 50 % 

[7]. Det finns olika metoder som används för att minska energiförbrukningen inom 

universitetsbyggnader. En vanlig metod är att förbättra byggnadens tekniska aspekter, till 

exempel byte av ventilations aggregat med effektivare system eller återvinningsteknik. 

En annan känd metod är förbättrad styrning av ventilationsaggregat till effektivare och väl 

undersökt närvarostyd schema som skulle kunna leda till mer energisparande. Inverkan av 

ockupanter spelar en viktig roll när det gäller energibesparing i byggnader. Fel uppskattning av 

ockupanters närvaro och beteende i byggnader kan öka energiförbrukningen på ett 

ventilationssystem med en tredjedel. Demad-driven control (DCV) är utformad för att fixa 

sådana brister och gör det möjlig för ventilationsaggregat att följa ett ockupantschema som 

fungerar optimalt.  Med DCV-system står man både för minskat energiförbrukning och 

förbättrat inomhusklimat jämfört med CAV (Constant air volume). DCV-systemet brukar vara 

praktiskt i universitetsbyggnader och är mycket lämpligt för de platser där det finns varierande 

närvaro såsom kontor, mötesrum, pausrum, skola, sportanläggning [8]. 

Belysning är en viktig faktor för att minska energianvändningen i en byggnad. Studier har visat 

att de mest effektiva sätten att reducera energianvändningen för artificiell belysning i 
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kontorsbyggnader är genom användning av dagsljuset [9]. Därför har belysning med LED (light 

emitting diod) blivit attraktivt. LED ger stora tekniska möjligheter att utveckla ljuskällor som 

ger den from av ljus som man önskar. Utöver det så har den fördelen att den inte innehåller 

något farligt ämne. Olika studier har visat att installation av LED-armaturer med 

dagsljusstyrning kan resultera i att energianvändningen reduceras med 40–70 % beroende på 

vädret [10], [11], [12].  

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag som äger, utvecklar samt förvaltar 

universitet och högskolor. De har som mål att halvera mängden levererad energi fram till år 

2025, med år 2000 som basår [13]. I samband med detta mål genomfördes detta examensarbete 

i samarbete med teknisk konsultföretaget Energibyrån. Byggnaden som undersöks i detta 

examensarbete heter Lärarutbildningshuset och är belägen på campusområdet i Umeå 

universitet.  

1.2 SYFTE 
Syftet med detta projekt är att genomföra en fördjupad energikartläggning av 

Lärarutbildningshuset på Campus Umeå. Detta projekt ska då användas som beslutsunderlag 

för genomförande av ett större energieffektiviseringsprojekt.  

1.3 MÅL 
Målet med projektet går ut på att: 

• Studera den årliga energianvändningen i byggnaden.  

• Göra nulägesanalys av befintliga installationssystem samt klimatskärm.  

• Göra beräkning av byggnadens energibalans med hjälp av IDA ICE.  

• Genomföra utredning av möjliga tekniska åtgärder som resulterar i 

energibesparingar. 

• Göra Paketering av åtgärder och lönsamhetsbedömning enligt BELOK:s 

Totalmetodik. 

2 TEORI 

Detta avsnitt har syftet att ge en grundläggande teori för att förstå rapportens innehåll. Den 

består främst av olika koncept bakom energianvändning, energibalans, fjärrvärmesystem, 

ventilationssystem och kylsystem i en byggnad. 

2.1 ENERGIANVÄNDNING 
Energianvändning är i princip energin som en byggnad använder. Boverket definierar en 

byggnads energianvändning som ”den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår 

behöver levereras till en byggnad för uppvärmningen, komfortkyla, tappvarmvatten och 

byggnadens fastighet energi” [14]. Totala energianvändning av en byggnad beskrivs enligt 

 𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝐸𝑘𝑦𝑙 + 𝐸𝑡𝑣𝑣+𝐸𝑒𝑙 

 

(1) 

där  

𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒  är uppvärmningsenergi 

𝐸𝑘𝑦𝑙 är kylenergi 
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𝐸𝑡𝑣𝑣 är tappvarmvattenenergi 

𝐸𝑒𝑙 är fastighetsenergi. 

 

Vidare beskriver boverket 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝  som ”arean av samtliga vindsplan och källarplan för 

temperaturreglerande utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 0C, som begränsas av 

klimatskärmens insida”. Areor som inte räknas med är exempel viss area för garage, area som 

upptas av innerväggar osv.  Om byggnadens energianvändning 𝐸𝑡𝑜𝑡  fördelas med 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 fås 

byggnadens specifika energianvändning 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐 enligt  

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐 =

𝐸𝑡𝑜𝑡

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

 

(2) 

Specifika energianvändning beskrivs som den energi som används i en byggnad per år och area. 

I nu gällande BBR är Sverige indelat i geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå. Den 

geografiska justeringsfaktorn bestäms genom att energiindex enligt SMHI för mätplatsen i 

respektive kommun har dividerats med energiindex för Eskilstuna kommun (som är referensen 

och har fakturen 1). Med SMHI:s energiindex får du ett mått på hur energibehovet för 

uppvärmning av fastigheter skiljt sig från det normala för en specifik ort. I de fall där en och 

samma kommun har flera mätplatser har ett genomsnitt använts [15]. I figur 1 nedan visas hur 

Sverige indelas i kommuner. 

 

 

Figur 1: Sveriges indelning i geografiska justeringsfaktor i kommuner med Eskilstuna kommun som referens [16]. 
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Byggnaden som undersöks är belägen i kommunen Nordmaling och Umeå vilket motsvarar ett 

Geografisk justeringsfaktor 1,3. Primärenergitalet utgörs av byggnadens energianvändning, 

med hänsyn tagen till byggnadens geografiska läge i landet, uttryckt i totala energianvändning 

fördelat på 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝  och år.  Boverket ställer Kravet att en byggnad ska vara utformad så att 

byggnadens primärenergital, och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, 𝑈𝑚 , för de 

byggandelar som omsluter byggnaden, 𝐴𝑜𝑚,  högst uppgår till de värden som anges i 

nedanstående tabell 1.  

Tabell 1: Boverkets krav av högsta tillåtna primärenergi och genomsnittliga värmegenomgångskoefficient för småhus, 
flerbostadshus och lokaler [17].  

 Högsta primärenergital (kWh/ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 

och år) 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

𝑈𝑚 (W/m2K)  

Småhus 90 0,4 

Flerbostadshus 85 0,4 

Lokaler 80 0,6 

 

2.2 NORMALÅRSKORRIGERING 
Medelvärdet av utomhusklimat under en längre tidsperiod definieras som normalår. Under ett 

normalår kan man då korrigera en byggnads klimatberoende energianvändning för att jämföra 

energianvändningen från år till år oberoende av den aktuella utomhustemperaturen. Detta sätt 

att korrigera kallas för normalårskorrigering. Justering görs endast för uppvärmningsenergi och 

kylenergi eftersom det är de som är beroende av utomhustemperaturen och har då varierande 

temperatur [18]. Enligt SMHI, de två vanligaste metoderna för normalårskorrigering är 

graddagsmetoden och energiindex metoden [19]. 

2.2.1 Graddagarsmetoden  
Graddagarsmetoden är en enkle och snabb metod som strävar efter rätt innetemperatur till lägsta 

möjliga kostnad. Den är vanligaste metoden och krävs regelbunden uppföljning av 

energianvändning för att lyckas [20]. Beräkning av antal graddagar för varje dag 𝑖 görs enligt 

 

𝐺𝐷 = ∑ 𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡

𝑖

 

 

(3) 

där  

𝑇𝑔 är balanstemperaturen (eldningsgräns) 

𝑇𝑢𝑡 är utetemperaturens dygnmedelvärde 

𝑖= 1, 2, …,𝑁 dagar. 

Balanstemperaturen 𝑇𝑔  är olika för olika månader. Exempelvis så är balanstemperaturer låga 

under sommar, vår och hösttider eftersom solinstrålning är större under dessa månader. Vid 

utetemperaturer större än 𝑇𝑔 stängs alltså värmetillförseln. Tabell 2, nedan beskriver hur 𝑇𝑔 

varierar månadsvis. 
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Tabell 2: Balanstemperatur för olika månader [21]. 

Period Temperatur [0C] 

Maj, juni, juli 10 

Augusti 11 

April, september 12 

Oktober 13 

Övriga tid (november-mars) 17 

 

Korrigering av energianvändning görs med hjälp av en faktor 𝐹 som består av kvoten mellan 

summan av normalårets graddagar 𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟  och summan av aktuella årets graddagar 

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡å𝑟, enligt 

 
𝐹 =

𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡å𝑟
 

 

(4) 

 

Normalårets graddagar är baserat på Normalårsperioden 1981 - 2010 (30 år) medeltemperatur. 

Den normalårskorrigerad uppvärmningseffekts 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒,𝑘𝑜𝑟𝑟 beräknas då som 

 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒,𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝐹 ∗ 𝐸𝑣ö𝑟𝑚𝑒 

 

(5) 

 

2.3 ENERGI OCH EFFEKTBALANS I BYGGNADER 
Energibalans anger hur energi tillförs, omvandlas och bortförs i en byggnad. Energibalans 

innebär då beräkning av differensen mellan energiförluster och den tillförda energin. 

Energiförluster sker på tre olika sätt: Transmission, värmeförlust på grund av läckage och 

ventilation [22]. Den tillförda energin består av tre olika sätt: tillförd värme, internt genererad 

värme och tillförd värme från solinstrålning, se figur 2.  
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Figur 2: Skiss av energibalans i en byggnad [23] 

Energibalans [24], som råder mellan tillförd- och bortfördenergin anges då som 

 �̇�𝑉𝑆 + �̇�𝐼𝑁𝑇 + �̇�𝑆𝑂𝐿 = �̇�𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 + �̇�𝑂𝑉 + �̇�𝑉𝐸𝑁𝑇 

 

(6) 

där 

�̇�𝑉𝑆 är tillförd värme i värmesystem 

�̇�𝐼𝑁𝑇 är internt genererad värme 

�̇�𝑆𝑂𝐿 är tillförd värme från solinstrålning 

�̇�𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 är transmissionsförluster 

�̇�𝑂𝑉 är värmeförluster på grund av luftläckage  

�̇�𝑉𝐸𝑁𝑇 är ventilationsförluster. 

 

2.3.1 Transmissionsförluster 
Transmissionsförlust är energiförlust genom en byggnad som sker via byggnadens klimatskärm 

(via väggar, fönster, tak och golv).  Egenskaper hos klimatskärm är viktiga att veta eftersom 

det avgör storleken på transmissionsförlusterna. Val av energieffektiva fönster, dörrar, golv och 

isolering leder då till sparande av energi. Förlust händer när utomhustemperaturen är lägre än 

inomhustemperaturen. Transmissionsförlust sker också via linjära köldbryggor (t.ex. träreglar 

och balkar) och punktformiga köldbryggor (fästningar). Den totala transmissionsförlusten 

�̇�𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 (24), anges då som 

 �̇�𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) 

 

(7) 

där 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 är specifik värmeförlustfaktor och beskrivs enligt 
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𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = ∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖 + ∑ 𝜓𝑘𝑙𝑘 𝜓𝑘𝑙𝑘 + ∑ 𝜒𝑗 

 

(8) 

där 

𝑈𝑖 är värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel 𝑖, 

𝐴𝑖 är arean för byggnadsdelen 𝑖:s yta mot uppvärmd inneluft, 

𝜓𝑘= Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan 𝑘, 

𝑙𝑘= Längden av den linjära köldbryggan 𝑘 mot uppvärmd inneluft, 

𝜒𝑗= Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan 𝑗. 

2.3.2 Ventilationsförluster 
Ventilationsförluster i en byggnad sker genom frånluft. I en byggnad som är utrustad med ett 

ventilationsaggregat utan värmeväxlare brukar det vara stora värmeförluster genom frånluften. 

Därför har byggnader värmeväxlare innan värmebatteri.  På det sättet kan man då ta till vara på 

värmen från frånluft och blir därmed minskning av värmeförlust från byggnaden. Värmeförlust 

genom ventilation system utan värmebatteri (24), fås genom 

 �̇�𝑉𝐸𝑁𝑇 = �̇�𝑉𝐸𝑁𝑇−𝑉𝐵 − �̇�𝑉𝐸𝑁𝑇−𝑅𝑈𝑀 = 𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇å) 

 

(9) 

 

där 

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 är Flödet på ventilationen 

        𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌𝑐𝑝𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡  

och 

 �̇�𝑉𝐸𝑁𝑇−𝑉𝐵= 𝜌𝑐𝑝𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡(𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇å). 

 

(10) 

Värmeförlust genom ventilation system med värmeväxlare fås, med användning av 

temperaturverkningsgrad 𝜂 (se sektion 4.10) till 

 �̇�𝑉𝐸𝑁𝑇 = 𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡(1 − 𝜂)(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡) 

 

(11) 

 

2.3.3 Värmeförlust på grund av luftläckage 
Värmeförlust på grund av luftläckage kallas för ofrivilliga ventilation. Detta sker bland annat 

genom otäta klimatskärm. Värmeförlust på grund av ofrivillig ventilation (24), ges då av 

 �̇�𝑂𝑉 = 𝐹𝑜𝑣(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) 

 

(12) 

där 

𝑞𝑜𝑣= Flödet på ofrivillig ventilation 

𝐹𝑜𝑣 = 𝜌𝑐𝑝𝑞𝑜𝑣 
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2.4 VENTILATION 
Ventilation innebär transport och utbyte av luft i byggnader. Ventilation har syftet att föra in 

frisk luft och föra bort förorenad luft samt se till att föroreningar inte sprids från mindre rena 

rum till rena rum. Luftföroreningar som koldioxid, damm och emissioner från människor och 

material påverkar människans andningsvägar, ögon, hud och inre organ [25]. En god ventilation 

tar bort lukt och är nödvändig för att fukt och mögelproblem inte ska uppstå. Bra ventilation 

kan också medföra minskade av höga temperatur som kan leda till att man blir trött och presterar 

sämre. Det är oftast möjligt att reglera luftflöden och drifttider i ett ventilationssystem.  

Beroende på vilken typ av lokal som ventilationssystem betjänar ställs olika krav på luftflöde. 

Tabell 3 nedan beskriver sammanställning av värden när det kan finnas risk för människors 

enligt Folkhälsomyndigheten för allmänna lokaler. 

Tabell 3: Sammanställning av värden när det kan finnas risk för människors hälsa när det gäller allmänna 

lokaler [26]. 

Parameter  

Uteluftflöde <7 l/s person + 0,35 l/m2 s 

Fuktskillnad, inne-ute    >3 g/m3 

Lufthastighet >0,15 m/s 

Koldioxid >1000 ppm 

 

Vilken typ av ventilation som ska konstrueras beror på vilken typ av byggnad det handlar om 

och hur byggnaden används. En annan sak att ta hänsyn till när man väljer hur man ska utforma 

sitt ventilationssystem är storleken på fläktrummet den ska ligga i. I ett ventilationsaggregat 

förs in friskluft i form av uteluft. Efter uteluften behandlas och filtreras så förs den in i 

byggnaden i form av tilluft. Luft lämnar byggnaden sedan i form av frånluft till 

ventilationsaggregaten för att sen filtreras och föras bort till omgivningen i form av avluft.  

Ventilation kan också användas till att värma och kyla tilluften innan den tillförs till byggnaden.  

Detta görs med hjälp av någon typ av värmeåtervinning eller ett kyl- och värmebatteri.  

2.4.1 Typ av ventilation 
Ventilation har olika tekniska lösningar och kan delas in i tre huvudgrupper: 

• Självdragsventilation: har enkel princip som är baserat på att uppvärmd luften i 

byggnaden blir lättare och stiger uppåt samtidigt som det ersätts med kall luft underifrån. 

Kalluften som kommer in genom väggar, fönster, dörrar osv.., på grund av otäthet. Detta 

system är som effektivast under kallare delarna av året då inomhus är betydlig värmare 

än utomhus. Nackdelen med detta system är att det in går kontrollera flöden och att 

återvinna värmen från frånluften inte är möjligt. 

 

• Frånluftsventilation: fungerar likadant som ett självdragssystem men har ett 

frånlutsfläktar som driver luften ut ur byggnaden. Här kan man reglera mängden frånluft 

men är omöjligt att kontrollera flöden. Värmeåtervinning är möjligt med hjälp av 

värmepump. 

 

• FTX-ventilation: är ett system som styrs både till- och frånluften via fläktar med 

värmeåtervinning. Systemet är vanligast i skolor, kontorsbyggnad, sjukhus etc eftersom 

det krävs kraftigare ventilation än vanliga bostäder. 
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2.4.2 Värmeväxlare 
En värmeväxlares uppgift är att återvinna värme från frånluften och där med bidra till sparning 

av energi och tempererad tilluft till byggnader. Den har även uppgiften att kyla frånluften under 

en varm sommardag. FTX-ventilation är det systemet som förses med en värmeväxlare. 

Värmeväxlingen i systemet bidrar till minskade av risken för dragkänslan till skillnad från 

självdrags- och frånluftsventilation där det oftast uppstår drag. Bedömningar visar att 70 % av 

energin som går förlorad genom ventilationen kan återvinnas [27], [28]. Det finns olika typer 

av värmeväxlare, men de tre vanligaste beskrivs nedan. 

2.4.2.1 Roterandevärmeväxlare  

En roterandevärmeväxlare är en typ som består av ett roterande metallhjul. Hjulet roterar medan 

den värms upp av frånluften som i sin tur avger värmeenergi och värmer upp inkommande 

kallaluften. Hjulet har små kanaler som luften passerar genom och är därför inte helt tät. Detta 

kan medföra risk för förorening och luftspridning. Största fördelen med roterandevärmeväxlare 

är att den har låga tryckfall vilket leder till låg fläkt- och energianvändning. Figur 3 nedan, visar 

skiss över en roterandevärmeväxlare.  

 

Figur 3: visar en bild av roterandevärmeväxlare [29]. 

I en roterande-vvx är rotationshastighet, lufthastighet och hjulets utformning de avgörande 

parametrar. I en fallstudie av verkningsgraden i regenerativa centralvärmeväxlare i 

flerbostadshus, testades verkningsgraden enligt standard SSEN308. Denna standrad beskriver 

vilka förhållanden som ska råda då verkningsgraden provas i laboratorium. Beräkning gjordes 

för två olika centralaggregat och kom fram till att verkningsgraden blir 77 % för den ena 

respektive 83 % för den andra [30]. I en modellbaserad undersökning och simulation av 

roterande-vvx inom en labaratorisk skala, visades att verkningsgraden kan nå upp till 85 %. 

Undersökningen fokuserade på implementering av matematiska modeller för termisk analys av 

vätske- och hjulmatriser. Nackdelen med en roterande-vvx är att förorening är möjligt, 

2.4.2.2 Plattvärmevärmeväxlare 

En plattvärmeväxlare är en typ som består av tät inpackat tunna metallplattor som har hög 

värmeledningsförmåga.  Den fungerar genom att den varma frånluften värmer upp plattorna 

och därvid den kalla tilluften tar upp värmen. Luften kan passera genom värmeväxlaren på två 

olika flödeskonfigurationer. Dessa konfigurationer kallas för medströms- och motströmsflöde. 

Det finns också olika sätt att paketera kanalplattorna som t.ex. BPHE med dubbla kretsar, 
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Tvåstråks lödda plattvärmeväxlare, anslutna i serie etc. Tillskillnad från roterandevärmeväxlare 

så kan lukt och föroreningar inte sprida sig Plattvärmeväxlarens. Figur 4 nedan, visar skiss över 

en plattvärmeväxlare. 

  

 

Figur 4: visar en bild över plattvärmeväxlare [29]. 

José Fernández-Seara gjorde en experimental analysering av plattvärmeväxlare [31]. 

Experimentet utfördes genom att variera inloppslufttemperatur, utloppslufttemperatur och 

luftflödehastigheten. I experimentet drog slutsatsen, efter olika tester, att under stadigt 

förhållande blir termiska verkningsgraden 80 %. Med ändring av lufttemperaturen mellan 5 0C 

och 15 0C förblir termiska verkningsgraden nästan konstant och minskar något då 

lufttemperaturen överstiger 15 0C. I experimentet drog också slutsatsen att verkningsgraden kan 

variera mellan 78 % och 94 % för luftflöde av 50 m3/h respektive 175 m3/h. I en studie 

presenterade en designad som är mest energieffektiva styrstrategin för en specifik 

motströmsvärmeväxlare under norraeuropeiska och arktiska klimatförhållanden. Denna design 

kunde nå upp till en termiskverkningsgrad på 88 % [32]. En jämförelse av olika värmeväxlare 

på en förskola gjordes i en artikel skriven av Caroline Vidar [33]. Jämförelse gjordes mellan 

Korsström, roterande och motström. Det resulterades då till att motström hade störst 

verkningsgrad på två olika luftflöden (1,010 m3/s resp. 1,750 m3/s).  

2.4.2.3 Vätskekopplad värmeväxlare  

En vätskekopplad värmeväxlare en typ som består av kyl- och värmebatteri. Frysskyddvätska 

cirkuleras då mellan batterierna, som är placerade i frånluft respektive tilluftssystem. 

Värmeväxling sker genom att den varma frånluften värmer upp frysskyddvätskan så att den 

avger värmen till den kalla tilluften. Fördelen med denna typ av värmeväxlare är att man kan 

placera tilluft och frånlutsaggregaten oberoende av varandra. Figuren 5 nedan, visar skiss över 

vätskekopplad värmeväxlare. 
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Figur 5: visar en bild över vätskekopplad värmeväxlare [29]. 

Förutom verkningsgraden så har den nackdelar som risk för högt tryckfall på luftsidan och att 

det krävs cirkulationspump som drar betydande el. 

 

2.4.3 Temperaturvekningsgrad  
I ett FTX-ventilationssystem beskrivs värmeåtervinningsförmåga med 

temperaturverkningsgrad, 𝜂. Begreppet kan definieras som förhållandet mellan den aktuella 

temperaturändring och den största tillgängliga temperaturskillnad. Verkningsgraden kan 

bestämmas genom att mäta temperaturen kring värmeväxlare och beräknas både på till- och 

frånluftssidan enligt [24]. Men oftast beräknas totalaverkningsgraden vid 50 % luftfuktighet 

och när det råder jämnvikt. Totalaverkningsgraden beräknas då genom  

  

𝜂𝑇𝑜𝑡 =
𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒
 

 

(13) 

 

där 

𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙= Tilluftstemperatur (0C) 

𝑇𝑢𝑡𝑒=utetemperatur (0C) 

𝑇𝑓𝑟å𝑛=Frånlufttemperatur (0C) 

2.4.4 SFP-tal 

Specifik fläkteleffekt, 𝑆𝐹𝑃 (Specific fan power), används för att mätta ventilationssystemets 

eleffekt. SFP definieras som till-och fånluftsfläktarna summerade el-effekt dividerat med 

största flöde i ventilationssystemet.  Det beräknas då enligt 

 
𝑆𝐹𝑃 =

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 + 𝑃𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑞𝑚𝑎𝑥
 

 

(14) 

 

där 

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡= Tillförd el till tilluftsfläkten (kW) 
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𝑃𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡=Tillförd el till frånluftsfläkt (kW) 

𝑞𝑚𝑎𝑥= Det största av till- och frånluftflödena (m3/s) 

Eftersom lägre SFP-tal motsvarar mindre elenergi som dras av fläktarna, utvecklingen går mot 

all lägre SFP-tal i syfte att spara elenergi och driftkostnader. För att uppnå ett lågt SFP-tal gäller 

inte bara välja el-effektiva fläktar utan att välja rätt utformning och dimensionering av 

kanalsystem. Exempel på SFP-tal i några systemtyper redovisas i tabell 4 nedan. 

Tabell 4: Visar typiska värde för äldre och nya FTX samt F-fläktar [24]. 

Systemtyp eller fläkt SFP-tal [kW/m3/s] 

Äldre FTX 3–4 

Nya FTX 1,5–2 

Äldre F Ca 2 

Nya F 0,5–0,7 

 

2.4.5 Fläktar 
Fläkt har uppgiften i byggnader att kompensera tryckmotståndet i kanaler, spjäll, don i rummet, 

uteluftsgaller, avluftshuvar och komponenter i själva aggregatet. I ett FTX-system finns två 

fläktar, en för tilluft och en för frånluft. Fläktar är oftast placerad sist i strömningsriktning. 

Nyttig effekt, 𝑃𝑛, för fläktar definieras som 

 𝑃𝑛 = �̇� ∗ ∆𝑃0 

 

(15) 

 

Där 

�̇�= Volymflödet [m3/s] 

∆𝑃0= Totaltrycksökning [Pa] 

 

2.5 AFFINITETSLAGARNA 
Med hjälp av affinitetslagarna kan man få fram information om ett visst varvtal om totaltryck 

och luftflöde för ett annat varvtal är kända. De tre affinitetslagarna definiera som 

 𝑞1

𝑞2
=

𝑛1

𝑛2
 

∆𝑝1

∆𝑝2
= (

𝑛1

𝑛2
)

2

 

𝑃1

𝑃2
= (

𝑛1

𝑛2
)

3

 

 

(16) 

 

(17) 

 

 

(18) 

 

där 

𝑞1= Luftflöde i driftfall 1 

𝑞2= Luftflöde i driftfall 2 
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𝑛1= Varvtal i driftfall 1 

𝑛2= Varvtal i driftfall 2 

∆𝑝1= Tryck i driftfall 1 

∆𝑝2= Tryck i driftfall 2 

𝑃1= Effektbehov i driftfall 1 

𝑃2= Effektbehov i driftfall 1 

2.6 STYRNINGSPRINCIPER 
Det finns olika typer av styrningsprinciper och de tre kända är VAV-system, CAV-system och 

DCV-system. VAV (Variable Air Volume) är ett variabelt flödesystem och innebär ventilation 

flödet under drifttid kan variera. CAV (Constant Air Volume) är ett konstant flödesystem och 

innebär att flödet inte ändras under drifttid. DCV (Demand Control Ventilation) är ett system 

som är baserat på inomhus luftkvalitet. DCV har oftast två skikt där den ena är VAV-system 

och den andra är en fläkt som håller kontrollerat statisktryck.  VAV- och DCV-system har 

samma syfte, vilket är att justera ventilationen och luftkonditionen beroende på aktivitetsnivåer 

i en lokal. DCV-system är bara ett mer avancerat system som erbjuder fler alternativ för att 

finjustera komfortnivån som passar till olika närvarokrav.  

Med DCV-och VAV-styrsystem står man för både minskat energiförbrukning och förbättrat 

inomhusklimat jämfört med CAV. En studie av Muhannad Delawati utfördes jämförelse mellan 

CAV och DVC- system i ett kontor med hög och låg närvaro. I studien bedöms påverkan av 

fläkt energianvändning baserat på en simuleringsmodell och realistiska mättningar. DCV-

system gav en besparing energianvändning med 72 % och 93 % när det gäller hög respektive 

låg närvaro [34]. I en liknande studie av Bart Merema, handlar om implementation av DCV-

system i skolor och kontorsbyggnader [35]. Studien visade sig att DCV-system passar bäst i 

rum med en stor och varierande närvaro som föreläsningsrum och kontor. Studiens resultat 

resulterades också till reducering av fläktenergi med 55 % jämfört med CAV-system. En studie 

gjordes av Mads och Sveinung i Norge som handlar om jämförelse av CAV, DCV-co2 (Co2 

Kontrollerad) och DCV-IR (infraröd kontrollerad) [36]. I studien kom författarna fram till att 

DCV-IR gör störst besparing med 51 % jämfört med CAV när testet gjorde för 150 klassrum.  

2.7 EL 
El i en byggnad kan delas in i två delar: verksamhetsel och fastighetsel. Byggnadens 

fastighetsel representerar energianvändning för drift av byggnadens installationer och 

gemensamma funktioner, det vill säga den el (eller annan energi) som används för att driva de 

centrala systemen i byggnaden som krävs för att byggnaden ska kunna användas på avsett sätt 

[37]. Exempel på detta är elförbrukning av fläktar, pumpar och hissar. Verksamhetsel är elen 

som används för verksamheten i lokaler. Exempel på detta är belysning, datorer, tv och andra 

hushållsmaskiner som spis, kyl och frys. 
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2.7.1 Belysning 
Vid jämförelse av olika ljuskällor finns det viktiga ljus tekniska grundbegrepp som borde 

kännas till. Dessa begrep är effekt, ljusutbyte, ljusflöde, belysningsstyrka och ljusstyrka. Effekt 

anger hur mycket el en ljuskälla förbrukar och anges i watt (W).  Ljusflöde beskriver hur mycket 

ljus en källa avger i alla riktningar och anges i lumen (lm).  Ljusutbyte är måttet på hur effektivt 

en ljuskälla omvandlar el till ljus och anges i lumen per watt (lm/W). Belysningsstyrka 

beskriver hur mycket ljusflöde faller på en yta och anges i lux (lm/m2). Ljusstyrka definieras 

som antal lumen per vinkel i en viss riktning och anges i candela (Cd). 

Den mest vanligt förekommande ljuskällan i kontor och undervisningsbyggnader är ljusrör. 

Numera är T5-ljusrör standard och ersätter T8-ljusrör, där enkla sätten att se skillnaden mellan 

dessa är att diametern för T5 är 16 mm och diametern för T8 är 26 mm. T5 drivs med HF-don 

(högfrekvent), som ser till att ljuskällan får rätt spänning, ström och frekvens för att förlänga 

livslängden och förhindra att förstöra lamporna. [38]. Donet i sig har egen förbrukning som är 

låg jämfört med de don som driver T8. En ljuskälla som inte behöver don och har börjat bli 

alltmer vanligare än LED (light emitting diode). Fördelen med LED tillskillnad med ljusrör är 

att de har höga ljusutbyte och har längre livslängd [39].  Högre ljusutbyte leder till mindre 

elförbrukning.  

I BBR finns det allmänna krav för belysning som säger: ”Byggnader ska utformas så att 

tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att uppnå, utan att skaderisker och olägenheter för 

människors hälsa uppstår. Ljus-förhållandena är tillfredsställande när tillräcklig ljusstyrka och 

rätt ljushet (luminans) uppnås och när ingen störande bländning och inga störande reflexer 

förekommer” [40]. Belysningen på kontor ska passa arbetsuppgifterna och den enskilde 

personen. Den ska anpassas till de syn krav som arbetsuppgifterna ställer och de arbetandes 

olika förutsättningar. Tabell 5 nedan visar vilka krav Arbetsmiljöverket ställer på 

kontorsbelysning [41].  

Tabell 5: Visar krav som ställs av arbetsmiljöverket på kontorsbelysning 

 

Energimyndigheten tillsammans med stockholmstad presenterar i en rapport stora krav på 

belysning vid ny produktion och ombyggnad av flerbostadshus [42]. I rapporten presenteras 

skalkraven att Ra-index (Rendering Average), som indikerar hur bra ljuskällan är, skall vara 

minst 80 för inomhusmiljöer. Det presenteras också skalkraven att färgtemperatur, som 

beskriver vilken ljusfärg källan har, skall vara på ca 3 000 Kelvin. Andra skallkrav som medel 
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reflektansfaktorn för olika ytor presenters i tabell 5 nedan. Reflektansfaktor definieras som 

mängden av ljus som reflekterar på en yta. 

Tabell 5: visar skallkrav som ställs av energimyndigheten på belysning [43]. 

Rumsytor Medel reflektantsfaktor 

Tak  Större än 80 % 

Fönsterväggar Större än 70 % 

Övriga väggar Större än 60 % 

Golv 20–40 % 

Arbetsbord 30–60 % 

 

3 METOD 

I detta avsnitt presenteras metodiken bakom projektet. I avsnittet beskrivs bland annat 

byggnaden i sin helhet, projektets tillvägagångssätt, uppbyggande av en modell i IDA ICE och 

rimliga energisparandeåtgärder som har valts utifrån analys av befintliga system. Data som låg 

till grund för energikartläggningen samlades in från fastighetsägaren. 

3.1 OBJEKTBESKRIVNING 
Byggnaden som undersöks i detta examensarbete heter Lärarutbildningshuset och är belägen 

på campusområdet i Umeå universitet. Under 1990-talet växte lokalbehoven i 

universitetsområdet, vilket ledde till det som kallas för ”intensiva byggnadsfas” tiden [44]. Det 

utfördes då ny- och påbyggnader av tydligare entrépartier och generösa ljusgårdar. Några 

exempel är Beteendevetarhuset, MIT-huset samt Samhällsvetarhusets påbyggnad. 

Lärarutbildningshuset är en av de nya byggnader som byggdes år 1996. Byggnaden består av 

fyra våningar med en total uppvärmd yta (BRA) på 9 535 m2 samt lokal area (LOA) på 8 904,5 

m2. Byggnaden har en fastighetsbeteckning STADSLIDEN 6:6 och en total vägghöjd på 15,26 

m, se figur 6. 

 

 

Figur 6: Visar en bild av Lärarutbildningshuset som är tagen från Google Earth. 

Bottenvåning (Plan 1) av byggnaden som ligger under marken och är störst av alla planer, har 

takhöjden 3,56 m och golvarean på 2783 m2. Den består av ett fläktrum, förråd, toaletter, 

musiksalar och slöjdsalar. Den består också av ett serveringskök och en stor uppehållsyta i 
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mitten med scen som har läktare. Plan 2 har takhöjden 3,76 m och golvarean 2352 m2. Planen 

består av upphålsyta och undervisningssalar som används bland annat för klädsömnad, bild, 

verkstad och skulptur. Vindfång finns vid ingång till syd och norr om byggnaden. Plan 3 har 

takhöjden 3,46 m och golvarean 2352 m2. Planen består bland annat av undervisningssalar för 

matlagning, grupprum, stor kök och en nyligen renoverat kök.  Plan 4 har höjden 2,80 m och 

golvarean 2048 m2. Planen består till stor del av kontorsrum och fläktrum, se bilaga A. Marken 

kring byggnaden klassas som lågradonmark. Arean för byggnadens tak ligger på 975,52 m2 för 

översta taket och 9 535 m2 för understa taket. 

3.2 IDA ICE 
För att simulera en byggnads energibalans kan mjukvaran IDA ICE (Indoor Climate and 

Energy) användas. IDA ICE är ett dynamiskt simuleringsprogram utvecklat av EQUA som 

används för studier av termiskt inomhusklimat och energiförbrukning i en byggnad. 

Programmet är väldigt känd bland examens- och forskningsarbete som har varit grunden till 

detta arbete. I IDA ICE kan det också utföras avancerade dagsljusberäkningar med användning 

av ett belysningssimuleringsverktyg [45]. 

Valideringstester av simuleringsprogrammet pågår fortfarande och har genomförts under hela 

IDA ICE:s utveckling. Tester utförs för att säkerställa programvaran ger acceptabla värden 

jämfört med antingen uppmätta data eller jämfört med annan programvara. Slutsatsen av 

testerna var att IDA ICE är en tillräckligt nog program för att göra energisimuleringar eftersom 

den presterade bra i alla jämförelser [46], [47], [48].  

3.3 TOTALMETODIK 
I 2001 initierades Belok av Energimyndigheten för att skynda på utveckling mot mer 

energieffektiva lokalfastigheter. Belok har då som uppgift att driva utvecklingsprojekt och testa 

nya metoder, produkt och system. Finansieringen av projekt delas mellan Energimyndigheten 

och medlemsföretagen [49]. Medlemmarföretagen är bland andra från Akademiska Hus till 

Skolor, kontor samt Vård. Inom Belok används termen Totalmetodiken som definieras som en 

metod som används för att på ett lönsamt sätt energieffektivisera lokalbyggnader. Metoden tar 

ett helhetsbegrepp om byggnadens energianvändning i syfte att uppnå så stort energibesparingar 

som möjligt med avseende på fastighetsägarens lönsamhetskrav. Metoden handlar om att 

genomföra flera åtgärder i ett åtgärdspaket som i sin helhet uppfyller fastighetsägarens krav på 

förräntning på investerade medel, uttryckt som kalkylränta. Genom att arbeta med åtgärdspaket 

istället för enskilda åtgärder får man med sig de aktiviteter som på egen hand varit olönsamma, 

men som bidrar till en ökad energieffektivisering. Åtgärdspaketen ger kraftiga 

energibesparingar och en god ekonomisk lönsamhet [50]. 

Totalprojekt har genomförts i många olika typer av byggnader, från ishallar till kontor, och har 

fått en stor spridning i landet.  Metoden har visat att det går göra betydliga och lönsamma 

energibesparingar [51], [52], [53].  

3.4 ENERGIANVÄNDNING 
För insamling, uppföljning och analys av energidata i byggnaden användes ett system som 

kallas för Energiportalen. Energiportalen skapades av Akademiska Hus i 2008 och består av 

totalt ca 6 000 mätare som levererar nästan 15 000 mätvärden per timme till en central databas 

som sammanställer över 500 miljoner uppgifter [54]. När det gäller lärarutbildningshuset finns 

8 mätare som mäter fjärrvärmeanvändningen kylanvändningen, kalvattensflöde och 

http://belok.se/totalmetodiken/lonsamhet/
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elanvändningen. I Energiportalen kan figurer plottas som visar uppmäta månadsvisa 

medelvärde inom högst sex år. 

3.4.1 El 
Elanvändningen för lärarutbildningshuset mätts av fem mätare. Huvudmätare heter J0008026_ 

EL_0001_V1 och mäter totala elförbrukning av byggnaden. Figur 7 nedan, beskriver 

månadsvisa totala elanvändningen i de senaste sex åren, se bilaga A.  

 

Figur 1: Beskriver byggnadens månadsvisa totala elförbrukning inom de sex senaste åren, hämtade från Energiportalen. 

3.4.2 Värme och kyla 
Byggnaden värms med en fjärrvärmecentral i Samhällsvetarhuset som är belägen öst om 

Lärarutbildningshuset, se bilaga B. Värme distribueras i byggnaden via ett vattenburet 

radiatorsystem. Figur 8 visar månadsvis fjärvärmeanvändning av byggnaden under de senaste 

sex åren, se bilaga A. 
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Figur 2: Visar fjärrvärmeanvändning av byggnaden i de senaste sex åren, hämtad från Energiportalen. 

Fjärrkyla användning i byggnaden mäts med en mätare som heter J0008026_ KYLA_0001_V1. 

Byggnaden kyls med ett internt fjärrkylanät som finns på campus.  

3.4.3 Kallvatten 
Kallvattnet mäts med hjälp av en mätare som heter J0008026_ KALLVATTEN_0001_V1. 

Figur 9 nedan beskriver kallvattenanvändning under de senaste sex åren. Se bilaga A för mer 

detaljeradvärde.  

 

Figur 3: Visar Kallvattenanvändning av byggnaden i de senaste sex åren, hämtad från Energiportalen. 
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3.5 INVENTERING 
Inventering av befintliga system gjordes genom platsbesök och avläsning av planritningar som 

tillhör till byggnaden. Planritningarna innefattar injusteringsprotokoll, ventilationsritningar, 

konstruktionsritningar och el-ritningar. Byggnaden har besökts vid flera tillfälle för att få en 

övergripande bild av alla system och var de är placerat. Första besöket omfattade rundvandring 

över hela byggnaden. Sen gjordes besök i samband med både avläsning av olika mätningar och 

undersökning av olika system. 

3.5.1 Belysning 
Inventering av byggnadens belysning inleddes med att gå igenom, plan för plan, byggnadens 

el-ritningar i form av AutoCAD-filer. Detta gjordes med syftet att lista upp vilka armatur typer 

som finns i byggnaden och var de är placerad. Inventeringen börjades med de största rummen 

i byggnaden. Exempelvis gemensammaytor, Korridorer, kontor och föreläsningssalar. Sen 

utfördes inventering på plats och kollades om underlaget verkar stämma överens med 

verkligheten genom att kolla på vilken effekt belysningarna har.  Figur 10 nedan, beskriver 

vilka typ av belysningar byggnaden är utrustad med samt andelen på antalet. 

 

Figur 4: Beskriver typ av belysning byggnaden är utrustad med, antalet samt effekt på dem. Lampor med 5,5 W är LED-
lampor medan Lampor 24 samt 18 W är Fluorescerandelampor. 

De flesta rum som visas i figuren ovan består av T8- ljusrörarmaturer av typen Northclifffe 

Breeze 2x36 med manuelltändning och HF-don. De har måtten 360 mm bredd, 1245 mm längd 

och 66 mm hög. Summan av ljusrörseffekten och förluster i HF-don (Systemeffekt) för 

armaturerna är 74 W [55].  I tabell 6 presenteras en detaljerad beskrivning av armaturen. 
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Tabell 6: Visar en beskrivning av T8-armaturen Nortchcluffe Breeze 

Typ Northclifffe Breeze T8-armatur 

Ljusrör 2x36  

Ljusutbyte 93 lm/W 

Ljusflöde 2400 

Antal Plan1: 214, Plan2: 218, Plan 3 = 150, Plan4=177 

Installerad Effekt  Plan1=15,84 kW, Plan2= 16,13, Plan 3= 11,76 kW, 

Plan4=13,10 kW 

Färgtemperatur 4000K - Kallvit  

 

Installerad effekt beräknades genom att multiplicera Systemeffekten med antalet. Två rum på 

plan 2 och Två rum på plan 3 är utrustad med LED-armaturer av typen Fagerhult DTI LED 

Type 2. Armaturen har längden 1 200 mm, bredden 141 mm och höjden 82 mm. I tabell 7 nedan 

presenteras en detaljerad beskrivning av armaturen. 

Tabell 7: Visar en beskrivning av LED-armaturen Fagerhult DTI LED Type 2. 

Typ Fagerhult DTI LED Type 2 

Effekt 23 W 

Ljuskälla LED 

Ljusfördelning 50/50 (se figur 9) 

Ljusutbyte 140 

Ljusflöde 4000 

Antalet Plan2: 41, Plan3: 31 

Installerad Effekt Plan1: 820 W, Plan2: 620 W 

Färg Vit 

Styrning Närvaro- och dagsljusstyrning 

 

Figur 11 nedan visar en ljuskurva av DTI LED Type 2 och beskriver hur ljuset från armaturen 

fördelar sig. Ljuskurvan anges i Candela (Cd). Fördelen med an sådan fördelning är att den ger 

en enklare ljusplanering och bättre jämnhet där ljuset fyller ut mellan armaturraderna utan att 

för den skull skapar all för höga luminanser rakt under armaturen [56].  

 

Figur 5: Visar hur ljuset fördelar sig när det gäller Fagerhult DTI LED Type 2. 

Mörka korridorer i byggnaden är utrustad med lampor som har effekten 24 W och utgör 8 % av 

totala installerat antal belysning, se figur 8. När det gäller ljusa korridorer så bestod de flesta 

lamporna av 18 W. Utöver dessa finns det 5,5 W lampor installerat i toaletter och utanför 

serveringsköket på plan 1. 
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3.6 VENTILATION 
För att undersöka ventilationens elanvändning användes dokument som heter 

injusteringsprotokoll. I dessa dokument finns information om byggnadens uppmätta 

maximumluftflöde, uppmätta minimumluftflöde samt uppmätta närvaroluftflöde angiven i liter 

per sekund för alla don.  Det anges även information om tillufts- och frånluftsfläktarnas 

dimensionerade luftflöde och el-effekt.  Byggnaden är utrustad med tre ventilationsaggregat där 

två av dem befinner sig i fläktrummet som ligger på nedersta våningen och den tredje befinner 

sig i fläktrummet som finns på överstaplanen. Tabell 8 nedan, beskriver beteckning på 

aggregaten och vad de betjänar. 

Tabell 8: Beskriver vilka ventilationsaggregat byggnader är utrustad med och vilka planer de betjänar. 

Beteckning Installerade år Betjänar 

LA001 1996 Plan 1–4 

LA002 1996 Plan 1–4 

LA003 2017 Nya köket på plan 3 

 

Alla tre aggregat är av typ FTX och har vätskekoppla värmeåtervinning. Enligt 

injusteringsprotokoll ligger verkningsgraden för LA001 på ca 56 %, LA002 på ca 50 % och 

LA003 på 67 %, se bilaga B. Ventilationen går normalt dagtid och startas/stoppas av en central 

dator placerad i Akademiska Hus driftcentral. I dragskåp och lärosalar kan ventilationen 

forceras med hjälp av timertryckknappar. Utanför ordinarie kontorstid startas 

ventilationsaggregatena LA001 och LA002 med hjälp av timmer och går då på två timmar. 

Ljusgårdarna är försedda med ventilationsluckor som styrs av rådande väderlek och tid på 

dygnet. Byggnaden är också utrustad med 7 frånluftsfläktar, som redovisas i tabell 9.  

Tabell 9: Visar vilka frånluftsaggregat byggnaden är utrustad med, var de är placerad, när de var installerad, vad de 
betjänar och dess installerade maxflöde. 

Beteckning Placering Installerade 

år 

Betjänar Maxflöde(uppmätt) 

[m3/s]] 

LA001-FF002 Plan 4 1996 Kök 

(sprutbox) 

A1.29.11 

0,7 

FF003 Plan 4 1996 SMIDE 

A1.40.11 

0,7 

FF004 Plan 4 1996 Metal-bänk 

A1.49.04 

0,27 

FF005 Plan 1 1996 SMIDE 

A1.40.11 

0,29 

FF006 Plan 4 1996 Metall 

A2.11.29 

0,22 

FF007 Plan 4 2017 Kök (kolgrill) 

A3.14.36 

0,2 

FF008 Plan 1 1996 Keramikugn 

A2.12.11 

0,1 

 

LA001 och LA002 är utrustade med frekvensstyrda fläktar och har frekvensomformare, se figur 

12 nedan. Det finns loggade värde på styrsignal till frekvensomformarna, vilket användes för 

att kolla om det finns trender på hur aggregaten går i styrsystemet. Om de går jämnt utan några 
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större variationer under drift så bör det räcka med enstaka avläsningar. Men om det varierar så 

bör frekvenserna läsas av både vid högsta och lägsta värden under drifttiden.  

 

Figur 6: En bild på fläktarnas frekvensomformare. På displayskärmen kan bland annat effekt, frekvens, ström och spänning 
avläsas. 

 

3.6.1 Förundersökning av ventilation 
Uppmätta värde för fläktrummet på plan 1 hämtades från Energiporten. Dessa värde visar 

timvisaeffekt för fläktar, pumpar, kompressor och andra utrustning som finns i fläktrummet. 

Eftersom mätaren inte bara mäter ventilationen utan hela fläktrummet, gjordes en 

förundersökning för att få en bild av fläktarnas effektuttag varje timme under drifttiden. 

Förundersökningen utfördes genom momentan avläsning av effekt på styrsignalen till 

frekvensomformarna, där avläsningar gjordes regelbundet under treveckorsperiod. Figur 13 

visar resultatet av förundersökningen. 

 

Figur 7: Beskriver resultat av ventilation förundersökningen. Blåa linjen representerar frånluftsfläkten som betjänar båda 
aggregaten, orangea linjen representerar tilluftsfläkt av LA001, gråa linjen representerar tilluftsfläkt av LA002 och gula 

linjen visar summan av alla fläktar  
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Denna undersökning var hjälpsam också till att bestämma hur mycket el de övriga 

utrustningarna som finns i fläktrummet drar. Figur 11 belyser att fläktarnas totala elförbrukning 

av ventilationen inte varierar så mycket och går ganska jämnt på 26 kWh under drifttiden.  

3.6.2 Lindinvent 
Några rum i byggnaden är utrustade behovsstyrda (DCV-system) ventilationsdon av 

Lindinvent, se bilaga D. Tilluftsdonet (som kallas för TTC) är takmonterat och framtaget för 

att kunna styra inomhusklimat med undertempererad tilluft utan att få dragproblem vid 

reducerade luftflöden. Donet är utrustat med givare och styrelektronik som optimerar luftflöden 

med hänsyn till aktuellt kylbehov i rummet. TTC kombineras med en regulator som summerar 

flöden från angivna enheter anslutna till samma kommunikationsslinga (CAN) och konstant 

håller önskat balansförhållande mellan till- och frånluft genom att reglera till- eller frånluftspjäll 

[57]. Dessa don är installerat med ett program (Lindinspect) som visar momentana mättningar 

av flöde, hastighet och tryck i from av figurer. I programmet finns det också figurer som visar 

hur länge dessa don har varit på inom ettårs period. På plan 1 finns 25 tilluftsdon installerat, se 

bilaga E. Genom att studera dess närvarotid inom senaste året (2019) kunde upplysas att 

Musiksalen är den som har används mest aktivt, se figur 14. 

 

Figur 8: Musiksalens andel närvarotid inom ett år plottad i procent. I y-led betyder siffran 1 att donet har varit påslagen och 
i x-led beskrivs hur länge donet har varit påslagen inom ett år i form av procent. 

Figuren som hämtades från Lindinspect, visar att donet har varit påslagen 25 % av tiden inom 

ett år. Detta motsvarar 2 190 timmar av ett år och antagandet att donet har varit avstängt under 

helgdagar fås närvarotiden på 8,5 timmar per dag. Plan 2 är utrustad med 8 tilluftdon. Mest 

aktiva rummet på planen har närvaro andelen enligt figur 15 nedan. 
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Figur 15: Plan 2 mest aktiva närvarotid inom ett år plottad i procent. I y-led betyder siffran 1 att donet har varit påslagen 
och i x-led beskrivs hur länge donet har varit påslagen inom ett år i form av procent. 

Figuren visar att donet har varit närvaro 17 % av tiden inom ett år. Detta motsvara 1 489 timmar 

inom ett år och med samma antagande som plan 1 fås närvarotiden ca 5,75 timmar per år. Plan 

3 är utrustad med 8 tilluftsdon och mest aktiva rummet på planen är nya köket, där den har 

närvaro andelstid enligt figur 16 nedan. 

 

Figur 9: Plan 3 mest aktiva närvarotid plottad i procent. I y-led betyder siffran 1 att donet har varit påslagen och i x-led 
beskrivs hur länge donet har varit påslagen inom ett år i form av procent. 
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Figuren visar att donet har varit närvaro 20 % av tiden inom ett år. Eftersom planen är utrustad 

främst av klassrum, gjordes en undersökning av deras närvarotid också. Detta visade sig vara 

15 % av åren för det mesta aktiva klassrummet. Utifrån det här bedömdes då en 

närvaroandeltiden 17 % för hela planen, vilket motsvarar 1 489 timmar. 

3.7 VARMVATTEN 
För varmvattenförbrukning brukar vanligtvis antas att 35 % av den totala inkommande 

vattenvolymen bereds till varmvatten [58]. Energiåtgången för uppvärmning av kallvatten till 

varmvatten är ca 55 kWh/m3 vatten, vilket är den energi som krävs för att höja vattnets 

temperatur med 47 0C. 

3.8 VÄRME OCH KYLA 
Hur mycket energi som går åt uppvärmning av byggnaden mäts upp med en mätare och 

energisatstiken kan hämtas från energiportalen, se figur 3. Information om vilken effekt 

radiatorerna är dimensionerad efter och var de finns hämtades från V-ritningar. Med hjälp av 

börvärdesomställaren kan rumstemperaturen justeras efter nyttjarens önskemål. Genom att föra 

omställaren uppåt till plustecknet höjs rumstemperaturen, genom att föra den nedåt till 

minustecknet sänks rumstemperaturen. Förinställd rumstemperatur ligger runt 20°C.  

Kylsystemet distribueras från KB100 i Samhällsvetarhuset till byggnaden och sen delas den till 

Kylbafflar vid taken samt luftskylare, se bilaga A. Shuntgrupp som betjänar kylbafflar i 

fläktrummet på plan 1. Önskad rumstemperatur kan individuellt ställas in på givare placerad på 

vägg. Om rumstemperaturen överstiger inställt värde med mer än 2°C startar kylan.  

3.9 HISS 
Med hjälp av A-ritningar och platsbesök kunde kännas till att byggnaden är utrustad med två 

hiss. Det finns en mätare som mäter timvisa elförbrukning av båda hissar.  

3.10 IDA-ICE 
Energibalansberäkningar gjordes genom att skapa en modell av byggnaden i IDA ICE. 

Modellen kunde skapas med hjälp av K-ritningar och A-ritningar av samtliga planer. Det 

gjordes dock förenklingar först genom att rita modellen i AutoCad, där varje plan delades upp 

i två zoner. Genom att dela upp byggnaden i två zoner tas bort de onödiga objekt som gör 

simuleringar komplicerat och tidskrävande. Dessa objekt är främst innerväggar och innerdörrar. 

Zonerna delades upp i ventilationsaggregat LA001 och LA002 betjänings område, se bilaga D. 

AutoCad filen importerades sedan till IDA ICE i form av IFC (3D IMB) fil och skapades då en 

3D-modell av byggnaden, se figur 17 nedan.  
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Figur 10: 3D-modell av lärarutbildningshuset i IDA ICE 

 

Som figuren visar i grå färg, ritades också upp närliggande byggnader som skulle kunna 

medföra skuggor och hindra solinstrålning. Svart färg på nedersta våningen indikerar att den 

delen ligger under marken. 

3.10.1 Indata  
Här beskrivs all data som har införts i IDA ICE samt rimliga antagande som har gjorts för 

förenklingar. 

3.10.1.1 Ventilation 

I IDA ICE skapades Två ventilationsaggregat med konstant luftflöde (CAV) som betjänar olika 

zoner av varje plan. Med användning injusteringsprotokoll dokumentet kunde luftflöde per 

kubikmeter bestämmas och matas in för varje zon. När det gäller styrning så användes 

funktionen ”Piecewise proprtional controller” för att få mer detaljerad tilluftstemperatur. I 

funktionen ställdes in ett linjärt samband mellan frånlufttemperatur och tilluftstemperatur så at 

det fås rätt tilluftstemperatur, se figur 18 nedan.  
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Figur 11: Visar en bild av förhållande mellan frånluft och tilluft,  

Drifttider sattes så att bygganden ventileras mellan 6:00 och 18:00 för båda aggregaten. 

Fläktverkningsgrad bedömdes tillsammans med handledarna vara 55 % då de är gamla och inte 

har bytts sen de var installerade. Värmeväxlare verkningsgrad sattes till 50 % för båda aggregat. 

Båda ventilationsaggregat har inte kylbatteri så det sattes till 0 i IDA ICE. Värmebatteriet 

temperaturdifferens ställdes till 15 0c där detta avlästes momentan på plats.  

3.10.1.2 inomhusklimat 

Temperaturen i byggnaden ska hållas mellan +20 0C och +22 0C, där ”Ideal heater” användes 

om temperaturen sjunker under gränsen och ”ideal cooler” användes om temperaturer 

överstiger gränsen. Figur 19 visar en klimatfil för Umeå som laddades ned i IDA ICE. 

 

Figur 12: Visar en tabell av klimatfilen som användes i IDA ICE 
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3.10.1.3 Internlast  

Interna laster som belysning och ockupanter är uppskattade och utgicks från typiska värde för 

undervisningsbyggnad i Sverige. Enligt Sisab, det rekommenderade brukarindata när det gäller 

personnärvaro för undervisning och tillhörande ytor är 0,067 person per kvadratmeter (p/m2) 

och 0,05 (p/m2) för kontor [37]. Belysning ställdes in enligt inventeringen som gjordes. Genom 

att dela effekten med arean kunde rätt värde matas in. Drifttiderna för belysning ställdes in med 

hjälp av information från styrsignalen. Styrsignalen visade att entrébelysning är på hela dagen 

medan belysning som betjänar ljusa korridorer och mörka korridorer är på mellan 06:30 och 

21:00. Alla belysningar sattes så att de går bara på veckodagarna. 

3.10.1.4 Klimatskall 

Information om byggnadens klimatskärm hämtades från A-ritningar och k-ritningar. I 

ritningarna finns det information om tjocklek, vilken typ av material som har använts och 

takhöjd på våningarna. Mer information gällande vilken typ av fönster och dörr som finns 

befintlig hämtades från Energiportalen, se avsnitt 5.2. Figur 20 nedan visar indata på material 

som använts till ytterväggen. 

 

Figur 13: Visar indata av yttreväggkonstruktion I IDA ICE. Den består av Betong med tjocken 200 mm, Skalmursskiva med 
tjockleken 150 mm, Luftspalt med tjockleken 20 mm och fasad tegel med tjockleken 120 mm. Totala U-värdet blir 0,179 

(W/m2K) 

Materialindata för golvet, taket, och fönster visas i bilaga D. Förinställda värde används för 

innerväggar som har U-värdet 0,619 W/m2K, då det inte finns information om det. Enligt SGBC 

(Sweden Green Building Council) så ska köldbryggorna antas vara minst 20 % av 

transmissionsförlusterna [59].  Köldbryggorna ställdes in då så att totala U-värdet ökar med 20 



29 
 

%. Det finns ingen information om infiltrationer heller så standard förinställda värde av IDA 

ICE användes.  

3.11  SIMULERINGAR 
Efter uppbyggandet av modellen simulerades en referenssimulering med all indata som är 

nämnt i förgående avsnitt. Referenssimuleringens resultat jämfördes sen mot de beräknade 

värde för att se till att felet mellan dem inte överstiger 10 %. Om felet ligger inom 10 % rammen, 

kan det göras antagandet att de simulerade värdena stämmer överens med verkligheten. 

3.11.1  Åtgärd 1: Byte av ventilationsaggregat  
Efter referenssimuleringen undersöktes vad som händer vid byte av ventilationsaggregat. 

Denna undersökning utreddes då i IDA ICE genom ändring av verkningsgraden på 

värmeväxlarna från 50 till 80 % samt 85 %. Vid byte av nytt ventilationsaggregat undersöktes 

också vad som händer om de befintliga fläktarna skulle bytas till mer effektivare fläktar (66 %) 

[60]. Det gjordes då med avsikt att se hur mycket minskning av fjärrvärmeanvändning och 

elanvändning detta kan leda till. Kostnad för nya ventilationsaggregat uppskattades till 

2 000 000 kr, efter diskussion med handledarna och kontakt med olika leverantörer (IV produkt 

och Wikells). Diskussionen gjordes med tanke på att dessa ventilationsaggregat ska klara av 

lika mycket volymflödet (10 m3/s) som de befintliga. I kostnaden inkluderades utöver själva 

aggregaten, exempelvis kostnader för rivning, anpassning av anslutande kanaler och 

styråtgärder.     

3.11.2  Åtgärd 2: Byte till DCV-system  
En utredning gjordes också för att se vad som händer om befintliga styrningen (CAV) ändrades 

till ett DCV-system som är styrd med temperatur och C02 utsläpp. Detta gjordes genom att 

ändra närvarotider för personer i IDA ICE till det som visas av figur 12–14. Närvarotid för varje 

zon antogs då ifrån de mest aktiva rum på Plan 1–3 medan för plan 4 antogs en normal 

kontorstid, se bilaga F. Tabell 10 beskriver andelen närvaro per år för varje plan samt hur många 

timmar detta motsvara.  

Tabell 10: Visar andel av närvaro inom ett år samt hur många timmar detta motsvarar om det räknas utan helger, se avsnitt 
4.4.2. 

 Andel närvarotid per år Närvarotimmar per dag 

exklusive helger [h] 

Plan 1 25 % 8,5 

Plan 2  17 % 5.73 

Plan 3 17 % 5,73 

Plan 4 33 % 11 

 

Denna undersökning gjordes för att se hur mycket elanvändningen och fjärvärmeanvändning 

minskar med denna ändring. DCV-system av Lindinvent valdes eftersom en del av byggandes 

luftomsättning är redan styrd med sådana system. Kostnaden räknades på 55 000 kr per 

klassrum och 35 000 kr per grupprum. Detta är då inklusive visualiseringsprogrammet 

Lindinspect.   

 

3.11.3 Åtgärd 3: Byte av fönster på plan 4  
Plan 4 är utrustad med två-glas fönster av typen Emmaboda Climalit. Fönstret har U-värdet 2,8 

W/m2K med tjockleken 23 mm (luftspalt mellan glasen). Utredning gjordes på hur mycket 
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fjärrvärmeanvändnings reducering medförs om befintliga fönster typ byts mot 3-energisparglas 

fönster av typen CLIMATOP ULTRA med samma tjocklek. Luftspalt med U-värdet 1,3 

W/m2K och argonspalt med U-värdet 1,0 W/m2K testades i IDA ICE [61]. Denna åtgärd 

omfattar utbyte av totalt 80 fönster vilket motsvara 144 m2 fönster. Figur 21 nedan visar indata 

som användes i IDA ICE vid fönsterbyte.   

 

Figur 14: visar bild av indata på fönster med luftspalt till vänster och argonspalt till höger.  

3.11.4  Åtgärd 4: Byte till LED-armaturer 
Samtliga plan ritades upp mer detaljerad i IDA ICE och kördes för undersökning. Denna 

undersökning gjordes med avsikt att studera vad som händer om befintliga T8-ljusrörarmaturer 

skulle bytas mot LED-armaturer. Studien kommer då vara baserat på värmebehov påverkan 

samt hur dagsljus-och närvarostyrning kan leda till minskning av elanvändningen. Figur 22 

nedan, visar modellen av plan 4 samt hur belysningen är placerat.  

 

Figur 15:Visar detaljerad uppbyggnad av plan 4 i IDA ICE samt hur belysning är placerade. 

 

Belysningens placering var baserat på E-ritning av planen (se bilaga D), där första armaturen 

placerades ca 0,65 mm ifrån fönstret och andra armaturen placerades ca 1,6 mm ifrån första 

armaturen. Först simulerades planen med de befintliga belysning (36 W) samt andra parametrar 

som klimatskärm, rumsbörvärde och ventilationssystem. Sen simulerades planen med LED-

armatur av typen ”Fagerhult DTI LED Type 2”, se figur 23 nedan.  
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Figur 16: Visar indata av LED-armaturen i IDA ICE 

Simuleringen för de nya armaturer gjordes med effekten 23 W, där styrmetoden valdes till 

”setpoints and schedulas” eftersom armaturerna är dagsljus beroende. Minsta ljusintensitet 

sattes till 500 lux, vilket betyder att om dagsljuset är mindre än angivna värdet tänds ljuset på. 

Undersökning för de andra planerna utfördes på samma sätt. Kostnaderna för DTI type 2 var 

enkla att uppskatta då de redan finns installerade i några rum. En sådan LED-armatur kostar ca 

totalt 3 500 kr inklusive installationsarbete och har livslängd 15-20 år. 

3.11.5  Åtgärd 5: Sänkt tilluftstemperatur 
Enligt figur 16 att medeltilluftstemperaturen från ventilationsaggregat är 18,5 0C. Denna 

temperatur bedöms vara hög. En undersökning gjordes då för att se hur mycket 

fjärrvärmebesparing det blir om temperaturen sjunks en grad Celsius (17,5 0C). Figur 24 visar 

indata av sänkt tillufttemperatur i IDA ICE. 

 

Figur 17: Förhållande mellan tilluftstemperatur, frånluftstemperatur och ute temperatur då temperaturen sänks med en 
grad Celsius. 
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3.11.6  Lönsamhetsberäkning 
Energipriser för regionen Umeå hämtades från Akademiska Hus och är baserat på medelpriset 

för en MWh. Lönsamhetskraven för Akademiska Hus sattes till 7 % och den årliga 

energiprisökningen sattes ca 1 %, vilket används för att undersöka om investering på ovan 

beskrivna energiåtgärder är lönsamma.  Figur 25 visar energipris för el, fjärrvärme, kyla och 

vatten.  

 

 

Figur 18: Energipriser för Umeå enligt Akademiska Hus. 

När alla åtgärder var identifierade användes Beloks ekonomiberäkningsprogrammet 

Totalverktyget för lönsamhetsberäkningar. Programmet användes för att få ut internränta 

diagram och energianvändning histogram för både för och efter dem ovan nämnda åtgärder var 

implementerade.  

3.12  BEGRÄNSNINGAR  
Vid uppbyggandet av modeller i IDA ICE gjordes anpassning av elförbrukning från belysning 

för att få en simulerad elförbrukning som stämmer överens med verkligheten. Detta gjordes för 

att få korrekta beräkningar av värme-och kylbehov och få realistiska energibesparing hos de 

åtgärderna som kommer undersökas.  

Fläktverkningsgraden uppskattades vara rimligt tillsammans med handledarna. Uppskattandet 

utgicks från att fläktarna inte har bytts sen de var installerade (1990). Dessa värden borde dock 

ses över genom att göra exakta mätningar på plats. 

Närvarotiden för varje plan (plan 1–3) utgicks från det mest aktiva rummet på planen. Detta 

betyder dock att antagandet är baserat bara på de rum som är utrustad med don av Lindinspect 

och tar inte hänsyn till resten som inte har kända närvarotid.    

Programmet Totalverktyget är enkel och smidigt att använda men den har sina begränsningar 

också. Pris för fjärrvärme och el kommer variera under åtgärdernas livslängd. Kallare väder 

kan betyda dyrare fjärrvärme, således priser är högre på vintern än på sommaren. Detta betyder 

också att det är mer lönsamt att spara energi på vintern [62]. Prisökningen utgicks från 

naturvårdsverkets långtidsprognos [63].  
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4 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultat gällande projektet. Avsnittet börjar med att presentera hur 

insamlad energistatistik och mätningar fördelarar sig över de olika 

energianvändningsområdena. Därefter redogörs flera resultat och analyser baserat på 

implementation av energisparande åtgärder som beskrivs i avsnitt 4. 

4.1 ENERGIANVÄNDNING  
Fördelning av det totala energibehovet för byggnaden över de olika 

energianvändningsområdena visas i figur 26. Resultatet är baserat på medelvärde av 

kylanvändning, fjärrvärmeanvändning och elanvändning under de fem senaste åren (2015 – 

2019). Värde som inte är klimatkorrigerade korrigerades med användning av ekvation 4.  

ss 

Figur 19: Visar uppdelning av byggnadens totala energianvändning. 

Beräkningar visade att det gick ca 598 MWh/år energi åt elanvändningen, ca 712 MWh/år gick 

åt fjärrvärmeanvändningen och ca 200 MWh/år går åt fjärrkylanvändning. 

Tappvarmvattenanvändning ingår inte i fjärrvärmeberäkningen. Eftersom 

kallvattenförbrukningen finns uppmätt, uppskattades att 35 % av totala vattenanvändningen 

värms till tappvarmvatten. Tabell 11, visar beräkningar som gjordes för att få energi som går åt 

tappvarmvattnet.  
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Tabell 11: Visar kallvatten- och tappvarmvattenberäkningar. 

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Kallvattenanvändning[m3] 1 349,10 1 347,70 1 363,10 1 111,70 1 219,40 

Varmvattenanvändning[m3

] 

726,44 725,68 733,98 598,60 656,60 

Total[M3] 2 075,53 2 073,38 2 097,08 1 701,31 1 876 

Tappvarmvattenberedning[

kWh/m3,år] 

55 55 55 55 55 

Energi till 

varmvatten[MWh/år] 

39,95 39,912 40,37 32, 92 36,11 

Specifikenergianvändning[k

Wh/BRA] 

4,20 4.20 4,25 3.47 3,80 

 

Uppvärmning av tappvarmvatten beräknades genom att multiplicera totala vattenvolymen som 

bereds till byggnaden med tappvarmvattenberedning. I det här fallet värms vattnet från 12 till 

60 grader Celsius. Medelvärdet genom senaste åren för kallvattenanvändning blir då 1 078,3 

m3 vilket betyder att 37,85 kWh/år (3,98 KWh/BRA) energi går åt 

tappvarmvattenuppvärmning. 

4.2 TOTAL EL 
Totala elanvändningen av byggnaden som beskrivs i avsnitt 2.2.1, mäts med hjälp av en 

huvudmätare. Figur 2 visar totala månadsvisa elanvändningen under de senaste sex åren, där 

medelvärdet över dessa år blir ca 598,50 MWh. I detta avsnitt beskrivs då i detalj hur elen 

fördelar sig. Tabell 12 nedan visar hur total elförbrukningen fördelads mellan byggnadens 

verksamhetsel och fastighetsel. 

Tabell 12: Beskriver hur totala elförbrukningen fördelas. 

 

 

 

 

 

Genom division med byggnadens totala uppvärmdyta (BRA) enligt ekvation 1, fås specifika 

elförbrukning som motsvarar 62,76 MWh/BRA, där det blir 37,79 MWh/BRA för 

verksamhetselen och 24,97 MWh/BRA för fastighetselen. Resultatet visar tidligt att det går 20 

% mer el åt verksamhetselen än fastighetselen, se figur 27 nedan. 

 

Total El (MWh) 598,47 

Verksamhets el 360,36 

Fastighetsel 238,10 
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Figur 20: Visar cirkeldiagram av totala elens fördelning 

Fördelning av fastighetselens mätningar visas i tabell 15. Denna fördelning gjordes genom att 

summera timvisa elförbrukning under åren 2015–2019 för att bestämma dess medelvärde. 

Mätningar för fläktrum på plan1 och 2 görs bara för hela rummet som olika utrustningar 

befinner sig i, vilket krävdes en djupare undersökning för att bestämma elförbrukning från 

utrustningarna. Beräkning för ventilationsaggregat LA003 som betjäningar köket på plan 3, 

gjordes med användning av dess injusteringsprotokoll, momentan avläsning av dess flöde från 

styrsignalen och med användning av ekvation 18.  Drifttiden för aggregaten hämtades från figur 

16, vilket visar hur länge dess tilluftsdon har varit igång inom ett år.  

 

Tabell 13: Beskriver utslag av el mätningar som görs för byggnaden 

  MWh/år 

Fastighetsel 238,15 

Fläktrum Plan 1 140,18 

Fläktrum Plan 4 38,23 

Hissar 3,46 

Värmepump 56,24 

LA003 4,29 

 

Tabell 13 ovan, visar tydligt att största elförbrukaren är fläktrummet på plan 1, som utgör 58 % 

av fastighetselen, se figur 28. Näst störst elförbrukaren är värmepump med 24 % medan de två 

hissar som byggnaden är utrustade gör minst elförbruknings.   
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Figur 21: Visar fördelning av de olika el mätare. 

 

I fläktrummet på plan 1 mätts elanvändning för fläktar som tillhör LA001 och LA002. I 

Mätningen ingår också elanvändning av en kompressor, en cirkulationspump till kylvatten och 

fem cirkulationspumpar till radiatorer samt golvvärme. Figur 29 visar fördelning av dessa 

komponenter i from av cirkeldiagram. 

 

Figur 22: Visar fördelning av mätning som görs i fläktrummet på plan 1. 

 

Med användning av figur 11 kunde effektuttaget under drifttiden för LA001 och LA002 

uppskattas till 26 kWh. Genom multiplikation med drifttiden blir då totala elanvändningen för 

fläktarna 81 120 kWh/år och utgör 62 % av mättningen som görs i fläktrummet, se figur 29. 

Resterande elförbrukning blir till pumpar och kompressor som beräknades till 48 880 kWh/år. 

I fläktrummet på plan 4 görs mättning av frånluftsfläkten LA001-FF002 som betjänar stora 

köket och andra frånluftsfläktar. Figur 30 visar fördelning av dessa komponenter i from av 

cirkeldiagram. 
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Figur 23: Visar fördelning av mätning som görs i fläktrummet på plan 4. 

Elanvändningen för LA001-FF002 beräknades till ca 2,5 kWh med hjälp av affinitetslagen som 

beskrivs i ekvation 18. Multiplikation med drifttiden ger då en total elanvändning på ca 7 800 

kWh/år, vilket utgör 26 % av totala mättningen som det visas i figur 30. I figuren visas också 

att de andra frånluftsfläktarna blir 74 % av totala mätningen i fläktrummet. Detta motsvarar då 

28,25 MWh/år. Beräkning av SFP-värdet för varje ventilationsaggregat redovisas i tabell 14 

nedan. Beräkningarna var baserat på ekvation 14. 

Tabell 14: SFP-talet för byggnadens ventilationsaggregat. 

Aggregat Flöde 

(m3/s) 

Effekt 

(kW) 

SFP 

(kW/m3,s) 

LA001 & 

LA002 

11 26 2,36 

LA001-FF002 2,46 2 0,8 

LA003 1,5 2,88 1,92 

FF003 0,7 1,5 2,14 

FF004 0,27 0,37 1,37 

FF005 0,3 0,37 1,23 

FF006 0,22 0,37 1,68 

FF007  -  -  - 

FF008 0,1 0,17 1,7 

 

Genom momentana avläsningar av temperaturer och hämtade information om flöde av 

värmebatteri kunde flödet för LA001 & LA002 med energibalans beräknas till ca 11 m3/s. Flöde 

och effekt för FF003-FF008 hämtades från injusteringsprotokoll. Flöde för LA001-FF002 

bestämdes genom momentan avläsning av dess effekt i sin frekvensomformer och hämtad 

information om aggregatet från dess styrsignal. Fördelning av verksamhetselen visas i tabell 15 

nedan. Beräkning gjordes för effektuttag av belysning. Effektuttaget för stora köket beräknades 

genom att ta medelvärde av uppmätta värde under de senaste åren (2014–2019).  
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Tabell 15: Visar fördelning av verksamhetselen. 

 
MWh/år 

Veksamhetsel 360,36 

Belysning 137,27 

Stor kök 29,29 

Övriga El 252,39 

 

Figur 31 visar att mest förbrukning av verksamhetselen görs av övriga el med 60 % och 

belysning med 33 %. I övriga el ingår bland annat kök utrustning, datorer, och andra 

snickerimaskiner, se bilaga D för detaljerad beskrivning.  

 

Figur 24: visar fördelning av verksamhetselen i ett cirkeldiagram.  

Elförbrukning från befintliga T8-ljusrörarmatur beräknades och resulterades i att för plan 1 blir 

det 35 MWh/år, för plan 2 blir det 24,03 MWh/år, för plan 3 blir det 16,54 MWh/år och för plan 

4 blir det då 37,45, se figur 32 nedan.  
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Figur 25: Beräknad elförbrukning av T8-armaturer. 

Elförbrukning från mörka korridorer med entrébelysning blir 23,80 MWh/år och förbrukning 

från LED-armaturerna gav 2,1 MWh/år. Den total elförbrukning från belysning hamnar då på 

ungefär 138,93 MWh/år. Ljusa korridorers elförbrukning ingår inte i beräkning eftersom de är 

dagsljus beroende. Förbrukning från förråd exkluderas också då de bedöms att inte förbruka 

betydande energi. Belysning från stora köket har inte heller inkluderats, då den har sitt värde 

inräknat med den loggade uppmätning som finns för stora köket. 

4.3 REFERENSSIMULERING  
En basmodell simulerades först med byggnadens befintliga konstruktion samt system för att 

kunna jämföra resultatet med den verkliga energikonsumtionen. Resultatet av 

referenssimuleringen presenteras i figur 33. I figuren beskriver beteckningen ”HVAC aux” 

elförbrukningen från fläktar.  
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Figur 26: Beskriver resultat av basmodellsimuleringen i IDA ICE. 

Jämförelse på hur bra den simulerade modellens värde stämmer överens med verkliga 

energianvändningen görs i tabell 16 nedan. Orsaken till avvikelser diskuteras detaljerad i avsnitt 

9. 

Tabell 16: Beskriver hur väl simulerade värde stämmer överens med verkliga 

 Verklig 

energianvändning 

[MWh/år] 

Simulerad 

energianvändning  

[MWh/år] 

Fel 

Ventilation (LA001 & 

LA002 samt LA001-FF001) 

88,92 87,83 1,2 % 

Fjärrvärme 713,46 664,32 6,9 % 

Belysning 138,93 137,97 0,7 % 

 

Tabellen visar god överrensstämmelse på alla punkter då de ligger under 10 %. Simulering av 

basmodellen med och utan interna laster (belysning och ockupanter) visade att dessa genererar 

totalt på 57 MWh/år värme tillskott, vilket motsvara en fjärrvärmeanvändning reducering med 

ca 8,5 %, se bilaga D. 

4.4 ÅTGÄRD 1: BYTE AV VENTILATIONSAGGREGAT 
Båda ventilationsaggregat i basmodellen har verkningsgraden 50 % och fläktverkningsgraden 

55 %. Installation av nya ventilationsaggregat som har verkningsgraden 80 % samt 85 % med 
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nya fläktar som har verkningsgraden 66 % för respektive aggregat, resulteras i figur 34 nedan. 

Figuren visar ett resultat av jämförelse mellan simulering av basmodellen och simulering med 

de nya ventilationsaggregaten. 

 

Figur 27: Visar simuleringsresultat av ventilationsaggregat med verkningsgraden 80 % och 85 % 

Installation av nya ventilationsaggregat med verkningsgraden 80 % resulterade i minskning av 

211 106 kWh fjärrvärme per år och 15 387 kWh el per år. Sammanlagt ger denna åtgärd en 

reducering av energianvändningen med 226 493 kWh per år. Simuleringen med 

verkningsgraden på 85 % resulterade i minskning av 236 560 kWh fjärrvärme per år och 8 320 

kWh el per år. Totala energianvändning minskandet motsvarar då 243 784 kWh per år.   

4.5 ÅTGÄRD 2: BYTE AV KONTROLLSYSTEM 
Då befintliga styrningen (CAV) ändrades till DCV-system som är styrd med temperatur och 

C02 utsläpp, resulteras i Figur 35. Figuren visar jämförelse av simulering av befintliga 

styrningen och DCV-styrning.  
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Figur 28: Visar simuleringsresultat vid byte av kontrollsystem från CAV till DCV. 

Byte av styrning till DCV-system ger en reducering av fläkt elförbrukning på 20 876 kWh per 

år och fjärvärmeanvändning på 88 496 kWh per år. Resultaten visar också att det blir en 

minskning av kylbehovet med 5 588 kWh per år och ger då detta en total energianvändning 

reducerat på 114 960 kWh per år.  

4.6 ÅTGÄRD 3: FÖNSTER BYTE 
Simulering av basmodellen med byte till effektivare fönster på plan 4 resulterade till figur 36. 

Figuren beskriver resultat av jämförelse på basmodellsimuleringen mot simulering av 3-

glasfönster med luftspalt respektive argonspalt. 
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Figur 29: Visar simuleringsresultat vid byte av fönster med argonspalt samt luftspalt 

Figuren visar att genom byte till 3-glassfönster med luftspalt sparas 7 594 kWh/år fjärrvärme 

medan byte till argonspalt sparas lite mer på 9 164 kWh/år. 

4.7 ÅTGÄRD 4: BYTE TILL LED-ARMATUR 
I detta avsnitt beskrivs resultat av samtliga planer vid byte från befintliga T8-armaturer till 

LED-armaturer. 

4.7.1 Armatur byte på plan 1 
I Figur 37 visas resultatet av plan 1 då den ritades upp mer detaljerad i IDA ICE och kördes för 

undersökning. Resultatet visar en jämförelse av två olika körningar. Den ena körning är med 

T8-armaturer (36 W) och den är med LED-armaturer (23 W). s 
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Figur 30: Visar simuleringsresultat av energiförbrukningen på plan 1 

Simuleringen visade att elförbrukningen minskar med ca 16 095 kWh/år efter byte till LED-

armatur samt implementation av dagsljus- och närvarostyrning. Den visade också att en 

minskning av kylbehovet med ungefär 5 087 kWh/år medan värmebehovet ökar med 14 302 

kWh/år.  Samalagt blir det en reducering av total energiförbrukning på ca 2 % vilket motsvarar 

6 880 kWh per år.  

4.7.2 Armatur byte på plan 2 
I Figur 38 visas resultatet av plan 2 då den ritades upp mer detaljerad i IDA ICE och kördes för 

undersökning. Resultatet visar en jämförelse av två olika körningar. Den ena körning är med 

T8-armaturer (36 W) och den är med LED-armaturer (23 W)  

 

Figur 31:Visar simuleringsresultat av energiförbrukningen på plan 2 
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Simuleringen visade att elförbrukningen minskar med ca 10 605 kWh/år efter byte till LED-

armatur samt implementeringen av dagsljus- och närvarostyrning. Den visade också att en 

minskning av kylbehovet med ungefär 5 142 kWh/år medan värmebehovet ökar med 9 570 

kWh/år. Samalagt blir det en reducering av total energiförbrukning på 2,4 % vilket motsvarar 

6 177 kWh per år.  

4.7.3 Armatur byte på plan 3 
Figur 39 visar resultatet av plan 2 då den ritades upp mer detaljerad i IDA ICE och kördes för 

undersökning. Resultatet visar en jämförelse av två olika körningar. Den ena körning är med 

T8-armaturer (36 W) och den är med LED-armaturer (23 W).  

 

Figur 32:Visar simuleringsresultat av energiförbrukningen på plan 3 

Simuleringen visade att elförbrukningen minskar med ca 7 193 kWh/år efter byte till LED-

armaturer samt implementeringen av dagsljus- och närvarostyrning. Den visade också att en 

minskning av kylbehovet med ungefär 2 972kWh/år medan värmebehovet ökar med 5 923 

kWh/år. Samalagt blir det en reducering av total energiförbrukning på 2 % vilket motsvarar 4 

242 kWh per år.  

 

4.7.4 Armatur byte på plan 4 
I Figur 40 visas resultatet av Plan 4 när den ritades upp mer detaljerad i IDA ICE och kördes 

för undersökning. Resultatet visar en jämförelse av två olika körningar. Den ena körningen är 

med T8-armaturer (36 W) och den andra är med LED-armaturer (23 W).  
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Figur 33: Visar simuleringsresultat av energiförbrukningen på plan 4 

Simuleringen visade att elförbrukning minskar med ca 69,5 % efter byte till LED-armatur samt 

implementeringen av dagsljus- och närvarostyrning. Den visade också att en minskning av 

kylbehovet med ungefär 26,5 % medan värmebehovet ökar med 5,4 %.  Samalagt blir det en 

reducering av total energiförbrukning på 4,6 % vilket motsvarar 9 858 kWh per år. 

4.8 ÅTGÄRD 5: SÄNKT TILLUFTSTEMPERATUREN  
Basmodellen gav en tilluft-, frånluft- och utelufttemperatur förhållande enligt figur 41 nedan. 

Blåa linjen representerar frånluftstemperatur, orangea linjen representerar tilluftstemperatur 

och gråa linjen representerar utelufttemperaturen. 

 

Figur 34: Visar basmodellens temperaturförhållande 
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Figuren visar då att vid simulering av basmodellen fås en medel tilluftstemperatur på 18,5 0C. 

Om denna temperatur sänks till 17,5 0C istället fås figur 42 nedan. 

 

Figur 35: Visar sänkt temperaturförhållande 

Med sänkt tilluftstemperatur resulterade simuleringen i reducerad fjärrvärmeanvändning med 3 

% vilket motsvara ca 25 MWh per år. 

4.9 LÖNSAMHETSBERÄKNING 
Resultat från programmet Totalverktyg visas i tabell 17. Energipriserna som användes för 

beräkning var baserat på figur 23.  

Tabell 17: Beskriver lönsamhetsberäkning av alla åtgärder 

 Investering 
[kr] 

Värme 
(MWh/år) 

Fastighetsel 
besparing 
(MWh/år) 

Verksamhetsel 
Besparing 
(MWh/år) 

Fjärrkyla 
Besparing 
(MWh/år) 

Kalkyltid 
(år) 

Internränta 
(%) 

Åtgärd 
1 

2 000 000 211,11 15,39 - - 25 10,09 

Åtgärd 
2 

1 815 000 20,88 88,46 - - 25 7,14 

Åtgärd 
3 

8000 000 9 - - - 25 5,36 

Åtgärd 
4 

2 646 000 – 37,70 - 49,24 17,30 20 1,92 

Åtgärd 
5 

- 25 - - - 25 100 000 

 

Tabellen visar att för åtgärd 1 som handlar om byte av ventilationsaggrat med verkningsgraden 

80 %, gav fjärrvärmebesparing på ca 171 000 kr/år och el besparing på 14 000 kr/år. Med 

kallkyltiden satt på 25 år blir internräntan 9,76 %. Åtgärd 2 resulterade i värmebesparing på 
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7 000 kr/år och el besparing på ca 81 000 kr/år. Med kalkyltiden 25 år blir dess internränta 7,01 

%. Åtgärd 3 gav en fjärrvärmebesparing på 7 000 kr/år vilket motsvarade till internräntan 5,36 

% med kalkeltiden 25 år. Åtgärd 4 gav besparing på 45 000 kr/år och 8 000 kr/år för el 

respektive fjärrkyla. Den gav dock en fjärrvärmekostnad ökning på 34 000 kr/år. Med 

kallkyltiden 20 % gav motsvarande internränta på 1,92 %. Åtgärd 5 med fjärrvärmebesparing 

på 16 000 kr/år gav en hög internränta på 41,48 %. Åtgärdspaketet som innehåller åtgärd 1,2 

och 5 är lönsam och hamnar tillsammans med internräntan 7,01 %. Figur 42 visar 

internräntediagram.  

 

Figur 42: visar resultat av internränta metoden i from av internränta diagram. Diagrammet visar detta med axlarna 
investering och årlig kostnadsbesparing. 

 

5 DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras diskussioner och analys av resultatet.  

5.1 ENERGIANVÄNDNING 
Analysen av byggnadens energidata under de fem senaste åren, som hämtades från systemet 

Energiportalen, redovisas i form av ett cirkeldiagram enligt figur 26. Cirkeldiagrammet visar 

att fjärvärmeanvändnings andel är störst. Detta är inte helt oväntat eftersom fjärrvärmen 

används för uppvärmning av byggnaden genom radiatorerna, ventilationen och golvvärmen. 

Byggnadens fjärrkylanvändningen har minsta fördelning men är ändå ganska stort. Detta beror 

på att fjärrkylan inte går bara åt kylbafflar utan går också åt frysrum som byggnaden är utrustad 

med.  

Energi som går åt uppvärmning av tappvarmvatten beräknades till ca 38 MWh/år se tabell 11. 

Totala genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och tappvarmvatten blir då 78,6 

kWh/m2 vilket ligger väl under 122 kWh/m2, som är den genomsnittliga användningen i lokaler 

enligt energimyndigheten [64]. Totala energianvändningen (158 kWh/BRA) ligger också under 

snittet 201 kWh/BRA som är den genomsnittligt energianvändningen i Akademiska Hus 

byggnader [65].   
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Fördelning av elanvändningen i figur 27 påstår att det går 20 % mer energi åt verksamhetselen 

än fastighetselen. Den troliga anledningen till skillnaden bedömdes genom en djupare analys 

av elförbrukningen hos de olika komponenterna i byggnaden. Enligt figur 28 förbrukas mest el 

i fläktrummet på plan 1 när det gäller uppmäta värde av fastighetselen. Av detta visas i Figur 

29 att ventilationsaggregaten LA001 & LA002 är störta förbrukaren, där dess elanvändning 

ligger på ca 81 120 kWh/år. Uppmät elförbrukning av fläktrummet på plan 4 redovisas av figur 

30. Beräkningar som gjordes för frånluftfläkten LA001-FF002 gav elförbrukningen på 7 800 

kWh/år och fördelningen 25 % av totala elen som mäts. Resten (75 %) bedöms då utgöras av 

andra frånluftsfläktar som befinner dig i rummet.  

SFP-tal beräkning av befintliga ventilationsaggregaten i byggnaden resulteras i tabell 14. 

Jämförelse med tabell 4 visar att värdet för LA001 & LA002 är under intervallet för äldre FTX-

aggregat medan värdet för LA003 hamnar inom intervallet för nya FTX-aggregat. Detta var ett 

förväntat resultat eftersom LA003 är nyligen installerat. Alla frånluftsfläktarna förutom FF003 

hamnar över gränsen för äldre frånluftsaggregat och under gränsen för nya frånluftsaggregat. 

FF003 hamnar strax på äldre frånluftsaggregat kategorin. Detta förklarar att inga av dessa 

frånluftsfläktar är nya men de är inte så gamla att de behöver bytas heller. Dessa resultat är 

baserat på mättning som gjordes flera år sen, därför noggranna mättningar göra för att se till att 

underlaget stämmer.  

Verksamhetselens fördelning presenteras med ett cirkeldiagram enligt figur 31. De största 

förbrukare är övriga el med 252,39 MWh per år. Som bilaga D visar, övriga el består av bland 

annat köksutrustningar, datorer, och andra snickerimaskiner som bidrar till betydande 

förbrukning. Detta förklaras också varför verksamhetselen är 20 % större än fastighetselen. 

Näst störst förbrukaren av verksamhetselen är belysning med totalt 138 kWh per år.  

Tabell 16 visar jämförelse på hur bra den simulerade basmodellens värde stämmer överens med 

uträknade verkliga energianvändning. För elförbrukning från fläktar och belysning ligger felet 

under 2 %. Felet är störst för fjärvärmeanvändning med 6 % och det är på grund av basmodellen 

simulerades utan markvärme vid södra entré som skulle kunna höja fjärrvärmeanvändningen. 

Modellen kördes också utan övriga el som skulle kunna sänka fjärrvärmeanvändningen. 

Eftersom alla fel ligger under 10 %, bedömdes basmodellen vara en bra representation av den 

verkliga byggnaden. 

5.2 BYTE AV VENTILATIONSAGGREGAT 
Beslutet att utreda byte av ventilation aggregaten LA001 och LA002 togs tillsammans med 

handledaren på Akademiska Hus. Aggregaten bedömdes vara inte tillräcklig energieffektiva 

eftersom de går idag med mycket låg verkningsgrad på 50 %. En annan anledning bakom 

beslutet att utreda båda aggregaten var för att tillsammans står de för 97 % av luftomsättning i 

byggnaden. Byte till ventilationsaggregat med högre verkningsgrad och effektivare fläkt borde 

då leda till betydande energibesparingar. Utifrån litteraturstudie valdes roterande- och 

plattvärmeväxlare vara en bästa ersättare mot den befintliga vätskekopplat värmeväxlaren. 

Diskussion om val mellan dessa med handledare på Akademiska Hus resulterades till att 

plattvärmeväxlare skulle passa in i fläktrummet bättre eftersom takhöjden inte räcker för 

ventilationsaggregat med roterandevärmeväxlare.  

Figur 32 visar resultat av simuleringen vid byte av ventilationsaggregat i IDA ICE. Detta visar 

då en reducering av Fjärvärmeanvändning på 33 % vid byte till ventilationsaggregat med 

termisk verkningsgrad på 80 %. Val av verkningsgraden bedöms vara rimligt utifrån 

litteraturstudie som har gjorts, se teori avsnittet.  Figur 34 visar också resultat av simuleringen 

vid byte av ventilationsaggregat med verkningsgraden på 85 %. Detta resulterades i reducering 
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av fjärvärmeanvändning på ca 35 %, vilket är 2 % mer än ventilationsaggregat med 85 % 

verkningsgrad. Av detta dras slutsatsen att investering på ett ventilationsaggregat med några 

procentenheter större inte har alltför stor påverkan på lönsamheten. Byte till effektivare fläkt 

med verkningsgraden 66 % gav en reducering av elförbrukningen på ca 9 %. Totalt blir det då 

energisparning på 243 784 kWh per år.  

För att stärka tillförligheten på energiberäkningarna i denna åtgärd, jämfördes resultaten med 

information från en liknande studie. Studien handlar också om en energikartläggning av en 

byggnad i Umeå. Med byte till ett effektivare ventilationsaggregat som har 

termiskverkningsgraden på 80 %, lyckades göra en energibesparing på 33 % i form av 

fjärrvärme [66]. Studien gav också en liknande reducering av el förbrukning på 9 %, vilket 

stämmer överens med resultat av denna studie. 

5.3 BYTE AV STYRNING 
En undersökning av eventuella byte av kontrollsystem från CAV till DCV som är styrd med 

temperatur och CO2 gjordes med hjälp av IDA ICE. Anledning bakom beslutet att undersöka 

detta var för att ca 92 % av totala luftomsättning i byggnaden i nu läget är styrd med CAV-

system. Byte till DCV bedömdes då eventuellt leda till betydande minskning av 

energianvändning. Med hjälp av loggade data som visar hur länge de aktiva tilluftsdon TTC har 

varit närvarande inom ett år (se figur 12–14), kunde en närvaroanpassad styrstrategi (DCV) 

konstrueras för alla plan i IDA ICE. 

En utredning på eventuella byte av kontrollsystem resulteras i figur 35. Figuren visar att Byte 

av kontrollsystem ger en reducering av fläktelförbrukning på ca 24 % per år och 

fjärvärmeanvändning på ca 14 % per år. Resultaten visar också att det blir en indirekt minskning 

av kylbehovet med ca 44 % per år och ger detta då en total energianvändning reducerat på 

ungefär 15 % per år.  

För att stärka tillförligheten på energiberäkningarna i denna åtgärd, jämförde resultaten med 

information från en liknande studie som beskrivs i teori avsnittet. Studien handlar om en 

implementering av ett DCV-system en i en utbildningsbyggnad med CAV-system [35]. 

Resultaten visade en minskning på fläktenergi med 25–50 % är möjligt. Besparing som görs i 

detta arbete är 1 % lägre än i studien. Detta kan bero på att CAV-systemet i studien är ett system 

med kontinuerlig luftomsättning, men CAV-system i detta arbete är ett väl kontrollerat system 

som har bestämda tiden där den är igång. En annan anledning till att denna åtgärd resulterades 

i mindre besparing kan vara faktumet att några salar i byggnaden är redan utrustade med ett 

DCV-system.  

5.4 BYTE TILL LED-ARMATUR 
Byte av befintliga armaturer mot LED-armaturer på samtliga planer verkade rimligt eftersom 

det både ger minskning av totala energibehovet men också på grund av att planerna är utrustad 

med många T8-ljusrörarmaturer som har stor effekt (36 W). Fyra rum på plan 2 och 3 var till 

grund vid val av LED-armatur då de var utrustad med DTI LED type 2. Dessa typ av armaturer 

valdes då eftersom det är redan känt hur de ser ut och att de redan har använts som en direkt 

ersättning mot en T8-ljurörarmaturer i byggnaden. Val av dessa armaturer förenklades också 

kostnad bedömningen. 

Figur 36–39 visar att bytet på alla plan resulterade i en total reducering av elförbrukningen på 

ca 49 MWh per år samt en indirekt energisparning av kylbehovet på ca 17 MWh per år. Bytet 

resulteras dock i en ökning av fjärrvärmebehovet på ca 38 MWh per år. Detta beror på att LED-
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armaturer avger mindre värme då de konsumerar mindre elektricitet för att hålla 

belysningsstyrkan. Det beror också på att större del av sin energi omvandlas till ljus.  

För att stärka tillförligheten på simuleringarna i denna åtgärd, jämfördes resultaten mot en 

liknande studie. Enligt en studie som har gjorts, kan ett kontrollsystem med dagsljus- och 

närvarostyrning minska elförbrukning med 63–75% beroende på dagsljuspotential [11]. Var 

och en av planerna gav elförbruknings reducering med 69 % i detta projekt vilket hamnar i 

samma intervall.  

5.5 LÖNSAMHETSBERÄKNING 
En del av detta projekts syfte var att göra lönsamhetsberäkning utifrån energikartläggningen. 

Tabell 17 visar resultat av lönsamhetsberäkningen. Resultatet visar att internräntan för åtgärd 

1, åtgärd 2 och åtgärd 5 hamnar över 7 % och är de mest ekonomiskt lönsamma åtgärder. De 

minst lönsamma är åtgärd 3 och 4. Anledning till att åtgärd 4 har minsta internräntan är den 

höga investeringskostnaden för LED-armaturer, däremot kan den bli en långsiktig lösning då 

T8-ljusrörarmaturer borde ändå bytas. Internräntan för alla som ett åtgärdspaket hamnar på 1,92 

%, vilket antyder att alla åtgärder tillsammans inte är lönsamma. Men kombination av åtgärd 

1,2 och 5 ger ett åtgärdspaket som är lönsamt. Lönsamheten är illustrerad med internränta 

diagrammet enligt figur 42. Totala investeringskostnad för detta åtgärdspaket bedöms då vara 

3 865 000 kr och ger en energibesparing av 353 MWh per år, vilket motsvarar minskning av 

totala energianvändning med ca 23 %, se figur 43.  

 

 

Figur 43: Visar energianvändning för och efter åtgärder 
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6 SLUTSATAS 

En energikartläggning gjordes för Lärarutbildningshuset i detta projekt som äggs och förvaltas 

av Akademiska Hus i Umeå. Analys av byggnadens årliga energianvändning resulterades i att 

byggnaden har en specifik energianvändning på 158 KWh/BRA, där detta visade sig vara 

förhållandevis normal i jämförelse med genomsnittliga energianvändning för Akademiska Hus 

byggnader. Fjärrvärmeanvändningen visade det vara största användningsområdet, vilket ligger 

under genomsnittliga användning i lokaler enligt Energimyndigheten och gör att bygganden 

anses vara tillräckligt effektivt.  

En djupare analys gav kunskap om olika installationssystems energianvändning och funkade 

som ett underlag för energisparande åtgärder.  Alla energiåtgärder som utfördes i IDA ICE 

visade en reducering av byggnadens totala fjärrvärmeanvändning med ca 291 MWh per år, 

totala elanvändning med ca 140 MWh/år och totala kylanvändning med ca 26 MWh per år. 

Detta motsvara då en minskning med 30 % av totala energianvändning.  

Från lönsamhetsberäkningen som utfördes med hjälp av beräkningsverktyg totalmetodiken dras 

slutsatsen att byte av ventilationsaggregaten (LA001 och LA002), byte till DCV-system och 

sänkning av tilluftstemperatur på ventilationsaggregat är tillsamman lönsamma som ett  

åtgärdspaket. Investeringskostnad för detta åtgärdspaket bedöms då vara 3 865 000 kr och ger 

en årlig energibesparing av 353 MWh, vilket motsvarar minskning % av totala 

energianvändning. med ca 23  

6.1 FRAMTIDA ARBETEN 
Examensarbetet ska användas som beslutsunderlag för genomförande av ett större 

energieffektiviseringsprojekt. Det har varit noggrann och genomtänkt analys som gjorts för 

beräkningar och simuleringar. Men det krävs en närmare undersökning av byggnaden för att få 

en klarare bild av energianvändningen. Nedan anges förslag på vad som borde undersökas 

närmare: 

• Exakta mätningar krävs för fläktverkningsgraden av ventilationsaggregaten LA001 och 

LA002 och byggnadens närvarotid för att få mer korrekta samt realistiska 

energibesparingar. 

• Byggnadens VVC (varm vatten cirkulation) utsträcker sig hela vägen till närmaste 

byggnaden. Denna sträcka bör utredas och bedömas om det finns möjliga 

energibesparing då den förkortas. Lönsamhetsbedömning borde också göras då för att 

se om den är en lönsam åtgärd att utföra. 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

7 REFERENSER 

 

[1

]  
Energimyndigheten, ”Energiläget 2019,” 2019. 

[2

]  

Naturvårdsverket, ”Energieffektvisering,” 6 november 2019. [Online]. Available: 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Energi/Energieffektivisering/. [Använd 17 november 2019]. 

[3

]  

Sverigesriskdag, ”Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag,” [Online]. Available: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

2014266-om-energikartlaggning-i-stora_sfs-2014-266. [Använd 17 november 2019]. 

[4

]  

L. Jayamaha, ”Energy-Efficient Building system,” New York: Mcgraw-Hill, 2007. 

[5

]  

Energymyndigheten, ”Energieffektivisering av värme och luftkonditioneringssytem,” 7 maj 2007. 

[Online]. Available: 

http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivtbyggande/Energieffektivisering-av-

varme--och-luftkonditioneringssystem/. 

[6

]  

E. Union, ”Eurostat,” 2014.  

[7

]  

J. O. o. C. P. Luis Pérez-Lombarda, ”A review on buildings energy consumption information”.  

[8

]  

M. S. o. C. T. Luigi Schibuola, ”Annual performance monitoring of a demand controlled ventilation 

system in a university library,” 71st Conference of the Italian Thermal Machines Engineering 

Association, ATI2016, 14-16 , Turin, Italy, September 2016. 

[9

]  

A. &. M. J. Nabil, ” A sensor-less LED dimming system based on daylight harvesting with BIPV 

systems. Optics Express. 22. 10.1364/OE.22.00A132.,” 2005. 

[1

0]  

S. &. K. J. &. J. C.-Y. &. J. H. Yoo, ”A sensor-less LED dimming system based on daylight harvesting 

with BIPV systems. Optics Express. 22. 10.1364/OE.22.00A132.,” 2013. 

[1

1]  

J. Z. o. M. P. W. Sushanth Babu, ”Investigation of an integrated automated blinds and dimmable 

lighting system for tropical climate in a rotatable testbed facility,” Energy and Buildings, 15 

January 2019, Pages 356-376. 

[1

2]  

B. Roisin, ”Lighting energy savings in offices using different control systems and their real,” 

Energy and Buildings, 2008. 

[1

3]  

A. Hus, ”Nollvision för vårt klimatavtryck,” [Online]. Available: 

https://www.akademiskahus.se/hallbarhet/klimatmal/. [Använd 17 11 2019]. 



54 
 

[1

4]  

Boverket, ”Energikrav,” [Online].  

[1

5]  

BBR, ”Konsekvensutredning Konsekvensutredning,” Boverkets föreskrifter om ändring i 

verketsbyggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 9. 

[1

6]  

Isover, ”Krav på primärenergitalet,” [Online]. Available: https://www.isover.se/krav-pa-

primarenergitalet. 

[1

7]  

Boverket, ”Boverket byggregel (BBR),” 2019. 

[1

8]  

Energihandboken, ”energihandoken.se,” [Online]. Available: 

https://www.energihandbok.se/normalarskorrigering. 

[1

9]  

SMHI, ”Energi-Index, Graddagar och Kyl-Index - utökad information,” 2011 September 15. 

[Online]. Available: http://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-

tjanster/fastighet/energi-index-graddagar-och-kyl-index-utokad-information-1.13663. 

[2

0]  

SMHI, ”SMHI Graddagar – en enklel och snabb metod för energiuppföljning”. 

[2

1]  

M. S.-M. L. B. o. R. Eklund, EnBe Energiberäkingar, Umeå.  

[2

2]  

Boverket, ”Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna,” BFS 2011:6 med ändringar 

till och med BFS 2019:2. 

[2

3]  

Controlengineering, ”Energibalansberäking,” [Online]. Available: 

https://www.controlengineering.se/se/energi/energiberakning/energibalansberakning/. 

[2

4]  

W. o. Dahlom, Projektering av VVS-installationer, 2010.  

[2

5]  

Arbetsmiljöverket, ”av.se,” [Online]. Available: https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-

ventilation/. 

[2

6]  

Folkhälsamyndigheten, ”Ventilation,” [Online]. Available: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-

halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/kompletterande-vagledning-om-ventilation/. 

[2

7]  

V. M. F. B. Zhuang WuRoderick, ”Model-based analysis and simulation of regenerative heat 

wheel,” Energy and Buildings, 26 april 2005. 

[2

8]  

R. O. KERAMATOLLAH AKBARI, ”Impacts of Heat Recovery Ventilators on Energy Savings and 

Indoor Radon in a Swedish Detached House,” Mälardalen University, 2013. 

[2

9]  

Swegon, ”Det handlar om återvinning,” [Online]. Available: 

https://www.swegon.com/sv/guider/olika-varmevaxlartyper/. 



55 
 

[3

0]  

V. H. o. J. Larsson, ”Värmeåtervinning i ventilationssystem,” 2012. 

[3

1]  

J. F.-S. D. J. U. D. M. Ferro, ”Experimental analysis of an air-to-air heat recovery unit for 

balancedventilation systems in residential buildings,” Energy Conversion and Management, 2010. 

[3

2]  

J. &. N. T. R. &. K. J. &. S. S. 2. Rose, ”Quasi-steady-state model of a counter-flow air-to-air heat-

exchanger with phase change,” Applied Energy, Elsevier, vol. 85(5), pages 312-325, May.. 

[3

3]  

C. Vidar, ”Värmeåtervinning på förskolan,” Umeå University, 2014. 

[3

4]  

B. M. H. B. L. H. o. M. S. Muhannad Delawati, ”Impact of demand controlled ventilation on system 

performance and energy us,” Energy and Buildings, 2018. 

[3

5]  

B. &. d. M. &. S. M. &. B. H. Merema, ”Demand controlled ventilation (DCV) in school and office 

buildings: Lessons learnt from case studies,” Energy and Buildings, 2018. 

[3

6]  

S. B. P. N. P. G. S. Mads Mysen, ”Occupancy density and benefits of demand-controlledventilation 

in Norwegian primary schoolsMads,” Energy and Buildings 37 (2005) 1234–1240, 2005. 

[3

7]  

Sveby, ”http://www.sveby.org/wp-content/uploads/2015/12/Sveby-brukarindata-undervisning-

prel.pdf,” Preliminär version 2015-11-30 . [Online].  

[3

8]  

M. Franzell, ”Ljus och Rum - Planeringsguide för belysning inomhus,” 2013.  

[3

9]  

G. T. o. L. T., ”The experience of ambient light from common light sources with,” 2011.  

[4

0]  

Boverket, ” Hygien, hälsa och miljö”. 

[4

1]  

Arbetsmiljö, ”Vilka krav kan man ställa på kontorsbelysning,” 01 07 2016. [Online].  

[4

2]  

E. o. Stockholmsstad, ”Belysning i flerbostadshus”. 

[4

3]  

A. o. Liljefors, ”Stadens ljus,” Vol. %1 av %21990:1, s. 14-19, 1990.  

[4

4]  

U. Kommun, ”Universitetsområdet,” 02 12 2019. [Online]. Available: 

https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/teman/gest

altningenavumea/arkitekturguide/78universitetsomradet.4.73474df7141ec1b19d12ea5.html. 

[4

5]  

Equa, ”IDA Indoor Climate and Energy,” [Online]. Available: https://www.equa.se/en/ida-ice. 



56 
 

[4

6]  

S. K. a. G. Zweifel, ”Validation of the Building Simulation Program IDA-ICE According to CEN 13791 

„Thermal Performance of Buildings - Calculation of Internal Temperatures of a Room in Summer 

Without Mechanical Cooling - General Criteria and Validation Procedures“”. 

[4

7]  

E. S. AB, ”Validation of IDA Indoor Climate and Energy 4.0 with respect to CEN Standards and EN 

15265-2007,” November 2010. 

[4

8]  

E. S. AB, ”Validation of IDA Indoor Climate and Energy 4.0 build 4 with respect to ANSI/ASHRAE 

Standard 140-2004,” April 2010. 

[4

9]  

Belok, ”Verksamhet,” 13 oktober 2019. [Online]. Available: http://belok.se/om-

belok/verksamhet/. 

[5

0]  

Belok, ”Totalmetodiken: Lönsamhet och energieffektivitet,” 10 juli 2018. [Online]. Available: 

http://belok.se/totalmetodiken/. 

[5

1]  

J. R. o. Nils, ”Akademiska sjukhuset B2-B7,” Belok, Uppsala läns Landsting, Juni 2017. 

[5

2]  

Incoord, ”Såpsjudaren 15,” Belok, maj 2017. 

[5

3]  

A. &. H. AB, ”Artisten,” Belok, december 2011. 

[5

4]  

A. Hus, ”Energiinformation från KTH Campus,” [Online]. Available: 

https://www.akademiskahus.se/ditt-campus/stockholm/kth-campus/energiinformation/. 

[5

5]  

fagerhult, ”Systemeffekter,W,” [Online]. Available: 

https://www.fagerhult.com/sv/Supportcenter/systemeffekter/. 

[5

6]  

Fagerhult, ”Fagurhult DTI Type 2,” [Online]. Available: https://www.fagerhult.com/Products/dti-

led/dti-led-type-2/. 

[5

7]  

Lindinvent, ”https://www.lindinvent.se/produkter/tilluftsdon/ttc/,” [Online].  

[5

8]  

Energimyndigheten, ”Vattenanvändning i hushåll: Med schabloner och märningar i fokus,” 

2012:03. 

[5

9]  

S. G. B. Council), ”Bedömningskriterier för befintliga byggnader”. 

[6

0]  

ebmpapst, ”Fläktat och fläktotorer. Fördelar, nackdelar och historia,” svenskventilation.se. 

[6

1]  

tollor.se, ”Climaplus ultra”. 

[6

2]  

Energimyndigheten, ”Uppvärmning i sverige 2012,” teknik rapport, 2012. 



57 
 

[6

3]  

Naturvårdsverket, ”Långtidsprognos 2012,” [Online]. Available: 

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-

efteromrade/klimat/prognoser-for-Sveriges-utslapp/langsiktsprognos-2012.pdf. . 

[6

4]  

Energimyndigheten, ”Energistatistik för lokaler,” 2018. [Online]. Available: 

https://www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-

statistiken/statistikprodukter/energistatistik-for-lokaler/?currentTab=0#mainheading. 

[6

5]  

A. Hus, ”Årsredovisning,” 2018. 

[6

6]  

H. Näslund, ”Energikartläggning av fastigheten Åidhem Centrum,” 2017. 

[6

7]  

T. A. Nguyen, ”Energy intelligent buildings based on user activity: A survey,” Energy and buildings, 

January 2013. 

[6

8]  

Boverket, ”Konsekvensutredning BRA (A),” 2017. 

[6

9]  

Boverket, ” Energihushållning,” 2015. 

[7

0]  

P. Evan Mills, ”Global Lighting Energy Savings Potential,” Light & Engineering. 2002. Vol 10, No 4, 

pp 5-10.. 

[7

1]  

C. J. Johnston, ”Effect of formaldehyde on ventilation rate and energy demand in,” February 

2019. 

[7

2]  

embpapst, ”Fläktar och fläktmotorer: fördelar, nackdelar och historia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

8 BILAGA 

8.1 BILAGA A 
A-ritning av Plan 1 

 

A-ritning av plan 2 
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A-ritning av Plan 3 

 

A-ritning av Plan 4 
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8.2 BILAGA B 
 

LA001 

 

 

LA001-FF001 
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LA002 

 

 

 

LA003 
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Shuntgrupp KB100 

 

VV100 och KV 

 

 

8.3 BILAGA C 
Vatten kallt 
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Fjärvärme 

 

 

El 
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8.4 BILAGA D 

Material Densitet 

(kg/m3) 

Specifik 

värmekapacitet 

(J/kgK) 

Termisk 

konduktivitet 

(W/mK 

Tjocklek 

(m) 

Övergolv 1100 920 0,18 0,07 

Cellplast 25 1400 1,7 0,27 

Betong 2300 880 0,04 0,27 

 

Material Densitet 

(kg/m3) 

Specifik 

värmekapacitet 

(J/kgK) 

Termisk 

konduktivitet 

(W/mK 

Tjocklek 

Övergolv 1100 920 0,18 0,07 

Betong 25 1400 1,7 0,27 

 

Material Densitet 

(kg/m3) 

Specifik 

värmekapacitet 

(J/kgK) 

Termisk 

konduktivitet 

(W/mK 

Tjocklek 

Betong     

Glasfiber     
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8.5 BILAGA E 

Lindinspect  

Rum Produkt Antal don Andelen närvaro 

inom ett år (%) 

Produktionsrum (Plan 

1) 

TD 2 11 

Musik (Plan 1) TD 6 23 

Ensemble (Plan 1) TD 3 13 

Orkester-körsal (Plan 1) TD 5 25 

Musiksal (Plan 1) TD 5 25 

Ensemble/kör(Plan 1) TD 4 13 

A2.20.39 (Plan 2) TD 1 17 

A3.33.38 (Plan 2) TD 1 11 

Matsal (plan3) TD 6 17 

LAB NO (Plan 3) TD 4 8 

LAB/VINSAL(Plan 3) TD 4 8 

 

Ventilation 

Ventilationsaggregat betjänings område 
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Plan 4 Typ rum  

 

 

8.6 BILAGA F 
 

Basmodell simulering utan Ockupanter 

 

 

 

 

 

Basmodell simulering utan belysning  



67 
 

 

 

 

Utrustningar som utgör elförbrukning för övriga el 

Övriga EL    

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan4 

Små motorer 2 st. Pelarslip Datorer 74 st. Datorer 

Kaffebryggare  2 st. Bandslip Bandsåg  

Värmehäll Riktplanhyvel Pelarborr  

Kyldisk Pelarborr Combiugn  

Diskmaskin Små motorer Inbyggnadugn  

2 st. kylmotore Värmekabel(500 W) Kaffebryggare(2,07kW)  

Ässjefläktar  Pentry  

Stor metallsvarv  2 st. Tvättmasikn  

3st Bandsåg  Torktumlare  

Mellanstor Svarv  Torkskåp  

Kallsåg  Mangel  

Justersåg  Disk  

Zinkmaskin  Combiugn  

3 st. Pelarborr  Högtrycksaggar  

Riktyel  Vattensifon  

Planhyvel  Kaffemaskin(4,14kW)  

2 st. Fräs   Värmehäll(0,17kW)  

Kontursåg  Värmelampor(0,3Kw)  

Skivputs  Kokeri(12Kw)  

3st Pelarslip  Kylmotorer(0,2 kW)  

  Belysning storkök  

  Kylmonter(0,15kW)  

  Torrmonter(50W)  

  Grovdisk(15,8kW)  

  Tunneldisk(27,8kW)  

  Gryta(24,7kW)  

  Stekbord(13,5kW)  

  Ugn(35,5kW)  

  Jäspsslåp(1,5kW)  

  Skalmskin(1,0kW)  

  Matema(10W)  

  Skalmaskin(1,0kW)  
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  Kyl  

  2 st. Bryggare(2,8kW)  

  kylbänk  

  Salamander(4,2kW)  

  Induktionshäll(10kW)  

  Vattenbad(2,4kW)  

  Grillhäll(8kW)  

  Kylbänk  

  Fritös  

    

  Vacmaskin (2,5kW)  

  Nedkylningskåp  

 


