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Sammanfattning 
 

Sverige är ett land som har kommit en bit i utvecklingen gällande energieffektiva lösningar. Problemet 

i Sverige är att många villor och flerbostadshus är gamla och har ineffektiva ventilation- och 

värmesystem. Denna energi går förlorad när systemen är ineffektiva vilket sedan resulterar i stora 

ekonomiska kostnader. Som tur är har fler och fler fått upp ögonen för detta vilket gör att Sverige är på 

god väg att bli ännu mer energieffektiva.  

 

Energianvändningen för bostads- och servicedelen uppgår till 166 TWh av landets totala användning 

på 616 TWh. Dessa siffror visar att bostads- och servicedelen står för nästan 40 % av landets totala 

energianvändning. Inom denna faktor har ett område i Umeå stad ”dragit sitt strå i stacken” av 

användingen och detta område heter Thor. Thor är en bostadsrättsförening och började byggas 1963 

och sedan byggts på under årens lopp. Området har flera ineffektiva delar som slösar energi och detta 

ger upphov till stora ekonomiska kostnader. De hus som finns på plats idag har olika typer av lokaler. 

På bottenvåningarna finns affärslokaler och resten av husen består av antingen kontorslokaler eller 

lägenheter. Detta ger upphov till stora ventilationsaggregat och värmesystem som ska klara att leverera 

rätt effekt när det behövs. 

 

Detta arbete är en utredning av området för att hitta delar som är ineffektiva och för att sedan kunna ge 

förslag på olika förbättringar som skulle minska framförallt energi, kostnader och skapa vinst inom 

kort.  

De delar som har undersökts är: 

 Takisolering 

 Frånluftsfläkt till lastbrygga 

 Till- och frånluftsfläktar, ”Tornet” 

 Till- och frånluftsfläktar, Kungsgatan 58 

 Komfortkyla 

 Värmeslingor 

 Huvudsäkringar 

 

 

Energiförbrukningen för de olika områdena har delats in i två olika delar, Elförbrukning och 

Värmeförbrukning. Elförbrukning hamnar på 529 MWh per år och värmeförbrukningen hamnar på 

1020 MWh per år. Detta är då enbart för de områden som har utretts. Efter energieffektivisering av 

dessa så hamnar värmeanvändningen istället på 213 MWh vilket är betydligt mindre. Elförbrukningen 

kommer att höjas efter installation av aggregaten, men på grund av elpriserna som 

bostadsrättsföreningen har så kommer det löna sig relativt fort. Rak payofftid för värmeväxlare på 

”Tornet” och till- och frånluftsfläktarna på Kungsgatan 58 ligger på vardera område på cirka 2 år. 

Detta är då ett bevis på att stora mängder energi går förlorad på detta område och därmed är det i stort 

behov av förändring 

 

Ett framtida arbete är att energieffektivisera på stora delar av Thor så man sparar pengar och energi 

istället för att ”blåsa” bort dem. Riksbyggen var osäkra om det fanns aggregat som klarade flödena på 

Kungsgatan 58, vilket denna rapport bevisade. Resultaten från denna rapport bådar gott för framtida 

arbete för att energieffektivisera Thor. Denna rapport kan då ligga som grund till arbetet. 
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Abstract 

Sweden is a country that has made some progress in developing energy efficient solutions. The 

problem in Sweden is that many houses and apartment buildings are old and have inefficient 

ventilation- and heating systems. This energy is lost when systems are inefficient, which then results 

in huge economic costs. Luckily, more and more people are becoming aware of this, which means that 

Sweden is on track to become even better within energy efficiency. 

 

Energy use for the housing- and service sector amounts to 166 TWh of total use at 616 TWh. Without 

distribution and conversion losses, these figures show that the housing- and service sector accounts for 

almost 40 % of the country's total energy consumption. As a part of this sector, there is in downtown 

Umeå a building complex named Thor that is contributing significantly to the energy consumption of 

the area. Thor is a building complex whose first phase of construction began in 1963 and has since 

then been built on over the years. The complex has several inefficient parts that waste energy and thus 

gives rise to substantial economic costs. In the Thor-building there are numerous venues in place with 

a large variety of stores. On the groundfloor there are some business premises. The rest of the houses 

consist of either offices- or apartment spaces. This gives rise to large air handling units and heating 

systems that must be able to deliver suffiecient power when required. 

 

This work is an investigation of the building complex Thor and its purpose is to find parts that are 

inefficient energy-wise and be able to provide suggestions for various improvements that would 

reduce costs and create profit with a short payback time. 

The investigated parts are the following: 

• Roof insulation 

• Exhaust fan to the loading bay 

• Supply and exhaust fans, "Tower" 

• Supply and exhaust fans, Kungsgatan 58 

• Comfort Cooling 

• Heating coils 

• Main fuses 

 

The energy consumption for the different areas have been divided into two different parts, electricity- 

and heat consumption. Electricity consumption is roughly 500 MWh per year and the heat 

consumption is around 1020 MWh per year. This is only the consumption of the areas that have been 

investigated. After the energy efficient actions will be made, the heat use will instead decrease to 213 

MWh, which is a considerable improvement. Electricity consumption after the actions will increase, 

but because of the economical electricity agreement Thor possesses, it will ultimately pay off. Straight 

pay off for heat exchangers in the "Tower" and the supply- and exhaust fans at Kungsgatan 58 is 2,09 

year and 2,11 years respectively. 

This proves that large amounts of energy are lost to the surroundings, and that there is a big need of 

change.  

 

A future project is to improve energy efficiency throughout the majority in large parts of Thor, so that 

one saves money rather than "blowing" it away. Riksbyggen was unsure if there were ventilation 

aggregates large enough to clear off the necessary volume flows at Kungsgatan 58. This report proved 

that they did in fact exist. The result of this report bodes well for future efforts to improve energy 

efficiency at Thor. This report can serve as a basis for future work. 
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1. Inledning 

Under en längre tid har mer och mer personer blivit miljömedvetna och ”dragit sitt strå i stacken”. I 

Sverige finns många hus som har föråldrade ventilationssystem m.m. Dessa hus behöver rustas upp 

och förbättras ur energisynvinkel. Eftersom energianvändningen i Sverige är hög och bostads – och 

servicefaktorn står för 166 TWh av den totala användingen på 616 TWh, så finns det saker som kan 

förbättras [1]. Hög energianvändning i fastigheter skapar sämre miljö, dålig trivsel och påfrestningar 

på klimatet. Detta gör att det finns många anledningar att börja undersöka närmare gällande billigare 

och effektivare lösningar för att lösa dessa problem.  

1.1 Syfte och Målsättning 

Syftet med detta projekt är att energieffektivisera Åhlénshuset ur ventilations-, uppvärmning- och 

konstruktionsmässig synpunkt. Huset består av fyra hus som sitter samman.  Problemet alla hus har 

gemensamt är att pumpar, fläktar m.m. är dåliga och behöver bytas ut. Husen har service- och 

kontorslokaler, även ett visst antal lägenheter. Genom att undersöka husen och ta fram ett antal olika 

faktorer så kan besparingspotentialen av energianvändningen tas fram för dessa. För att skapa en 

helhetsbild så undersöks detta genom en ekonomisk -, energiteknisk och miljömässig aspekt.   

 

1.2 Bakgrund 

Under 1900 – talet har ett antal olika ventilations – och värmesystem funnits som visas i figur 1. 

Utvecklingen för ventilationen har gått från självdrag  frånluft från- och tilluft  från – och tilluft 

med värmeåtervinning. På grund av att hög energianvändning medför höga ekonomiska kostnader.  

En vilja att spara pengar och förbättra har alltid funnits och är en faktor till att både ventilations- och 

värmesystem har utvecklats till det bättre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Huvudsaklig ventilation i flerbostadshus fördelat på uppvärmd  

byggnadsvolym från olika byggår. Källa: sfv.se 

Sveriges energiförbrukning skiljer sig mellan användarområdena och som sagt står bostad- och 

servicedelen för 166 TWh av den totala användningen på 616 TWh som visas i tabell 1 [1]. 
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Tabell 1. Tabell över energianvändningen inom olika områden, även den totala energianvändningen, TWh. Källa: Energimyndigheten 

            År     Bostads - servicefaktor     Totalt, TWh 

2007 153 94 143 40 124 64 618 

2008 149 91 142 32 120 64 597 

2009 132 89 145 32 97 62 558 

2010 149 96 166 46 108 51 616 

På senare tid har klimathotet blivit ett allt mer aktuellt ämne som uppmärksammats och människor har 

börjat bli mer miljömedvetna. Värmesystemen i bostäder har även förändras under tidens gång.  

Energianvändningen i bostads- och servicefaktorn har ökat under årens lopp vilket inte alls är bra och 

därmed skapat tillfällen att börja energieffektivisera.   

Bostadsrättsföreningen Thor (Åhlénshuset) i Umeå stad har många små problem som tillsammans 

skapar ett stort problem gällande förbrukning av energi och pengar. I Thor finns ett antal olika 

ventilationssystem som ska jobba för att skapa en beboelig, hälsosam och trivsam miljö att leva i. 

Hyresgäster och butiker som hyr lokaler har haft blandade åsikter. Antingen är det för varmt eller för 

kallt, men majoriteten är nöjd. Men bakom denna känsla av ”nöjdhet” finns många problem och 

slöserier när det gäller energi och pengar.  

 

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningar för detta projekt är följande: 

 Vilka områden kan effektiviseras ur penga- och energisynpunkt?  

 Vilken åtgärd har kortast pay-offtid? 

 Är fjärrkyla ett billigare alternativ till kompressorkylmaskinen? 

1.4  Avgränsningar 

Bostadsrättsföreningen som har hand om hela området heter Thor. Hela området är uppdelat i två 

delar, Thor 3 och Thor 4. De fyra hus som sitter samman har ett eget ventilationssystem och egen 

värme. Detta gör att på grund av de olika system så måste varje hus undersökas individuellt och 

därmed ta fram olika förslag på vilka faktorer som ska åtgärdas och förbättras.  

Under projektets gång har avgränsningar gjorts för att projektet ska bli genomförbart under 

uppsatt tid. Avgränsningar gällande väggisolering på husen och ventilations - och kylaggregatet 

på Storgatan har gjorts och kommer ej undersökas. 

 

Mot Storgatan ligger gymmet Step in 24 som har ett eget ventilationsaggregat. Åhléns har ett eget 

kylaggregat. Dessa två har ej undersökts. 

Ett återluftsspjäll finns på Kungsgatan 58 där man då återanvänder frånluftens värme för att spara 

värme. Detta har inte räknats med på grund av den medeltemperatur på uteluften som har använts 

i arbetet. Då antas inte återluftspjället vara i bruk.  

 

Uppmätta värden från Umeå energi gällande el och fjärrvärme gäller för år 2011.  

Ingenjörsmässiga antagande har gjorts under projektets gång och kommer att presenteras vid varje 

beräkning. Området är komplicerat byggt och en energideklaration för varje hus blir svårt att 
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genomföra då bottenplanen går ihop med varandra, vilket skapar oklarheter om var gränsen till 

varje hus går. 

1.5 Beskrivning av område – befintliga byggnader 

I centrum i Umeå stad finns ett område som kallas Thor och är en bostadsrättsförening som innefattar 

ett antal byggnader. De flesta av husen är byggda under tidigt 60-tal och är väldigt föråldrade när det 

kommer till byggmaterial m.m. I dagsläget finns ett antal olika butiker och lokaler som bedriver 

affärsverksamhet i området. I husen finns även kontor och lägenheter. Detta gör att ventilations- och 

värmesystemen i husen är väldigt utbredda och komplicerade. Mellan husen finns en parkering där 

hyresgäster och arbetarna på butiker och kontor, kan parkera. Vindsutrymme i varje hus finns och där 

finns även tillgång till fläktrum och ventilationsaggregat. På källarplan i varje hus finns tillgång till 

undercentraler där justeringar och reparationer av fjärrvärme och fjärrkyla kan göras. En bild på 

området visas nedan i figur 2 för att lättare kunna orientera sig på området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Hela området, Bostadsrättsförening Thor. Källa: hitta.se 

Husen har fem våningar plus ett vindsplan och har stora ytor i form av kontors- och butikslokaler. 

Husen är som sagt uppdelade i fyra olika adresser och dessa hus har olika användningsområden. 

Husen omger själva området och på ”innergården” finns en parkering där personer som jobbar eller 

bor på området får parkera. På Kungsgatan finn två hus som består av kontor och lägenheter. 

Kungsgatan 58 består av enbart kontor och butiker, medan Kungsgatan 56 består främst av lägenheter 

och en liten del butiker.  

På Östra Rådhusgatan finns två hus och på Östra Rådhusgatan 6B finns enbart kontors- och 

affärsverksamhet. På Östra Rådhusgatan 8 finns ett antal lägenheter som täcker hälften av byggnadens 

tempererade yta.  

På Thors söderläge ligger Storgatan och på bottenplan ligger ”Bakfickan” där flera butiker har sin 

affärsverksamhet. På källarplan på Storgatan 55 finns ett gym, ”Step in 24” där man kan träna dygnet 

runt. Detta gym har ett eget ventilationsaggregat och är så pass nytt, därav ingen undersökning på 

ventilationen.  

På Thors östra sida ligger Vasagatan och på denna sida av området fanns livsmedelbutiken ”Tempo”, 

men denna är nu borttagen och området har blivit ombyggt. I dagsläget finns en uppfart och en nedfart 
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till parkeringen. Två lastbryggor som tillhör Bakfickan och Åhléns. Stora delar av Thor ligger på 

bottenplan och stora delar av husens bottenplan sitter ihop med varandra vilket skapar en lite svårare 

bild av var man ska dra gränsen för respektive hus. 

Husen som byggdes under 1963 har ytterväggar som har en konstruktion enligt följande: 

 Betongstomme med motgjuten mineralull eller cellplast  

o Byggnadsår: 1960 och framåt 

o U-värde: 0,4 W/m
2
·K 

Dessa egenskaper på ytterväggarna är vanliga för 60 – talet och på grund av bristfällig data om 

ytterväggar har ett ingenjörsmässigt antagande gjorts [2]. 

I dagsläget är det mycket fakta som inte finns och borde tas fram i framtiden för att skapa en klarare 

bild av hur området är uppbyggt och data över varje del.  

I nuläget finns ingen energideklaration på husen och har aldrig funnits. Detta gör att det blir svårt att 

avgöra vad huset totalt förbrukar (kWh/m
2
). I boverkets regler står det att hus över 500 m

2
 ska 

energideklareras. Förklaring om energideklaration och energiprestanda: 

”I lagen om energideklaration definieras energiprestanda som: "Den mängd energi som behöver 

användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden 

under ett år. "Energiprestanda anges som "detta hus använder XX kWh/m2", år i sammanfattningen. 

Energiprestanda är detsamma som "byggnadens specifika energianvändning" som är det begrepp som 

används i Boverkets byggregler” [3]. 
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2. Teori 

 

Teoridelen visar all teori som ligger till grund för allt arbete och hur den har använts. Teorin innefattar 

både fläkt, ventilation, kyl och isolerings beräkningar. På befintliga byggnader har ingen 

energideklaration genomförts vilket gör att en uppfattning gällande husens totala energianvändning 

blir svår att avgöra. Avsnittet visar energiförbrukningen för alla utredda områden och även 

energiförluster. 

Eftersom examensarbetet är uppdelat i flera delar så blir även teoridelen det. Teoriavsnittet förklarar 

även olika uttryck som är vanligt under energieffektivisering och hus i överlag.  

2.1 Fjärrkyla 

Dagens fjärrkyla nät är inte lika utbrett som t.ex. fjärrvärmenätet. Detta gör att priserna kring fjärrkyla 

är högre än fjärrvärmepriser. Fjärrkyla fungerar på samma sätt som fjärrvärme fast syftet är att kyla i 

stället för att värma. Inga kylmedium bara rent vatten innebär mindre underhållskostnader och ingen 

hantering av kylmedium.  I Umeå har Fjärrkyla utökats under senare år, men är fortfarande i tidigt 

stadie. Efterfrågan av fjärrkyla styr utbyggnaden av den. Figur 3 är en förenklad bild som visar hur 

fjärrkyla fungerar. 

Det ska undersökas om fjärrkyla kan ersätta en kylkompressormaskin på ett av husen och i huset finns 

en värmeväxlare på plats som kan ta hand om kylbehovet. Detta gör att en investering i en 

värmeväxlare inte behövs göras.   

 

Figur 3. Förklarande bild över fjärrkylans funktion. Källa: Umeå Energi.[4] 

Sexgradigt vatten distribueras från Umeå Energis anläggning på Ålidhem ut till olika företag och 

byggnader. Sedan återförs vattnet med en returtemp på ca 16 
o
C[4]. I vissa av husen på Thor har 

fjärrkyla redan installerats, men inte det hus där kylaggregatet sitter. 

Prisuppgifter för fjärrkyla är olika beroende på hur stor anläggning det handlar om och hur stort behov 

man har av fjärrkyla.  

Tre faktorer avgör vad du ska betala för fjärrkyla: effektavgift, energiavgift och fast avgift. 
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2.1.1 Så här beräknas din effektavgift 

Avtalet baseras på ett effektbehov vid leveransgräns. Vid avvikelser mellan avtalad och 

levererad effekt samt avvikelser i ∆t, tillämpas följande principer:  

 Om levererad effekt understiger avtalad effekt debiteras avtalad effekt.  

 Om levererad effekt överstiger avtalad effekt vid mer än två tillfällen 

under de senaste 12 månaderna, debiteras medelvärdet av de två högsta 

dygnsseparerade timeffekterna. Kunden debiteras förändringar i 

effektavgift under månaderna juni till augusti.  

 Om Kundens returtemperatur är lägre än + 16º C skall effekten beräknas 

enligt formel nedan, dock med skillnaden att differenstemperaturen ∆t 

sätts till 10,0º C, med oförändrat flöde. Kundens effektavgift, skall 

baseras på den nya beräknade effekten [5]. 

 

Beräkning av effekt: 

  

        t [kW] (1) 

 

  = specifik värmekapacitet [KJ/kg·
o
C] 

ṁ = vattenflöde  [kg/s] 

t = temperaturdifferens [
o
C] 

 

Specifika priser för just detta fall gällande fjärrkyla: 

1. Effektavgift (kr/kW) 

420 kr/kW 

 

2. Energiavgift (öre/kWh) 

34 öre/kWh  

 

3. Fast avgift (kr/år) 

28,000 kr/år. (Priset sätts individuellt för varje fjärrkyleanläggning) 

 

Moms, f n 25 %, tillkommer till ovanstående priser [5]. 
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2.2 Livscykelkostnadsanalys - LCC 

En LCC analys visar slutligen vilka pengar som sparas. I denna livscykelanalys gäller det att ta hänsyn 

till grundinvestering, driftkostnader, underhållskostnader, kalkylränta och ett restvärde. Detta ges i 

ekvation 2.  
 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 + 𝑁𝑆 ∙ 𝐷 + 𝑁𝑆 ∙ 𝑈 + 𝑁 ∙ 𝐿𝑈x − 𝑁 ∙ 𝑅𝑉     (2) 

 

 

G = Grundinvestering    [kr] 

 

D = Driftkostnader    [kr] 

 

U = Underhållskostnader    [kr] 

 

NS = Nusummefaktor      

 

N = Nuvärdesfaktor      

 

rk = Kalkylränta    [%] 

   

n = Antal år 

 

RV = Restvärde    [kr] 

 

LUx = Enstaka kostnader som endast sker år x.  [kr] 

 

LCC[tot] = investeringskostnad + LCCenergi + LCCunderhåll  (3) 

LCC[energi] = årlig energikostnad × nusummefaktorn    (4) 

LCC[underhåll] = årlig underhållskostnad × nusummefaktorn[6]  (5) 

Nusummefaktor, då man har lika stor kostnad varje år. Se ekvation 6. 

 

𝑁𝑆    
(    )

   

   
     (6) 

 

  

Nuvärdesfaktorn, olika kostnader varje år, visas i ekvation 

 

𝑁  
 

(    )
       (7) 

 

 

2.3 Fläktberäkningar 

Ett av ventilationsaggregaten i husen består av två remdrivna tilluftsfläktar och en direktverkande 

frånluftsfläkt. När fläktar är remdrivna blir det en transmissionsförlust vid remmen vilket gör att 

eleffekten in inte är den densamma som effekten ut till fläkten. 

Verkningsgraden för hela remdrivna fläkten beräknas följande i ekvation 8: 

                                      [%] (8) 
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Transmissionsförlusten vid direktverkande fläktar är praktiskt taget noll.  

Tabell 2. Tabell över rekommenderade verkningsgrader för olika typer av fläktar [14]. 

Fläkttyp Rekommenderad total verkningsgrad,      

Radialfläkt med bakåtböjda skovlar 65% 

Radialfläkt med framåtböjda skovlar 45% 

Kammarfläkt, dvs. radialfläkthjul utan spiralkåpa 55% 

Axialfläkt (direktverkande) 50% 

 

Fläktens verkningsgrad räknas ut som tidigare förslag, men det finns även ytterligare en faktor som 

spelar in, som visar om fläkten är effektiv. Faktorn som visar det kallas SFP (Specific Fan Power).  

SFP avser den eleffekt som åtgår för fläktdrift vid transport av 1 m
3
 luft per sekund via byggnadens 

fläktaggregat [7]. SFP beräknas enligt ekvation 9: 
 

𝑆   
   

 
     [W/(m3/s)] (9) 

    = Tillförd eleffekt    [W]  

    �̇� = Luftflöde    [m
3
/s] 

2.4 Takisolering 

För att kunna räkna ut hur pass stor besparing man gör på att takisolera så måste gradtimmar för 

området räknas ut för att sedan kunna räkna ut den totala sparade värmeförlusten. Detta förklaras av 

ekvationerna nedan. 

𝐺      (       )     [
o
Ch] (10) 

          (𝑈   𝑈 )  𝐺    [Wh] (11) 

A = vindsarea     [m
2
] 

Tg = Gratistemperatur    [
o
C] 

Tum = Normalårstemperatur    [
o
C] 

𝑈 = ursprungligt U-värde    [kW/m
2
,K] 

𝑈 = U-värde efter isolering    [kW/m
2
,K] 

𝐺 = gradtimmar    [
o
Ch] 
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2.5 Värmebatteri 

Ett värmebatteri kan antingen drivas av el eller fjärrvärme. I detta fall drivs värmebatterierna av 

fjärrvärme. Det är oftast placerat före fläkten på tilluftssidan eller i ventilationskanalerna precis före 

tilluftsdonet.  Värmebatterierna i huset är av äldre modell och därmed en energibov.  

Uträkning av använd effekt från ett värmebatteri ser ut som följande ekvation: 

  �̇�             [W] (12) 

�̇� = Flöde     [m
3
/s] 

   = specifik värmekapacitet    [kJ/(kg·K)] 

ρ = Densitet     [kg/m
3
] 

2.6 Sorptiv kyla 

Fuktig, varm uteluft passerar torkrotorn och blir då torr, men varm. Den kyls därför först i en roterande 

värmeväxlare och därefter ytterligare i en evaporativ kylare så att sval och behaglig luft tillförs 

byggnaden. Frånluften kyls först i en evaporativ kylare. I den roterande värmeväxlaren höjs därefter 

lufttemperaturen av värmen som överförts från tilluften. Luften värms därefter ytterligare i det så 

kallade regenereringsbatteriet. Denna varma luft driver slutligen ut fukten, som tagits upp i torkrotorn 

på tilluftssidan och regenererar torkrotorn [9]. Allt detta visas i figur 4. 

 

        

      d.  c. b. a.  

 

Frånluftssida   

 

 Tilluftssida 

 

1.        2.                  3.     4.        5.              6. 

Tilluftssidan:     Frånluftssidan: 

 a: Filter    1. Filter 

 b: Evaporativ kylare   2. Torkrotor 

 c: Regenereringsbatteri   3. Roterande värmeväxlare 

d: Frånluftsfläkt   4: Evaporativ kylare 

     5: Eftervärmningsbatteri 

     6: Tilluftsfläkt 

Figur 4. Förklarande bild över sorptiv kylteknik.  
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2.7 El 

Elförbrukning i ett flerbostadshus är betydligt högre än i en vanlig villa, vilket är ganska självklart. 

Vare sig det är ett flerbostadshus eller en villa finns det en huvudsäkring på huset. Denna bestäms efter 

hur mycket el (kW) som säkringen ska klara av plus lite extra el för att inte säkringen ska gå så ofta.  

Om säkringen är för liten kommer säkringen att gå oftare eftersom den inte klarar högre effekt än vad 

den är dimensionerad för.  

Elnätet som är utbrett över Sverige består av olika delar i nätet. Först transporteras elen i stamnätet 

(400kV) sedan transformerars elen ner till regionnätet som har en spänning på 40 – 130kV, sedan 

transformeras elen ner till mellanspänningsnätet på 10 – 20 kV och slutligen transformation ner till 

lokalnätet på 400V. Denna el är det som går in i huset [10]. 

 

 

Figur 5. Bild över de fyra olika näten. Stamnät, Regionnät, mellanspänningsnät och lågspänningsnät. 

Ekvation som används för att se vilken effekt som säkringen klarar av visas nedan [11]: 

    √  𝑈            [W] (13) 

U = Huvudspänning    [V] 

I = Säkringsstorlek/fas    [A] 

     = fasvinkel 
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2.8 Värmeväxlare 

Värmeväxlare i ventilation är bland det bästa alternativet när det gäller återvinning av värme. 

Verkningsgraden på värmeväxlare är olika för olika modeller. De två vanligaste modellerna är: 

 Plattvärmeväxlare 

 Roterande värmväxlare 

Av plattvärmeväxlaren finns två typer av modeller. Korsströmsvärmeväxlaren har en verkningsgrad på 

ca 70 %. Motströmsvärmeväxlaren kan i bästa fall komma upp i 90 %. Båda kan upplevas som svåra 

att rengöra på grund av sin konstruktion [12]. 

Roterande värmeväxlare har en temperaturverkningsgrad som kan ligga på upp till 85 %. Återvunnen 

effekt från värmeväxlaren räknas som följande ekvation [12]: 

            �̇�          (                  ) [W] (14) 

�̇� = flöde      [m
3
/s] 

   = Specifik värmekapacitet    [KJ/kg·K] 

Δt = temperaturdifferens    [
o
C] 

Tfrånluft = temperatur på frånluft   [
o
C] 

Tuteluft = temperatur på uteluft   [
o
C] 

  = temperaturverkningsgrad  

 

Fördelar med FTX-ventilation 

 Återvinning av värmen i ventilationen  

 Värmeåtervinning även om uppvärmningssystemet är avstängt  

 Luftutbytet blir bättre än med självdrag eller frånluftsventilation  

 Ventilationen fungerar även om man öppnar ett fönster  

 Ventilationen påverkas inte av vindar, inget drag eller kallras  

 Filtrerad tilluft  

 Enkel och till stor del passiv konstruktion har få delar som kräver underhåll eller kan gå 

sönder  

Nackdelar med FTX-ventilation 

 Ett svagt susande från tilluftsdonen i sovrummet som skulle kunna upplevas som störande av 

känsliga personer men som kan åtgärdas med bra ljuddämpare, gärna så nära aggregatet som 

möjligt.  

 Något högre initialkostnad [12, 13]. 

 

2.8.1 Befintligt värmebatteri 

Luftbatterier finns som värmer tilluften innan fläkten, s.k. vätskekopplad värmeväxlare.  Dessa 

batterier värmer luft med hjälp av korsflödande förutsagt att dessa drivs av fjärrvärme. 

Temperatursverkningsgraden mellan dessa ligger på ungefär cirka 50 %, vilket tyder på att det är ett av 

de sämre alternativen för att värma tilluften [14]. 

 

Ett värmebatteri avger en viss effekt beroende på vilken utetemperatur det är. Ekvation för detta är: 
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              �̇�        (                 )  [W] (15) 

 

�̇� = flöde      [m
3
/s] 

   = Specifik värmekapacitet    [KJ/kg·K]  

Ttilluft = temperatur på frånluft   [
o
C] 

Tuteluft = temperatur på uteluft   [
o
C] 
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3. Metod 

Projektet handlar om att utreda möjliga besparingsåtgärder i bostadsrättsförening Thor (Åhlénshuset) i 

Umeå stad. För att kunna göra denna utredning behövs underlag, information och samtliga 

informationspapper om området för att kunna göra en så genomgående undersöknings om möjligt. 

Information om Thor togs fram med hjälp av beräkningar, mätningar och ritningar. På grund av viss 

bristande bakgrundsfakta har mycket mätningar och antaganden gjorts. Att undersöka området för att 

hitta fel är ett jobb som tar tid och var den första etappen i projektet. Eftersom hela området är cirka 

7000 m
2
 och flera delar som behövs undersökas, tar det tid att hitta problem som anses nödvändiga att 

undersökas.  

Att göra en utredning på Thor innebär att en sökning efter specifika problem genomförs och de 

problem man anser är allvarliga undersöks närmare. Under den mer specifika undersökningen sker 

beräkningar på de delar som har behov av ett bättre och miljövänligare alternativ. Det man då frågar 

sig är om alternativet är billigare och vilken pay-off tid alternativet har.  

Problemområdena inom bostadsrättsföreningen är utspridda. Grafer och tabeller som visar energi-, el – 

och vattenförbrukning av husen har erhållits från Umeå Energi. Med dessa kan man få en bild av hur 

stor förbrukning husen har totalt.  

Värmesystemet på Thor går på fjärrvärme och fjärrkyla är indragen i vissa delar av området. 

Ventilation i området består både av äldre och modernare utrustning. De ventilationsdelar som ska 

undersökas är utspridda och måste då beräknas var för sig för att sedan kunna sammanställas i 

”Resultatavsnittet”. Energianvändningen i området måste som sagt delas upp och det bästa är att 

redovisa förbrukning per del.  

3.1 Utredning 

När man tittar på bostadsrättsförening Thor, så skulle de flesta tänka att det finns hur mycket som helst 

att förbättra där. Detta skapar en bra grund för en utredning där man då har valt ut delar för att sedan 

undersöka dessa.  

De delar som ska undersökas är: 

 Takisolering 

 Frånluftsfläkt till lastbrygga 

 Till- och frånluftfläktar (på parkering, även kallat ”Tornet”) 

o Remdrivna  

o Byggnadsår 60-tal 

o Värmebatteri 

 Till- och frånluftsfläktar, Kungsgatan 58 

o Stora luftflöden 

o Värmebatteri 

 Kylaggregat, Kungsgatan 58  

o Fjärrkyla? 

 Värmeslingor 

 Huvudsäkring 
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Dessa 6 punkter har valts till de delar som är i behov av förändring och förbättring. Åtgärderna ska 

förhoppningsvis visa på förbättring både ur en energiteknisk- och ekonomisk synpunkt. En rundgång 

på området gjordes för att få en sådan noggrann bild över Thor som möjligt. 

3.1.1 Takisolering i nuläget 

Husen är byggda tidigt 60 - tal och takisolering på den tiden var inte lika effektivt som nu. På grund av 

bristande information om vilken typ av isolering och U - värde taket hade så antogs en typ av isolering 

och ett U – värde med hjälp av boken ”Energibesiktning av byggnader” [2] Takisoleringen i husen har 

inte rörts på flera år vilket medför att stora mängder värme stiger upp och försvinner ur taket. Husen 

har annorlunda former på taket vilket gör att det blir svårt att avgöra om tilläggsisolering kan göras på 

alla ställen. Ett område som är klart för isolering är Kungsgatan 56. För att kunna räkna ut hur pass 

stor värmeförlust som sker genom taket använder man ekvation 10 och 11. 

 

3.1.2 Från- och tilluftsfläkt vid lastbrygga 

Fläkten vars uppgift är att suga ut luft från lastbryggan är igång dygnet runt. Fläktens syfte är att blåsa 

ur eventuella avgaser som bildas när t.ex. en lastbil kör in till lastbryggan vilket skapar avgaser i 

närheten av människor vilket är skadligt i större mängder. Det finns ingen information om fläkten i 

dagsläget, mer än att den är insatt när området byggdes. På den tiden då det byggdes existerade inte 

samma byggnormer som det gör idag vilket medför att fläkten är överdimensionerad och den har 

tappat sin toppkvalité. Värme från fläkten blåses ut och därmed skapas en värmeförlust. För att inte 

skapa ett undertryck på lastbryggan så måste ett lika stort flöde på 2,5 m
3
/s komma in via en 

tilluftsfläkt. Denna luft ligger runt 10 
o
C. När det är riktigt kallt ute och många transporter kommer 

med små mellanrum måste värme tillföras via element eller dylikt för att hålla uppe temperaturen. 

Tilluften värms med hjälp av ett värmebatteri som går på fjärrvärme. För att bestämma vad dessa 

fläktar gör av med gällande värme och el, så tas den tid som de är igång och multiplicerar det med 

fjärrvärme- och elpriset. Därefter fås den totala kostnaden av fläktarnas drift i dagsläget. 
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3.1.3 Till- och frånluftsfläktar, ”Tornet” 

I ”Tornet” som det kallas finns det två tilluftsfläktar och tre frånluftsfläktar, men dessa fläktar försörjer 

inte samma område för annars skulle det bli ett undertryck i byggnaden. Detta torn byggdes samtidigt 

som resten av området, på 60 - talet. Det är ganska självklart att tekniken i detta torn är föråldrad och 

behöver förnyas.  

Figur 6 och figur 7 visar tornet från utsidan, även bilder på de remdrivna fläktarna som är ur tiden. 

Även skicket på tornet är inte speciellt bra, vilket medför mer och mer reparationer i framtiden. 

Invändigt består tornet av två våningsplan och en tilluftsfläkt på vardera plan. Även en frånluftsfläkt 

på vardera plan. Den tredje frånluftsfläkten är ej i bruk och är enbart till för att fungera som 

evakueringsfläkt under brand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. ”Till- och frånluftstornet” utvändigt. Källa: Egen bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. En av de remdrivna tilluftsfläktarna i ”Tornet”. Källa: Egen bild 
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När utrustningen blir så här pass gammal så kan man inte räkna med att fläktarna håller vad dem lovar. 

Byte av rem sker ett antal ggr/ år eftersom fläktarna är igång dygnet runt. Detta innebär stora slöserier 

gällande el och fjärrvärme. 

Motorn som driver fläktarna har en eleffekt på 11 kW. Det är även förluster i remdriften. Då kan 

energianvändningen för varje fläkt sedan räknas ut med hjälp av ekvation 8 och den tid fläktarna är 

igång.  

3.1.3.2 Värmebatteri, ”Tornet” 

Värmebatterierna i tornet går på fjärrvärme och är på vid behov, men verkar dygnet runt som resten av 

ventilationen. Värmebatterierna är dimensionerade att klara av kalla temperaturer eftersom friskluft tas 

in och på vinterhalvåret kan temperaturer sänkas drastiskt. Dessa typer av värmeväxlare (från vatten 

till luft) har en temperaturverkningsgrad på 50 %, vilket är dåligt ur energisynpunkt. Värmebatteriets 

effektförbrukning har tagits fram för fyra olika temperaturer under året med hjälp av ekvation 12. 

Detta har gjorts för att få en uppfattning av vad batteriet förbrukar under vissa temperaturer. För att få 

fram energianvändningen används fjärrvärmepriset och den tid de är igång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Värmebatteriet till en av tilluftsfläktarna i ”Tornet”. Källa: Egen bild 

3.1.4 Till- och frånluftsfläktar, Kungsgatan 58. 

På Kungsgatan 58 finns ett fyrtal axialfläktar som hanterar väldigt stora flöden. På tilluftssidan sitter 

två fläktar som enbart hanterar 70000m
3
/h. På frånluftssidan sitter två fläktar som hanterar 57000m

3
/h 

tillsammans. Tilluften värms upp med hjälp av värmebatterier som sitter i ventilationskanalerna och är 

fjärrvärmedrivna. Till- och frånluftsfläktarna sitter i separata rum och vardera motorn som driver 

fläktarna har ett effektbehov på 11kW. I dagsläget finns ingen värmeåtervinning på detta system. För 

att få fram energianvändning gällande värme och el används fjärrvärme- och elpriserna och drifttiden. 

3.1.5 Kylaggregat - Komfortkyla 

Kylaggregatet på Kungsgatan 58 är av äldre modell och är en kylkompressor. Den består av två 

kompressorer som har en max kylkapacitet på 280 kW. Eleffektbehovet ligger på 88 kW totalt. 

Kylaggregatet används mest under sommarhalvåret och står för en stor del av elförbrukningen under 

varma dagar. Kylaggregatet står för komfortkyla på hela Kungsgatan 58. Kylaggregatet sitter på taket 

och använder sig av kylmediet R407C. Detta kylmedium måste bytas ut inom en viss tid vilket skapar 
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en kontinuerlig kostnad som sker men jämna perioder. Bilden nedan visar var aggregatet är beläget 

och hur det ser ut. Fjärrkyla kan vara ett alternativ till kylaggregatet. Elaggregatet använder som sagt 

el och för att få fram förbrukningen måste mätningar tas fram över hur kylaggregatet arbetar under 

sommarhalvåret. I figur 9 ser man hur och var aggregatet är beläget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Kylaggregatet på Kungsgatan 58. Källa: Egen bild. 

3.1.6 Värmeslingor 

Värmeslingor finns i uppfart och nedfart till parkeringen. Dessa värmeslingor har funnits där sedan 

byggnationsår. Dessa värmeslingor har i uppgift att värma uppfart och nedfart som är under tak. 

Frågan som alla ställer sig är hur värmeslingorna styrs. Problemet är att ingen riktigt vet vilket medför 

problem. Efter noggrannare undersökning med ansvarig vaktmästare för området kom det fram att 

värmeslingorna startar av sig själva när utetemperaturen når 5 grader. Detta innebär att värmeslingorna 

är temperaturstyrda. Värmeslingorna är helt avstängda under sommarhalvåret [15]. 

 3.1.7 Huvudsäkring 

Huvudsäkring på husen är olika beroende på vilket hus. Huvudsäkringarna har storlekar på 100 A – 

250 A. Dessa huvudsäkringar ska klara av en viss förbrukning av effekt. Säkringarna är 

dimensionerade efter effektanvändningen och överstiger användandet säkringens gräns så blir hela 

huset strömlöst, vilket inte får hända. Med hjälp av ekvation 13 så kan man se hur pass stor effekt 

säkringen ska klara av.  

Huvudsäkringarna har ett extra spann på 200 kW innan säkringen går vilket gör att det tillräckligt bra 

och de inte behöver bytas ut.  
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3.2 Utredning + åtgärder 

När områdena har utretts så valdes sedan de delar ut som ska undersökas närmare. De flesta områdena 

kommer slutligen att utredas, men det finns två områden som inte kommer tas med i beräkningarna. 

Dessa områden är ”Värmeslingor” och ”Huvudsäkring”. Eftersom slingorna redan är temperaturstyrda 

och är avstängda sommartid så behövs det att inga mer nödvändiga åtgärder. Huvudsäkringarna har 

redan en bra gräns för effekt med ett spann på cirka 200 kW innan säkringen går. Detta gör att 

säkringen är bra som den är. Därav har dessa punkter fortsatts att utredas: 

 Takisolering 

 Frånluftsfläktläkt till lastbrygga 

 ”Tornet” 

 Till- och frånluftsfläktar, Kungsgatan 58 

 Kylaggregat, Kungsgatan 58 

o Fjärrkyla 

3.2.1 Takisolering + åtgärder 

Att isolera taken på Thor är komplicerat eftersom det inte finns utrymme överallt. Detta medför att en 

undersökning om var det finns plats för takisolering måste genomföras. Kungsgatan 56 har redan 

undersökt och där ska takisolering sättas in. Kungsgatan 56 är 27,25 m långt och 12 m brett vilket 

medför en vindsarea på 327 m
2
. När huset byggdes gällde inte samma byggnormer och regler vilket 

gör att isolering är ganska dåligt i dagens norm. U-värdet på taket idag ligger på cirka 0,5 W/m
2
·K. I 

dagsläget vill man uppnå ett U – värde på cirka 0,15 W/m
2
·K vilket medför en 30 % minskning av 

värmeförluster i taket. När man isolerar tätas även taket så att inte varm luft kan ”smita” igenom och 

skapa fukt i taket som sedan kan medföra fuktskador såsom mögel m.m. Ekvation 10 och 11 används 

även här efter nya U-värdet. 

3.2.2 Fläktar vid lastbrygga 

Fläkten som hanterar frånluften från lastbryggan sitter på taket ovanför vilket gör att den namnges som 

takfläkt. Fläktens driftschema ser ut som följande att den är igång dygnet runt vilket skapar ett enormt 

slöseri i form av el. Fläkten till tilluften är inte yngre vilket skapar en samma förbrukning som 

frånluftsfläkten.  Fläktarna är insatta på 60 – talet när lastbryggorna byggdes. Detta gör att fläkten blir 

högst 45 år gammal. Detta gör att fläktarna börjar tappa sin forna glans vilket gör att de kan behövas 

bytas. Fläktarna har en eleffekt tillsammans på 6 kW(3 kW vardera) och drar in och ut 9000m
3
 luft per 

timme.  Fläktarna är överdimensionerade eftersom på 60-talet hade man inte samma standarder och 

regler gällande fläktar. För att få fram nuvarande energiförbrukning tar man effekten * tid de är igång 

* antal dagar på året. Vid nuvarande drift hamnar energiförbrukningen på 52560 kWh/år. Med en 

enkel installering av tidsstyrning kommer förbrukningen att sänkas med cirka 60 % om de är igång 

endast 16h/dag istället för dygnet runt.. I framtiden kan fläktarna komma att behöva bytas och då kan 

man sätta in en EC- lågenergifläkt för montering på tak [18]. Värme försvinner ut från frånluften som 

dessutom i sin tur skapar en värmeförlust. Värmebatteriets medeleffekt till tilluften är 60 kW och går 

dygnet runt och används mest under fyra månader (nov – feb). Detta skapar en 

medelvärmeanvändning på 172800 kWh. El- och värmeanvändningen räknas ut på nytt genom att 

räkna med den nya drifttiden. 

3.2.3 ”Tornet” 

I tornet sitter två tilluftsfläktar och två frånluftfläktar som är i bruk. Dessa fläktar är monterade på 60-

talet vilket medför att fläktarna är slitna och har antagligen inte samma verkningsgrad som förut. 
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”Tornet” är i dåligt skick och istället för att rusta upp hela ”Tornet” så ska det tas bort och ett aggregat 

ska sättas dit. Under en riktigt kall vinternatt kan temperaturen vara neråt -26 grader kallt. Detta gör att 

i nuläget måste värmebatterierna i ”Tornet” jobba hårt för att uppehålla värmen i tilluften. När tilluften 

då ska värmas hamnar man på en energiförbrukning på cirka 335 kW värmeförbrukning för alla 

värmebatterier.  Om man sätter in ett aggregat som återvinner luften med 80 % verkningsgrad och 

räkna på ekvation 14, kommer värmeförbrukningen att minska med cirka 80 %. Ett intressant 

alternativ är kylaggregatet DesiCool som använder sig av sorptiv kyla och har en verkningsgrad upp 

till 90 % [9]. 

Värmeväxlaren som är ett alternativ för ”Tornet” tillverkas av Swegon och blir betydlig mindre än 

”Tornet”. Detta gör t.ex. att mer parkeringsplatser kan skapas. Aggregatet heter Gold RX och stoleken 

ändras med hur stort flöde det ska hantera [12]. 

3.2.4 Fläktar, Kungsgatan 58 

Dessa fläktar hanterar väldigt stora flöden och frågan man ställer sig är om ett/två aggregat 

inmonterade skulle klara av dessa flöden. Fläktarna kan delas upp i par. En tilluftsfläkt och en 

frånluftsfläkt tillsammans har ett totalflöde på 62500 m
3
/h. När det gäller detta fall så måste man 

använda sig av två aggregat för vardera fläktpar. Swegon erbjuder ett antal olika värmeväxlare som 

ska klara högre flöden, närmare bestämt 50400 m
3
/h på vardera sida [12]. Detta gör att om dessa 

värmeväxlare används kan man även här spara 80 % av värmen. Med hjälp av ekvation 14 så visas att 

värmebatterierna inte behövs användas lika mycket. 
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Energiförbrukning under ett dygn, Kungsgatan 58 
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3.2.5 Kylaggregat - Komfortkyla 

Det befintliga kylaggregatet har en kyleffekt på 280 kW och har en eleffekt på 88 kW. Kylaggregatet 

arbetar sällan på maxeffekt och om det nu gör det handlar det om några timmar per år. Figur 10 visar 

energiförbrukningen för Kungsgatan 58 under två ”normala” dagar och en ”värsta scenario”-dag under 

sommarhalvåret. Utifrån detta diagram kan man sedan anta en energiförbrukning för kylaggreagatet på 

sommarhalvåret.  

Detta aggregat ska ersättas med fjärrkyla och lönar det sig?  

Svar: Om en investering i fjärrkyla ska göras, kan man bortse från kostnaden för värmeväxlaren. 

Värmeväxlare finns redan i huset bredvid. Det enda som kommer kosta pengar är rördragning och 

dylikt för att kunna transportera det kalla vattnet.  Problemet med fjärrkyla i dagsläget är att det inte är 

så pass utbrett vilket skapar högre priser än elavtalet Thor har idag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Redovisning av förbrukning gällande kilowatt/timme på Kungsgatan 58. 
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 4. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten att redovisas. Så utförligt som möjligt kommer 

besparingsmöjligheterna att redovisas så det blir så lättförståeligt som möjligt. Resultatavsnittet 

kommer att presenteras i liknande utformning som Metoddelen. LCC – kalkyler kommer att 

genomföras på respektive värmeväxlare och fjärrkyla för att se hur lång payofftid det är på respektive 

nyinköpt del.   

Energianvändningen från varje del redovisas i grafer och tabeller. Avsnittet handlar om kartläggning 

av de fem områden som valts att effektiviseras. På så sätt får man se hur det ser ut i dagsläget och hur 

det ser ut efter åtgärder. Värmen har antagits till att användas fyra månader med en medeltemperatur 

på -10 
o
C under perioden nov – feb [16]. Detta har gjorts på grund av att det inte finns data registrerat 

på hur mycket värmebatterierna används under årens lopp och för att få en ungefärlig uppfattning av 

vad man kan spara i energi och pengar. 

I nuläget har bostadsrättsförening Thor en hög energianvändning. De områden som har undersökts har 

en total elanvändning på 529 MWh.  

4.1 Totala energiförbrukningen i dagsläget 

Den totala elförbrukningen för alla delar visas i figur 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Totala elförbrukningen på fyra områden. 

Den totala förbrukningen för alla områden är olika, men de klart tre största problemområdena är 

”Tornet”, kylaggregatet och TF – fläktar på Kungsgatan 58. 
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Värmeförbrukningen för dagsläget visas i figur 12. 

 

 

 

  

 

 

 

 

                      

Figur 12. Medel av fjärrvärmeanvändning av värmebatterierna. 

Detta visar att värmebatterierna på respektive område förbrukar stora mängder värme varje år.  

Värmebatteri, Tornet: 373 MWh/år 

Värmebatteri, TF: 627 MWh/år 

4.1.1 Fläktar till lastbryggan 

Från- och tilluftsfläkten till lastbryggan är igång dygnet runt och har som syfte att rensa på avgaser 

och förse lastbryggan med ny fräsch luft. Problemet är att ingen tidsstyrning finns och det medför 

slöseri av el. Värmeförluster sker även i fläkten då den hela tiden blåser ut varm luft. Denna varma luft 

kommer från en tilluftsfläkt som blåser in luft med samma flöde som på frånluftsfläkten som ligger på 

2,5 m
3
/s. Luften har värmts upp med ett värmebatteri som går på fjärrvärme. 

Total elförbrukning: 56 MWh/år 

Total värmeförbrukning: 172 MWh/år 

4.1.2 Takisolering – Total värmeförlust 

Innan takisolering kan sättas in måste en undersökning ske av en isoleringsfirma som avgör om taket 

lämpar sig för tilläggsisolering. Ett av husen i området har undersökt redan och det ska troligtvis 

isoleras där. Detta hus har adressen Kungsgatan 56. Huset är gammalt och isoleringen är gammal. U-

värdet idag ligger på 0,5 W/m
2
,K. Gränstemperaturen i huset sätts till 17

 o
C och 

normalårstemperaturen för Umeå ligger på 3,4 
o
C [14]. 

Total värmeförlust genom tak: 20 MWh/år 

4.1.3 Tornet 

I dagsläget så går fläktarna 16 h/dygn och har ingen återvinning i frånluften. Fläktarna är av äldre 

modell och behöver bytas ut. Remmarna på fläktarna måste bytas kontinuerligt annars börjar de slira 

och fläkten tappar sitt flöde och detta skapar i sin tur dålig ventilation.  
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Tilluftsfläktarna beräknas ha en motorverkningsgrad på 70 % då motorn har en eleffekt på 11kW och 

de anses vara alldeles för överdimensionerad för arbetet den utför.  Frånluftsfläktarna är kanalfläktar 

och direktdrivna vilket gör att transmissionsförluster kan räknas bort. Motorerna har samma effekt 

som tilluftsmotorerna, men är även här överdimensionerade och beräknas ha en verkningsgrad på 70 

%.  

Värmebatterierna i tornet använder olika mycket effekt beroende på vilken temperatur uteluften har 

och drivs med hjälp av fjärrvärme. Fyra olika fall av utetemperatur har beräknats och därigenom ser 

man när på året de används som mest. 17
o
C är tilluftstemperaturen. Dimensionerande utetemperatur på 

-26 
o
C visas i tabell 3. 

Tabell 3. Värmebatteriets effekt för specifika temperaturer.  

  Uteluft, grader Effekt, W 

Fall 1 10 50,4 

Fall 2 22 -37,2 

Fall 3 5 86,4 

Fall 4,DUT -26 309,6 

Fall 5 -33 360 

Totala elförbrukningen för ”Tornet”: 169 MWh/år. 

4.1.4 Kylaggregatet - Komfortkyla 

Kylaggregatets effektförbrukning är också temperaturberoende. Om ventilationen ska hålla 18 
o
C 

tilluftstemperatur varma dagar så måste kylaggreagatet hjälpa till och kyla tilluften för att få önskad 

temperatur.  

Uppskattningsvis ligger medeleffekten på aggregatet på cirka 55 kW och används cirka 4 månader. 

Kylaggregatet räknas vara igång 4 månader och 16 per dag under sommarhalvåret.  

Total elförbrukning för kylaggregatet: 107 MWh/år 

4.1.5 Till- och frånluftsfläktar, Kungsgatan 58 

Fläktarna är relativt nya om man jämför med mycket annan utrustning som finns i huset, men det 

betyder inte att fläktarna är energieffektiva. Flödena är stora och både värmebatterierna och fläktarna 

drar stora mängder energi. Verkningsgraden för respektive fläktmotor ligger på tilluftssidan: 90 % 

medan på fånluftssidan: 80 % på grund av att på tilluftssidan utnyttjas nästan hela motorns potential 

medan på frånluftssidan är den något mindre. 

Värmebatterierna måste värma tilluften till 18 grader som är önskad temperatur med hjälp av 

fjärrvärme. Effekten på värmebatterierna är beroende av uteluftstemperaturen. Dimensionerande 

utetemperatur på -26 
o
C visas även här i tabell 4. 

Tabell 4. Värmebatteriets effekt för specifika temperaturer.  

  Uteluft, grader Effekt, kW 

Fall 1 10 186,624 

Fall 2 22 -163 

Fall 3 5 303 

Fall 4,DUT -26 1027 

Fall 5 -33 1190 

Totala elförbrukningen för TF – fläktarna: 218 MWh/år. 
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4.2 Totala energiförbrukningen efter åtgärder 

Avsnitt 4.1 visar hur mycket energiförbrukning det varit för varje område. I detta avsnitt räknas de 

energieffektiviserande åtgärdena in och på så vis kan man jämföra dessa och undersöka vilka som är 

lönsamma och är mest energieffektiv. 

Elförbrukningen på området har räknats årsvis medan värmeförbrukningen har räknats på fyra 

månader, vintermånaderna november till februari. Därefter har en medeltemperatur för vintern år 

2009/2010 tagits fram på -10 
o
C [16]. Figur 13 visar elförbrukning före och efter åtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 13. Jämförelse mellan elförbrukning före och efter (fall 1 och 2) 

Som man ser på diagrammet ovan så har elanvändningen ökat på Tornet och på Kungsgatan 58. När 

värmeväxlaraggregaten sattes in på respektive plats så ökade elanvändningen. Kylaggregatet 

försvinner om man ersätter det med fjärrkyla. Kylväxlare finns redan i huset bredvid och kommer ta 

hand om kylbehovet till Kungsgatan 58. Slutliga elanvändningen hamnade på: 

Kungsgatan 58: 844 MWh 

Tornet: 388 MWh 

Frånluftsfläkt: 35 MWh 

 Värmeförbrukning: 100 MWh/år 

Totala elförbrukningen ökade, men resultaten från värmesidan är inte utredd än, vilket ska göras 

härnäst. 
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4.2.1 TF – Värmeförbrukning efter värmeväxlare 

Medelvärmeförbrukningen blir betydligt mindre efter installation av värmeväxlare, se figur 14. 

 
Figur 14. Värmeförbrukning efter installering av VVX. 

Diagram ovan visar en jämförelse av värmeförbrukning före och efter installering av VVX. 

Värmebatteri: 628 MWh 

Värmeväxlare, återvunnet: 502 MWh 

Förbrukning, efter VVX: 126 MWh  

4.2.2 Värmeförbrukning efter värmeväxlare - Tornet 

Även här blir medelvärmeförbrukningen mindre efter installation av värmeväxlare, som ges i figur 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Värmeförbrukning efter installering av VVX. 

Värmebatteri: 374 MWh 

Värmeväxlare, återvunnet: 299 MWh 

Förbrukning, efter VVX: 75 MWh 
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4.2.3 Takisolering efter 

Värmeförlusten genom tak blir självklart mindre om man tilläggsisolerar vinden. Dagens u – värde 

ligger på 0,5 W/m
2
,K. Man vill uppnå ett u-värde runt 0,15 W/m

2
,K. Detta gör att efter isolering 

minskar värmeförlusterna betydligt. 

Total besparad värme: 6 MWh/år 

Total förbrukad värme efter: 14 MWh/år 

4.3 LCC – analys 

Livscykelkostnadsanalys är något som visar om det är lämpligt att investera i vissa saker såsom i detta 

projekt, olika typer av värmeväxlare. En LCC – analys gör att man får en klar bild över ränta, 

investering och pay – offtid. Att beräkna den totala kostnaden för antal använda kWh så tar man 

energiavgiften(kr/kWh) och gångrar den med antal faktiskt använda kWh. Detta ger då en medelbild 

av hur mycket pengar som går varje år dessa fyra månader. 

Investering i en värmeväxlare kostar 439000kr. Företaget som installerar dessa har en timlön på 2000 

kr. Att sätta in aggregatet tar två veckor, alltså 40h/vecka. Då blir den slutgiltiga investeringen cirka 

600000 kr . Fjärrvärmepriset ligger på 47 öre/kWh, klimatpremie på 2 kr/kWh. Klimatpremie gäller 

från 1 okt – 30 april. De fyra månaderna som har undersökts(nov – feb) ingår i klimatpremieperioden 

[17]. Klimatpremieperioden är en tilläggsavgift på antal använda kW gällande fjärrvärme. Totala 

kostnaden för värmebatteriernas användning av fjärrvärme framgår av tabell 5. 

För att kunna få en uppfattning av hur mycket man sparar på 20 år måste man använda sig av 

nusummefaktorn i LCC-analysen. Detta gör att man får en bild av hur mycket pengar som kan sparas 

under 20 år. De totala kostnaderna för värmebatterierna under en vinter kan ses i tabell 5. 

Tabell 5. Total kostnad av fjärrvärme för perioden nov – feb. 

Fjärrvärme Total kostnad 

Värmebatteri, Tornet 350 853 kr 

Värmebatteri, TF 589 554 kr 

  

4.3.1 Tornet  

Värmebatterierna som sitter på plats i Tornet har ingen speciell underhållskostnad vilket medför inget 

underhåll. Den enda kostnaden som värmebatterierna har är fjärrvärmekostnaden 373248 kr + 

fläktarnas elanvändning, 38 784,9 kr. 

LCC[energi] = (373248 + 38785)  7,54 = 3106729 kr 

Ett aggregat som ska installeras istället för tornet kommer hamna på en investeringskostnad på 439000 

kr. Den årliga energikostnaden hamnar på 35086 kr i fjärrvärme + aggregatets elanvändning: 89337 kr. 

Underhållet på värmeväxlarna är inte mer än att filter borde bytas minst 2 ggr per år för att 

upprätthålla kvaliteten på luften.  

LCCtot = 600000 + ((74650 + 89337)  7.54) = 1836461 kr 
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Vid tornet finns även ett alternativ gällande sorptiv kyla. Aggregatet som skulle sättas in ersätter då 

fjärrkylan i Tornet och värmer dessutom tilluften. Investeringskostnaden i denna är 1200000 kr 

exklusive 25 % moms [16]. Denna anläggning anses inte vara lämplig för att ersätta Tornet. 

Kylbehovet är inte så stort att det behövs. 

 

4.3.2 Till- och frånluftsfläktar, Kungsgatan 58 

På Kungsgatan 58 sitter det värmebatterier som värmer tilluften och använder sig av fjärrvärme som 

källa. Värmebatterierna har en årlig värmekostnad på 627186 kr. Fläktarnas elkostnad ligger på 71949 

kr.  

LCCtot = (627186 + 71949)  7,54 = 5271478 kr 

På detta ställe måste man sätta in två aggregat för att värmeväxlaren ska kunna klara av flödena. Detta 

ger en totalinvestering av aggregat på 878000 kr. Kalkylräntan sätts till 5 % och en period på 20 år 

sätts. Nusummefaktorn kan därefter räknas ut enligt ekvation x. Nusummefaktorn blir då 7,54. 

Värmekostnaden med VVX blir 125451 kr för fyra månader och aggregatens elanvändning per år blir 

194019 kr. Underhållskostnaden för aggregatet kan göras av Riksbyggens personal vilket medför 

ingen kostnad för underhållsarbete [12]. 

 LCCtot = 1478000 + (125451 + 194019)  7,54 = 3886803kr.  

4.3.3 Kylaggregatet 

Kylaggregatets medeleffekt under fyra månader under sommarhalvåret hamnar på 55 kW. Priser på 

kylmaskinen visas nedan. 

På grund av ett kylbehov på 380160 kWh per år kommer energipriset med kylmaskinen bli 87437 kr.  

LCCtot = 87437   7,54 = 659275 kr 

Om fjärrkyla skulle installeras skulle det innebära investering i rördragning endast eftersom kylväxlare 

redan finns i källaren i huset bredvid. Denna kostnad räknas inte med i LCC:n på grund av brist på 

prisuppgifter gällande rör. Men detta resulterar ändå i att byta till fjärrkyla kommer inte att löna sig, 

men kanske i framtiden då fjärrkyla har blivit mer utbrett och priserna är lägre.  

LCCtot = 129255  7,54 = 974583 kr 

Nedan visar tabell 6 driftpriser för fjärrkyla och kylmaskinen för att få en uppfattning om vilket 

alternativ som blir billigast. 
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Tabell 6. Jämförelse mellan kompressorkyla och fjärrkyla. 

COP-värde     

3,2     

EL-Effekt, kW   Kyl-effekt, kW 

88   280 

      

Energi, kWh     

Daglig 792 2534 

Års 202500 380160 

 

    

Kostnad   kr 

Kompressor   87437 

Fjärrkyla   129255 

 

Priser för fjärrvärme, kyla och el är något som skiljer sig beroende på vilket avtal som gäller. I detta 

fall är priserna som i följande tabell 7: 

Tabell 7: Priser på respektive energikälla. 

Priser  kr/kWh Fasta avgifter Effektavgift 

Fjärrvärme 0,47 285481(kr/år)  2 kr/kW, klimatpremie  

Fjärrkyla 0,34 28000 420kr/kW 

El 0,23 15000 kr/år 293kr/kW,år 

På tabellen ovan kan man då slutligen se att om man ska byta från kompressorkylmaskin som går på el 

till ren fjärrkyla så blir det ett dyrare alternativ. 

4.4 Summering av besparing 

Värme tillförs via värmebatterier till tilluften som sker i Tornet och på Kungsgatan 56 och denna 

värme ska återvinnas istället för att frånluftsfläktar ska spruta ut värmen och värmen går förlorad. 

Genom att takisolera så minskas värmeförluster genom tak och huset behövs inte värmas upp lika ofta. 

Besparing gällande värme på de olika områdena kan ses i Tabell 8.  

Tabell 8. Besparing av värme i MWh. 

Besparing Tornet 

TF - 

Kungsgatan Takisolering 

        

Värme MWh/år 299 502 6 

 

Tabell 9 nedan, visar antal år (payofftid) som tar innan man betalat av värmeväxlarna. Ju lägre 

payofftid desto bättre. Tabellen visar att payofftiden är 2,09 år för Tornet medan för Kungsgatan 58 

ligger payofftiden på 2.11 år där man då har installerat två aggregat. 
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Tabell 9. Total besparing och payoff-tid. 

 LCC - analys VVX, Tornet   

VVX, Kungsgatan 

58 

Årlig kostnad,kr 124423   319470 

Investeringkostnad, kr 439000   1478000 

LCC kostnad, kr 11836461   3886803 

        

Besparing på 20 år, kr 1270268   1384675 

        

Rak payofftid, år 2,09   2,11 

 

Nedan visar slutligen tabell 10 vart åtgärder har genomförts och hur pass mycket energi (MWh) per år 

som sparas ungefärligt både gällande värme och el. Detta gör att man ser var de största energislukarna 

sitter och var man sparar mest energi totalt. Tabellen visar bland annat att energiförbrukningen ökar på 

Kungsgatan på grund av att två ventilationsaggregat sätts på plats och drar el därefter vilket skapar en 

hög elanvändning.  Slutligen visas en sammanfattning av hur mycket energi som görs av med före och 

efter åtgärder i tabell 10. Att elförbrukningen ökar medför inte större kostnader på grund av att 

elavtalet bostadsrättsföreningen har är väldigt bra. 

Tabell 10. Total energiförbrukning före och efter åtgärder. 

Åtgärder 

MWh, 

före MWh, efter 

TF, Kungsg. 

58 845 970 

Tornet 542 463 

Takisolering 20 14 

Kylaggregat 107 0 

Frånluftsfläkt 56 35 
 

Tabell 11 visar en överblick över besparing gällande MWh i form av värme och el. Även en besparing 

i kronor visas. 

 

    Värme, MWh El, MWh 

Besparing, värme, kr Besparing, el, kr Energiförbrukning   Före Efter Före Efter 

                    

"Tornet"   373 75 169 388 140000 -50370 

                    

TF, Kungsgatan 58   627 126 218 844 235000 144000 

                    

Kylaggregat       107 0 0 25000 

                    

TF, Lastbrygga   172 100 52 35 34000 4000 

                    

Takisolering   20 14     3000 0 
 

  

Tabell 11. Besparing i antal MWh och kronor. 
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5 Diskussion 

De fem olika områdena har olika mycket förbrukning av värme och el. Vissa har med behov till 

förändring än andra. Denna utredning har gett en inblick i bostadsrättsföreningen Thors 

energianvändning inom olika områden. Detta gör att man nu har fått en tydlig bild av var problemen 

sitter och vilka alternativ det finns för att förbättra. När man får se payofftiden för 

ventilationsaggregaten förstår man att något borde göras eftersom stora mängder energi går förlorad 

när frånluften bara sprutar ut i luften.  

På Kungsgatan 58 måste två aggregat finnas för att klara av flödena som körs där. Det man då kan 

fråga sig är om aggregaten får plats? Ja, det får dem, men det krävs att man sätter de på rätt sätt för att 

de ska kunna jobba på bästa sätt.  

Kylaggregatet på Kungsgatan kommer inte att bytas mot fjärrkyla då de ekonomiska kostnaderna ökar. 

Detta är synd eftersom fjärrkyla är ett betydligt bättre alternativ är kompressorkylan, men i grund och 

botten är det ekonomin som styr om investering av fjärrkyla ska göras eller ej. I framtiden kanske 

fjärrkyla priserna har gått ner och då kan en investering vara mer lämplig. 

Takisolering på området har inte gjorts men är planerat att göras på Kungsgatan 56. Hur mycket 

isolering som skulle kunna få plats på resterande hus har inte undersökts. En dialog fördes med en 

takisoleringsexpert från CREMAB via mail. Om alla hus i detta område hade möjlighet att isoleras 

föreslog denna expert med egna ord:” Man eftersträvar ju en total isolerings tjocklek på 400mm på 

vindsbjälklag. Om vi räknar på ett tillägg på 300mm så skulle priset hamna på runt 300 000 sek exkl. 

moms, sedan tillkommer det för eventuella snickerier etablering, resa osv. Så jag kan inte sätta ett fast 

pris utan måste då besikta husen innan” [18]. Detta är då ett jobb i framtiden att ta reda på var det går 

att tilläggsisolera. 

Om ett aggregat kommer att ersätta Tornet är osäkert, men efter de ungefärliga siffrorna i denna 

utredning finns nog inga tvivel om att det borde göras. Tornet är i dåligt skick och mögel finns på 

vissa områden vilket inte är bra om det sprids i Tornet och svampsporer tar sig in och ner i 

ventilationen. Rivning av Tornet skulle innebära anställning av ett rivningsföretags som kan ta reda på 

Tornet. Detta har inte räknats med i rapporten. Men denna summa som skulle behöva betalas är 

betydligt mindre än investeringen av aggregatet som ska ersätta detta. 

Priserna gällande fjärrvärme, kyla och el är rörliga priser och kan ändras sig från år till år. Men just i 

denna rapport har priserna som gäller i dagsläget använts. Möjligheten finns att priset ökar och då 

ändras den årliga energikostnaden, men detta är något man får utreda då.  

Resonemanget som går på Riksbyggen just nu bland många är att, ”så länge det funkar så låter vi det 

vara”. Till en viss grad funkar det resonemanget, men denna rapport är mer eller mindre ett bevis att 

det inte funkar att säga så. Utrustningen som redan finns där funkar ju bra ur den synvinkeln att 

grejerna rullar på utan några problem, men energieffektiva är de absolut inte.  
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5.1 Slutsats 

Utredningen som har genomförts visar på stora besparingsmöjligheter på området Thor. Området Thor 

är i behov av effektivisering på grund av den höga användningen av energi i form av värme och el. 

Projektets syfte och frågeställningar har uppfyllts i den grad det gått. Eftersom syftet vara att 

undersöka Thor efter områden att energieffektiviseras så togs ett antal områden fram och därefter 

kunde arbetet börja. Frågeställningarna som har ställts har uppfyllts och svar har getts. 

De låga payoff-tiderna är en indikation på att dessa områden är i behov av förbättring. Både i ”Tornet” 

och på Kungsgatan 58 blåser stora mängder energi i form av värme ut ur byggnaden. Om denna energi 

återvinns så ger det stora besparingsmöjligheter. Payoff-tiderna ligger på cirka 2 år vilket är väldigt 

lågt. Riksbyggen meddelade att om payoff-tiden ligger på mer än tio år är det inte en lönsam åtgärd.  

Avtalen Thor har gällande värme och el är så pass bra att i slutändan lönar det sig inte att byta ut 

kylaggregatet till fjärrkyla. Detta är synd eftersom man strävar efter att fler ska använda sig av andra 

energikällor än el. Den besparing man gör om åtgärderna genomförs som föreslagits i denna rapport 

kommer man spara cirka 170000 kr i el vilket är mycket pengar. Gällande värmebesparingen hamnar 

man på cirka 400000 kr. Detta är nu då pengar som ”blåser” bort varje år.  

På grund av bristande information om vissa delar så blir detta arbete inte helt ”vattentätt” eftersom 

vissa antaganden har gjorts. För framtida arbeten måste då dessa antaganden rättas till.  

I dagsläget så har Thor många delar i ventilation- och värmesystemen som är i behov av närmre 

undersökning. De delar som har undersökts i denna rapport är inte de enda delarna. Denna utredning är 

en förundersökning av Thor för Riksbyggen. Riksbyggen kan sedan jobba ut ifrån denna rapport om 

vidare arbete kommer ske.  
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5.2 Framtid 

Framtiden för bostadsrättsföreningen Thor är spännande. Som planerna ser ut kommer ett hotell att 

byggas på den sida som ligger längs med Storgatan [19]. Detta gör att mycket kommer att byggas om, 

men enligt uppgifter kommer Tornet att vara kvar vilket gör att denna rapport kan vara användbar för 

framtida planer. Resten av områdena kommer men största sannolikhet att vara kvar, men 

förhoppningsvis har de energieffektiviseras och förbättras. I det läget kan även detta arbete ligga som 

grund. Figur 16 och figur 17 nedan visar skisser på framtida planer på området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Framtida planer på ett hotell på Storgatan. Källa: Umeå kommun. 

 

 

Figur 17. Översiktsbild över området med en skiss av ett hotell som då byggs på första plan. Källa: Umeå kommun.  
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