
Mahdieh Mengelian 

2014 

Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp 

 

 

Nyckeltal för framtida 
fjärrvärmeutbyggnad  

Nyckeltal för framtida bebyggelse som planeringsunderlag för fjärrvärmeutbyggnad 

samt uppföljning av verkligt utfall vs beräknat för ny bebyggelse. 

Mahdieh Mengelian 
 

 



i 
 

Förord  

Detta examensarbete har genomförts med Vattenfall AB Heat Uppsala som uppdragsgivare 

och omfattar 15 högskolepoäng av ingenjörsprogrammet ”Energiteknik” vid Umeå 

universitet. 

Jag vill rikta ett tack till min handledare, Elisabeth Lindberg på Vattenfall Heat Uppsala och 

till övriga personalen i verksamheten för all hjälp och stöd jag fick under projektets gång. 

Jag vill även tacka min handledare vid Umeå universitetet, institutionen för tillämpad fysik 

och elektronik, Mark Murphy för all hjälp jag fick av honom i det stora arbetet samt Reza 

Yazdi, Energi & Hållbarhetsansvarig på Rikshem vilken ställde upp med sin stora tålamod 

och besvarade på mina frågor.  

Sist men inte minst vill jag tacka min familj, särskilt mina barn för all tålamod de haft samt 

det stöd de gav mig under mina studieår.   
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts hos Vattenfalls största fjärrvärmeanläggning. Den ligger 

i Uppsala och försörjer staden med fjärrvärme, fjärrkyla, el och ånga. Cirka 50 % av energin 

kommer från avfallsförbränning och resten från förbränning av torv, träspån och olja.    

Syftet med arbetet är att ta fram nyckeltal för fjärrvärmebehov baserat på faktiskt energibehov 

hos nybyggda befintliga bostadsområden. Dessa kommer att kunna användas vid planering 

och dimensionering av fjärrvärmeledningar i kommande byggnadsprojekt. 

Data för de områden som undersöktes under projektet har hämtats ur företagets databassystem 

och lagts in i ett exceldokument för att få ett hanterbart dataunderlag. Dataunderlaget har 

delats upp i olika segment/byggnadskategori (flerbostadshus, småhus, lokaler och övriga) för 

fyra orter som ligger i denna zon. Enbart byggnader med byggår 2010 eller senare har tagits 

med i underlaget. De viktiga komponenterna för framtagning av nyckeltalen är årsenergi, 

maxeffekt (på timbasis), uppvärmningsyta samt byggår. Utsortering av ofullständiga data gav 

ett underlag som totalt inkluderar 90 byggnader.  

Olika segment kommer att ha olika nyckeltal för specifikt energibehov och specifikt 

värmeeffektbehov. Resultatet av studien visar att medelvärdet för de nyckeltalen hos 

flerbostadshus, byggda efter 2010, med flera uppvärmningssystem är 62 kWh/m
2
 respektive 

30 W/m
2
, däremot flerbostadshus med bara fjärrvärme, hamnar värdet på 69 kWh/m

2
 

respektive 30 W/m
2
. 

För småhus var timmätningssystem inte installerade så maxeffekt kunde ej tas ut direkt från 

datasystemet. Istället antogs en utnyttjningstid för småhus till 1500 timmar. Maxeffekten 

räknades fram utifrån uppmättårsenergi och antagen utnyttjningstid. Det genomsnittliga 

nyckeltalen med denna metod visades vara 80 kWh/m
2 

respektive 51 W/m
2
. Lokaler och 

övrigt segment hamnade specifikt energibehov på  98 kWh/m
2
 respektive 84 kWh/m2 och 

dessa specifikt värmeeffektbehovet på 39 W/m
2
 respektive 43 W/m

2
. 
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Abstract 

This essay was conducted in Uppsala heat and is the largest district heating plant of 

Vattenfall, located in Uppsala, supplying the city with heating, cooling, electricity, and steam. 

Approximately 50% of the supplies come from waste and the rest from the combustion of 

peat, wood chips and oil. 

The purpose of this work is to develop key performance indicators for district heating needs 

based on actual demand in newly constructed existing neighborhoods. These calculations will 

be used in the planning and design of district heating pipes in upcoming construction projects. 

Data for the areas investigated during the project was taken from the company's database 

system to evaluate data sets into an Excel document. Each data set has been divided into 

various segments (apartment buildings, houses, business premises and other) for four resorts 

located in a special climate zone. 

In that climate zone, only buildings built in 2010 or later are included in the data that 

comprises a total of 90 buildings. The important components for the development of the key 

figures to each building segments were years of expendable energy, maximum power (on the 

hourly basis), area and year of construction. Finally, each segment will have different ratios 

for energy and heating needs. 

The results of this study shows that the mean value of the energy and power demand of 

apartment buildings with district and several other heating systems, built after 2010, is 62 

kWh/m
2
 and 30 W/m

2
. The same result for those apartment buildings with only district 

heating system, also built after 2010 ends up with a value of 69 kWh/m
2
 and 30 W/m

2 

respectively. 

For single-family homes hourly metering systems were not installed therefore maximum 

power could not be delivered directly from the computer system. Instead, a utilization time of 

1500 hours was adopted for the single-family homes. The maximum power was calculated 

based on the measured years of energy and assumed utilization time. The average energy and 

power requirements of this method was shown to be 80 kWh/m
2
 and 51 W/m

2
. Premises and 

other segments, the average energy shown to be 98 kWh/m
2
 and 84 kWh/m2 and power 

requirement 39 W/m
2
 and 43 W/m

2
. 
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Begrepp förklaring/ordlista  

Nyckeltal: Ett tal som tas fram från ett dataunderlag inom ett visst område och som kan 

användas för att jämföra och bedöma hur situationen ser ut och hur man skall agera framåt.  

Årsmedeltemperatur: Summan av medeltemperatur för varje dygn delad på antal dygn 

under ett år. För att fastställa årsmedeltemperaur används en serie om 30 år.  

Normalårskorrigering: Korrigering av energianvändningsdata för att jämföra energin mellan 

olika år, oberoende på utetemperaturen.   

Graddagar: Graddagar är summan av varje timmes temperaturskillnad mellan ute och 

inneluft under ett år med enheten ˚Ch/år. 

Utnyttjningstid: Förhållandet mellan årsenergianvändning [kWh] och maxeffekt [kW] som 

beskriver hur många timmar kundens årsenergibehov uppfylls genom att köra med 

maxeffekten som är ett begrepp som används i fjärrvärmebranschen samt värdera kundens 

lönsamhet. Enheten för utnyttjningstiden är [h]. 

Sveriges klimatzon: Det finns olika förutsättningar för olika delar i landet. För att 

energikraven ska anpassas till förutsättningar har BBR (Boverkets Byggregler) kommit fram 

till att dela landet i tre klimatzoner med olika energikrav. 

Primärsida: Den sida som värmen från fjärrvärme distributionsnät kommer in i 

fjärrvärmecentralen.  

Sekundärsida: Den sida som är husets värme och tappvarmvatten system vilket fångar upp 

värmen från primärsidan och strömmar till radiatorer eller kranar till tappvarmvatten. 

Värmeväxlare: Värmeväxlare har till funktion att överföra värme från en sida till andra sida 

med hjälp av mediet, som ofta är vatten eller luft.  

Fjärrvärme produktion:  En kraftverk anläggning som producerar värme och el med olika 

bränslen. 

Fjärrvärme distribution: Utdelning av fjärrvärme till kunder med hjälp av nedgrevda rör 

under marken. 
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Svensk Fjärrvärme: ”En branschorganisation för Sveriges fjärrvärmeföretag, som producerar 

och distribuerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Till organisationen är också ett 60-tal 

andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma i 

fjärrvärmebranschen” (1). 

Fjärrsyn: Ett program som samlar in all forskning och utveckling inom fjärrvärme, fjärrkyla 

och kraftvärme och finansieras av svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten. 

Specifikt energibehov: Byggnads energibehov till uppvärmning och tappvarmvatten, vid 

normalförbrukning under ett år med enheten kWh/m
2
 år.  

Specifikt värmeeffektbehov: Byggnadens effektbehov till uppvärmning och tappvarmvatten 

vid normalförbrukning under ett år med enheten W/m
2
. 

Standardavvikelsen: Vanligaste måttet av att mätta spridning och variation från medelvärdet. 

Energibehov: Det är direkt kopplad till driftkostnader med enheten kWh. 

Värmeeffektbehov: det är direkt kopplad till investeringskostnaden med enheten W. 

Växthuseffekten: Solens strålningar passerar genom atmosfären och jorden reflekterar i sin 

tur en del av värmestrålningar. Gaserna i atmosfären stoppar värmestålningar och strålar de 

tillbaka till jorden och detta gör att temperaturen på jorden blir värmare. Denna effekt som gör 

att jordens temperatur hålls jämnare och högre kallas för växthuseffekten.  
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1. Inledning 

Detta examensarbete har genomförts med Vattenfall AB Heat Uppsala som uppdragsgivare 

och omfattar 15 högskolepoäng av ingenjörsprogrammet ”Energiteknik” vid Umeå 

universitet. 

Uppvärmning och tappvarmvatten står för en stor del av driftkostnaden hos byggnader och 

den dominerade uppvärmningssystemet hos flerbostadshus och lokaler är idag, fjärrvärme.  

Från fjärrvärmeperspektiv finns olika nyckeltal som är viktiga, bland annat, klimatpåverkan 

som mäts från växthusgaser som släpps ut genom skorstenar, resurseffektivitet eller 

primärenergi som används för att producera fjärrvärme och el, byggnadens specifika 

energianvändning och byggnadens specifika värmeeffektbehov. Då dessa påverkar produktion 

och distribution utgör dessa nyckeltal en viktig del i energibolagens uppskattning av 

energiåtgång. 

Denna rapport har valt att redovisa byggnadens specifika energianvändning i kWh/m
2
 och 

byggnadens specifika värmeeffektbehov i W/m
2 

för fjärrvärme till befintliga, nybyggda 

byggnader (villor, flerbostadshus samt lokaler) baserade på verkliga data. Dessa används för 

att kunna beräkna den totala energiåtgången i framtida byggprojekt. Geografiska områden 

som undersökts är Uppsala, Motala, Nyköping och Drefviken, vilka alla ligger i klimatzon III 

vilket innebär att de framtagna nyckeltalen är geografibundna.  

Nyttan med detta projekt är att framtagna nyckeltal kan användas för att beräkna fram vilket 

energi- och effektbehov som kommer att finnas hos nya byggområden, och därmed kunna 

dimensionera fjärrvärmeledningar för framtida fjärrvärmeutbyggnad, med hjälp av uppgifter 

om byggarean från kommunen, samt uppskatta framtida värmevolymer.  

Kraven enligt Boverket för den högsta totala tillåtna energiåtgången i nybyggda bostäder och 

lokaler i klimatzon III, som har annat uppvärmningssystem än elvärme, är 90 kWh/m
2
 

respektive 80 kWh/m
2
 (2). Med högsta totala tillåtna energiåtgången menas fastighetsel, 

tappvarmvatten och uppvärmning av byggnader. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1  Vattenfall  

Vattenfall är en av största elproducenter och den största värmeproducent i Europa vilket ägs 

av Svenska staten (3). Huvudprodukterna för energiutvinning hos Vattenfall är el, värme och 
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gas. El och värme produceras med vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och 

vattenkraft. Under år 2013 bedrevs verksamheten i Norden, Tyskland, Nederländerna, 

Frankrike och Storbritannien. Företaget har idag drygt 32 000 anställda.  

1.1.2 Heat Uppsala  

Heat Uppsala är den största fjärrvärmeanläggningen hos Vattenfall med ca 240 anställda. 

Anläggningen producerar 1,5 TWh fjärrvärme och 90 GWh ånga, 35 GWh fjärrkyla, och 220 

GWh el. Varje timme förbränns 55 ton avfall i anläggningen och detta ger i sin tur 

energiåtervunnen energi till 170 MW värme, 10 MW el och 11 MW kyla (4). Produkter från 

avfallsförbränningen är fjärrvärme, el, ånga, fjärrkyla. 

Anläggningen levererar 50 % värme från förbränning av hushållsavfall och försörjer 94 % av 

Uppsalas uppvärmningsbehov som till stor del besår av uppvärmning av flerbostadshus. Med 

avfallsförbränningen värms hela Uppsala, förutom vintertid då kraftvärmeverket matas med 

torv och trä. Som komplement finns oljepannor och elpannor som används vid spetslast d.v.s. 

när utetemperaturen sjunker. De mest användbara bränslen är hushålls- och industriavfall, torv 

och träspån samt olja och en liten del (ca 10 %) importerat avfall från bland annat Norge (4).  

1.1.3 Fjärrvärme 

Tillväxten i vårt samhälle innebär att energianvändningen växer, vilket påverkar klimatet 

negativt. För byggnaders energianvändning finns det olika energislag att välja mellan. En av 

dem är fjärrvärme, som är förnybar och miljövänlig.  

1.1.3.1 Fjärrvärme historia i Sverige 

Första fjärrvärmeleveranser började år 1948 i Karlstad och under 1950-talet började denna typ 

av verksamhet att utvecklas i flera städer. Oljekriser under 1970-talet ökade behovet av fler 

fjärrvärmesystem i mindre städer pga. dyra oljepriser. Tanken var att det nya 

fjärrvärmesystemet skulle ersätta oljan. I början av 1970 talet byggdes kärnkraftverken vilket 

minskade behovet av kraftvärme men värmeverket var vanligare då. Elpriserna var låga och 

elpannor installerades på värmeverken för att producera värme. Mitten av 1990 talet har 

elbehovet ökat och med detta ökade intressen för kraftvärmeverket för produktion av el och 

värme samtidigt (5).  

1.1.3.2 Fjärrvärme idag 

Fjärrvärme är ett energislag som utvecklas och ökar hela tiden. Det finns 290 kommuner i 

Sverige idag och 270 utav dem är anslutna till fjärrvärme d.v.s. 50 % av bostäder och lokaler 

försörjs med fjärrvärme som uppvärmningssystem (6). Fördelarna med detta 
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uppvärmningssystem är att det är energieffektivt, mindre arbete för kunder i jämförelse med 

att ha egen panna, ingen eldning eller sotning, och bränslepåfyllning samt att säkerheten är 

hög. 

Genom att producera fjärrvärme med miljövänliga bränslen som används redan idag kan 

användning av el, olja och andra fossila bränslen minskas hos fjärrvärmeanläggningar. 

Minskning av koldioxidutsläppen från dem medför bättre klimat i nord Europa eftersom 

Sveriges elnät är sammankopplad till Nord Europas elnät (7).  

1.1.3.3 Produktion och distribution 

I takt med att jordens befolkning ökar, så växer förbrukningen av material och råvaror och där 

med ökar mängden sopor. Idag källsorteras alla sopor och de som inte går att sortera hamnar 

på deponi. Genom att ta tillvara soporna för produktion av fjärrvärme så behöver inte lika 

mycket fossila bränslen användas, vilket i sin tur minskar miljö och klimatpåverkan. Soporna 

kommer genom energiåtervinningen användas för att skapa fjärrvärme och el. Soporna från 

hushåll transporteras till kraft- och värmeverk och omvandlas till värme och energi dygnet 

runt året om. Energin från soporna hettar upp vatten som i sin tur transporteras/distribueras till 

byggnader med hjälp av fjärrvärmeledningar som är nedgrävda under mark. Allt detta sker i 

ett slutet system.  

1.1.3.4 För och nackdelar med fjärrvärme 

Fjärrvärme är ett enkelt och underhållsfritt uppvärmningssystem men kan vid elavbrott vara 

sårbart eftersom fjärrvärmecentralen drivs med elektricitet för att fånga upp värmen (8). Detta 

är inte en specifik nackdel för fjärrvärme utan gäller alla uppvärmningssyste men den anses 

vara försumbar i jämförelse med det många fördelarna som finns, då Sverige sällan råkar ut 

för elavbrott under någon längre tid. Det största nackdelen är att det inte finns möjlighet att 

välja vilken leverantör som helst, samt att det vid självdrag kommer att förändra husets 

ventilationssystem. Miljöskälet Användning av spillvärme. 

Viktigaste miljöskälet för användning av fjärrvärme är att det leder alltså till både 

tillvaratagande av resurser som annars skulle gått förlorade och att husägare ej behöver elda 

med egna anläggningar. Numera finns vissa fjärrvärme anläggningar runt om landet som 

omhändertar avfall som ett bränsle vilket är energi och materialeffektivt som kan vara annan 

fördel med fjärrvärme. 



4 
 

1.1.3.5 Kraft- och värmeverk 

Fjärrvärme kan produceras både i värmeverk och kraftvärmeverk. Skillnaden mellan dessa två 

begrepp är att i kraftvärmeverk finns en kombination mellan el och fjärrvärme, d.v.s. vattnet 

hettas upp i ångpanna, därefter strömmas ångan genom turbiner som i sin tur driver 

generatorer för att producera el. När ångan lämnar turbiner växlas värmen till 

fjärrvärmesystemet istället för att kylabort/kondensera ångan till vatten. Men värmeverket 

producerar bara fjärrvärme genom att hetta upp vattnet och strömma den igenom rörledningar 

under marken till kunderna och det avkylda vattnet returneras tillbaka till pannan för att hettas 

upp på nytt.  

1.1.3.6 Fjärrvärmecentral 

Hos varje kund finns en fjärrvärmecental paket som består av två värmeväxlare, en för att 

värma tappvarmvattnet och en för att försörja radiatorerna som sköter uppvärmningen av 

huset. Värmen från primärsidan, där varmvattnet kommer in i huset, växlas över till 

sekundärsidan, som är de två tidigare nämnda växlarna, därefter returneras det avkylda vattnet 

tillbaka till fjärrvärmeanläggningen för att värmas upp igen. Allt detta sker i ett slutet system.  

1.1.4 Fjärrvärme statisktiken år 2012 

Statistiken för den totala energianvändning för uppvärmning och tappvarmvatten för småhus, 

flerbostadhus och lokaler som har fjärrvärme som uppvärmningssystem har 

Energimyndigheten inte sammanställt än för år 2013 därför valts i detta kapitel att redovisa 

statistiken för år 2012 som används i respektive segment oberoende på byggår och klimatzon.  

1.1.4.1 Fjärrvärmeanvändning i småhus  

Energianvändningen för uppvärmning och tappvarmvatten för småhus har varit 17 % av totala 

energianvändningen för småhus under 2012 vilket motsvarar 5,7 TWh. Fjärrvärme som 

uppvärmningssystem är inte dominerande hos småhus vilket motsvarar 12 % för 

uppvärmningen av småhus men det ökar lite i jämförelse med år 2002 som varit 8 %  (9).  

1.1.4.2 Fjärrvärmeanvändning i flerbostadshus  

Resultatet från undersökningen som Energimyndigheten gjorde år 2013 har visat att 85 % av 

flerbostadshusen hade fjärrvärme som dominerande uppvärmningssystem. Energianvändningen 

för uppvärmning och tappvarmvatten var då 23,3 TWh vilket motsvara 92 % av den totala energin 

för flerbostadshus (9).  

1.1.4.3 Fjärrvärmeanvändning i lokaler  

Även lokaler hade fjärrvärme som dominerande uppvärmningssystem, vilket har haft ökning 

sedan år 2002. Under år 2012 var energianvändningen 16,6 TWh vilket motsvarar 78 % av 
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den totala energianvändningen för lokalerna. Andelen lokaler som hade fjärrvärme tidigare 

var 72 %, resultatet från undersökningen visar därmed en ökning av fjärrvärmeanvändning  

(9). 

1.2 Fjärrvärmedimensionering  
Förr i tiden över- eller underdimensionerades ofta fjärrvärmeledningar. Detta medför ökade 

produktions- och distributionskostnader. Överdimensioneringen är onödigt dyr och effekten 

kan bl.a. bli att framtemperaturen sjunker mer än normalt och underdimensioneringen gör att 

det blir kallt inomhus om utetemperaturen sjunker d.v.s. behovet uppfylls inte.  

Att gräva ner ledningar för fjärrvärme under mark är tidskrävande och kostsamt. Kostnaden 

för lagning av ledningar kan variera från 2 000 till 12 000 kronor, som kan variera beroende 

på dimensioner och lokala förhållanden (1). Det är viktigt att fjärrvärmedimensioneringen blir 

rätt och så säker som möjligt för att hindra problem i förtid.  

Idag beräknas ett välbyggt fjärrvärmenät att ha en livslängd på 100 år och man vill undvika att 

byta eller reparera ledningar i förtid (1). I detta projekt vill man få fram fjärrvärme 

nyckeltalen som ett verktyg till energiföretagen, så att effekten av nedgrävda ledningar kan 

försörja kundernas energibehov under lång tid framöver.  

1.3 Framtida fjärrvärme 
Enligt en undersökning som Fjärrsyn har gjort visas att efterfrågan på fjärrvärme har minskat 

pga. energieffektivisering hos kunderna, konventering från fjärrvärme till värmepumpar, och 

klimatet har blivit varmare vilket tillsammans ger en minskning på 10 % till år 2025, från 50,0 

TWh till 44,9 TWh (10). De absolut största påverkande faktorerna anses vara 

effektiviseringsåtgärder och installation av värmepump hos befintliga kunder som behåller sin 

fjärrvärmeanslutning (10).  

  

Svensk fjärrvärme jobbar ständigt med att utveckla fjärrvärme genom att bland annat studera 

fjärrvärmedrivna vitvaror, förtäta och bygga ut de befintliga fjärrvärmenäten, etablera 

fjärrvärme på mindre orter och att sammankoppla flera tätorter i större regioner. Svensk 

fjärrvärme vill uppnå att produktionen av fjärrvärme enbart kommer från återvunnen energi 

till år 2030 (10).  

 

Energieffektivisering, högre årsmedeltemperatur samt värmepumpar visar sig vara de 

viktigaste förklaringarna till minskade värmevolymer med 0,75 - 1,5 % jämfört med dagens 
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volym (11). Expansion kan fortfarande motverka värmeförbrukningsminskning i vissa system. 

Flerbostadshus segmentet kommer att vara det segment där energieffektiviseringar kommer 

att förändra behovet mest framöver (11). 

1.4 Fjärrvärmepolitiken  
För att minska energiberoendet har EU tagit fram ett mål som kallas 202020 och tanken med 

detta är att andelen förnybar energi blir 20 % därmed 10 % av transporten ska komma från 

förnybar energi, energieffektivisering på 20 % och en minskning av växthusgasutsläpp till 20 

% till år 2020. (12) 

Men Sverige vill öka den förnybara energianvändningen till 50 %, transport andelen till 20 %, 

växthusgasutsläppen minskas till 40 % och effektiviseringen till 20 % och transporten till 10 

% (12).  

För att miljökvaliteten ska förbättras har riksdagen tagit fram 16 mål (13). 

Energiproduktionen påverkar flesta av målen på olika sätt. Ju effektivare energianvändningen 

är desto mindre är miljöpåverkan vilket kan leda till att man lättare kan nå de nämnda 

miljömålen. En av de förnybara energislag är fjärrvärme som inte bidrar till växthuseffekten. 

Fjärrvärme utnyttjar samtidigt den energi som annars skulle gå till spillo, och är bekvämt och 

är det dominerande uppvärmningssystem i Sverige och i centrala städer och tätorter.  

Enligt EU-kommissionens definition är andelen förnybar energi kvoten mellan förnybar 

energi och slutlig energianvändning. I slutlig energianvändningen inkluderas 

överföringsförluster samt el och värme som används för produktion av el och värme.  

Redan år 2012 uppfyllde Sverige EU- målet att 51 % av den totala energianvändningen ska 

vara förnybar energi. Detta tack vare stora tillgångar på vattenkraft och biomassa samt en 

aktiv energipolitik som gör att Sverige ligger i framkant jämfört med andra EU länder.  

Energiutvinningen av vattenkraft används mest till produktion av el och bioenergin 

utvinns/används främst till uppvärmning. Under år 1990 till 2010 har andelen av 

energianvändningen av förnybara energikällor ökat med 44 %. De viktiga fördelarna för 

förnybara energikällor är att de inte är ändliga och ger mindre påverkan till växthuseffekten. 

Det koldioxidutsläppet som släpps ut från anläggningen kommer växter att ta upp vilket ger 

mindre miljöpåverkan (14). 
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1.5 Syfte 
Huvudsyftet med arbetet är att få fram nyckeltal för framtida fjärrvärmeutbyggnad baserad på 

faktiskt specifikt energibehov och specifikt värmeeffektbehov av nybyggda befintliga 

bostadsområden för att sedan med nyckeltalen dimensionera effekt och energibehovet för 

framtida fjärrvärmeutbyggnad i kommande byggnadsprojekt.  

1.6 Målsättning  

Målet med detta examensarbete är att med de framtagna nyckeltalen kunna beräkna den 

framtida fjärrvärmeutbyggnadens effekt- och energibehovet som fjärrvärmeföretagen ska 

utföra, samt att med nyckeltalen uppskatta fjärrvärmedimensioneringen så att energibehovet 

täcks och livslängden på fjärrvärmledningar räcker. 

1.7 Avgränsningar  

Avgränsning sker genom att räkna fram nyckeltalen för segment som har annat 

uppvärmningssystem än el och ligger i klimatzon III d.v.s. att nyckeltalen kommer att vara 

geografiskt bundna. Underlaget för uträknat nyckeltal kommer från totalt 90 byggnader 

belägna i Uppsala, Motala, Nyköping samt Drefviken. Alla segment som var byggda från och 

med 2010 och senare, och beräkningen är bara från fjärrvärme perspektiv.  

  



8 
 

2. Metod 
I detta avsnitt beskrivs proceduren för framtagning av nyckeltalen, specifik energibehovet i 

kWh/m
2 

och värmeeffektbehovet i W/m
2
 samt simuleringen av 60-talshuset.  

2.1 Framtagning av fjärrvärme nyckeltal 
Examensarbetet görs på uppdrag av Vattenfall heat i Uppsala och är en del av ett projekt som 

pågår inom avdelningen System Planning som jobbar med långsiktig planering av fjärrvärme 

och fjärrkyla. Fokus i denna rapport är fjärrvärmebehovet. Genom att föreslå lämpliga 

nyckeltal för energianvändningen av fjärrvärme kan detta hjälpa organisationen att räkna fram 

vilken effekt för nybyggda områden som kommer att behövas. Det är viktigt att information 

om nya områden kommer in som detaljplan från kommuner, vilket därefter registreras i ett 

program som kallas för Masterplan. Genom Masterplan kan området på ett lämpligt sätt 

kopplas till fjärrvärmeledningar och en översikt visar var anslutningspunkterna till fjärrvärme 

finns. De nyckeltalen som tas fram i detta delprojekt kommer från en samling av 90 kunder i 

olika segment av flerbostadshus, villor, lokaler, samt övriga segment som var svårbedömda att 

klassificera. 66 av 89 kunder kommer från Uppsala och resten från Nyköping, Motala och 

Drefviken som, eftersom alla ligger i klimatzon 3, kunde samlas i ett dataunderlag. I 

dataunderlaget finns 35 stycken flerbostadshus, 37 villor, 13 lokaler, 4 övrig. 

 

Informationen för kunderna har hämtats från olika system som Generis, Nykund och Tekla 

Xpower WebMapp. Nykund är ett system som används för registrering och uppföljning av 

fjärrvärme- och fjärrkyla projekt hos Vattenfall. Alla nya kunder registreras först i detta 

system, liksom underlag för möjligheten hos kunden, information om fastigheten m.m. För 

vissa segmenter i Uppsala saknades information om byggår eller area i Nykund så 

kontaktades kommunen i Uppsala för att få information om nybyggda områdena efter 2010 

och Lantmäteriet tillhandahöll information om arean för nybyggda hus.  

 

Generis är ett databas för olika AMR-system hos Vattenfall vilket är förkortningen av 

”Automatisk Mätaravläsning (Automatic Meter Reading) som är en mätdatabas om kunderna. 

Genom Generis samlas alla kunders mätdatavärden för att skapa underlag för fakturering. 

Tekla Xpower är ett NIS-system (Network Information System) som visar kopplingsschema 

av fjärrvärmeledningarna till varje kund/ort. Det finns många funktioner i programmet men 

det som varit användbart i detta projekt var fastighetspunkter och anslutningspunkter till 

kunderna. Sammanställningen av dataunderlaget för projektet är utförd i Microsoft Excel. 
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En detaljplan från kommunen för nya planerade bostadsområden skickas till organisationen 

och detta läggs i programmet Masterplan. Där kan man se hur kopplingsscheman till 

fjärrvärmenät, samt dimensionen, planeras i nya områden. Ett viktigt jobb är att ha koll på hur 

kommunen växer. En detaljplan som består av en plankarta, en planbeskrivning och en 

genomförandebeskrivning, är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna 

och grannarna (15). Nyckeltalet är en viktig parameter för beräkning och dimensionering av 

effekt och ledningar och förklarar för organisationen att med informationen från kommunen 

om arean för området, visas vilken effekt som behöver uppfyllas i nybyggda områden. Just nu 

finns nyckeltal för specifik energianvändning där både varmvatten, uppvärmning och 

fastighetsenergi ingår men examensarbetet nyckeltal vill få fram behovet av energi från 

fjärrvärmesidan, samt dennes effekt (2). Med detta kan verksamheten avgöra vilken effekt och 

vilket energibehov det nya planerade området kommer att behöva. Resultatet är att kunna 

uppfylla kravet på behovet av fjärrvärme i området. Det finns framtagna schablonvärden för 

energianvändning men tanken med detta examensarbete är att få fram ett specifikt nyckeltal 

utifrån insamlade dataunderlag.  

 

Boverket som är en national myndighet som jobbar med frågor om samhällsplanering, stads- 

och bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning samt för boendefrågor. Där fastställs alla 

samlingar av föreskrifter och allmänna råd som gäller svenska byggnader. Denna samling 

kallas för bovekets byggregler (BBR). BBR innehåller krav och råd gällande bland annat 

utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning (16). 

Enligt BBR, är Sverige uppdelad i tre zoner med olika uppvärmningsbehov beroende på vilket 

typ av uppvärmningssystem de använder. Tanken bakom uppdelningen är att kravnivån 

anpassas bättre till de förutsättningar som råder i de olika delarna av landet (17).  

 

Det genomsnittliga energibehovet respektive värmeeffektbehovet har summerats för alla 

kunder i samma segment från de fyra olika kommunerna, alla i klimatzon III. De värdena som 

i tabell 1 och 2 visar är det maximala specifika energianvändning för de olika segmenter som 

ska uppfyllas.  

 

Att dimensionera rätt ledningar för att uppfylla kravet för varje segment är viktigt och därför 

jobbar projektet mot att få fram rätt nyckeltal som alla energiföretag kan ha nytta av. Hittills 
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har inget liknande nyckeltal tagits fram, och företag har uppskattat nyckeltalet, vilket gör att 

dimensioneringen av ledningar ibland kan vara otillräcklig och ibland för stor, vilket leder till 

slöseri på olika resurser. Redan idag finns flera områden som har problem med 

uppvärmningsbehovet p.g.a. fel fjärrvärmedimensionering (18). 

 

Tabell 1: Bostäder med annat uppvärmningssystem än elvärme (2) 

 Klimatzon I Klimatzon II Klimatzon III 

Byggnadens specifika energianvändning  

[kWh/m
2
 Atemp] 

130 110 90 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient [W/m
2
K] 

0,40 0,40 0,40 

 

 
Tabell 2: Lokaler med annat uppvärmningssystem än elvärme (2) 

 Klimatzon I Klimatzon II Klimatzon III 

Byggnadens specifika energianvändning  

[kWh/m
2
 Atemp] 

 

+ tillägg då uteluftsflödet av 

utökade hygieniska skäl är 

större än 0,35 l/s per m
2
 i 

Temperaturreglerade utrymmen. 

Där qmedel är det 

genomsnittliga specifika 

uteluftsflödet under 

uppvärmningssäsongen 

och 

får högst tillgodoräknas 

upp till 1,00 [l/s per m
2
]. 

 

120 

 

 

 

110(qmedel-0,35) 

100 

 

 

 

90(qmedel-0,35) 

80 

 

 

 

70(qmedel-0,35) 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient [W/m
2
K] 

0,60 0,60 0,60 

3. Teori  
Parametrar till nytta för arbetet är Årsenergi [MWh], Maxeffekt [kW], Area [m

2
] samt 

Byggår. Genom att dividera aktuella årsenergin med arean tas fram specifik 

energianvändningen som i fortsättningen kallas energibehovet i [kWh/m
2
 Atemp] som är ett av 

sökta nyckeltalen. Det andra nyckeltalet tas fram genom att dividera maxeffekten med arean 

för att få ut värmeeffektbehov som benämns effektbehovet i fortsättningen, i [W/m
2
 Atemp]. 

 

Den aktuella årsenergin korrigerades till normalåret energibehov med hjälp av ekvation(1) för 

att kunna jämföra olika år med varierande utetemperatur. 

 



11 
 

                                (              
       

)  
           

            

              

                      är normalårskorrigerad värmeanvändning. 

          är utetemperatur oberoende av värmeanvändning. Detta fås fram genom kvoten 

mellan tappvarmvattenvärme och den totala värmemängd till byggnaden. Schablonmässigt 

varierar detta värde mellan olika kategorier. T.ex. för bostäder och lokaler förekommer värden 

20 - 30 % respektive 10 %.  

           är den totala värmeanvändningen. 

GD är förkortningen av Graddagar som är summan av varje timmes temperaturskillnad 

mellan ute och inneluft under ett år med enheten ˚Ch/år enligt ekvation (2). 

 

                       ∑                   

 

Tref är referenstemperaturen för äldre och nybyggda bostäder är 17 respektive 5˚C.  

Tut är utetemperaturens dygnmedelvärdet.  

 

Nyckeltalet, värmeeffektbehov för småhus är kopplad till maximalaeffekten som i sin tur är 

kopplad till årsenergianvändningen. Maxeffektavläsningen från Generisdatabasen var inte 

möjligt pga oinstallerad timmättningssystem hos småhusen därför beräknas maxeffekten fram 

genom ekvation (3) med ett antagande på utnyttjningstiden till 1500 timmar.  

I fjärrvärmesamanhang pratar man om utnyttjandetiden vilken beskriver antaltimmar som 

byggnaden når sin årsenergianvändningen med maxeffekten.  

     
           

 
                          

 

Där PMax [kW] är maxeffekten för småhus, EVärme,tot [kWh] är energibehovet under ett år, 

t=1500 [h/år] som är segmentens utnyttjningstiden.  Med Perioden menas ett års energibehov. 

 

Standardavvikelsen för olika segment, beräknas från ekvation (4) vilket ger stickprovets 

medelvärde i ett intervall med 68 % säkerhet dvs. det finns 68 % säkerhet att medelvärdet för 

stickprovet hamnar i intervallet +-s.   

  √
∑      

   
                                                



12 
 

s [%] är standardavvikelsen, m medelvärdet för dataserien, x observationsvärde och n är antal 

observationsvärde.  

 

För att räkna fram området som populationens medelvärdet kommer att hamna räknas fram 

mha konfidensintervallet med 95 % säkerhet att populationens medelvärdet hamnar mellan 

intervallen som räknas ur ekvation (5) +-f. 

        
 

√ 
  (5) 

 

där f är felmarginalet, 1,96 är konfidensintervallet, s är standardavvikelsen och n antalet data. 

4. Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet som har kommits from i detta projekt med hjälp av 

Microsoft Excel. 

I tabell 3 visas det genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning och tappvarmvatten 

för olika segment byggda mellan 2010-2012. Där har även populationens medelvärde har 

räknats fram vilket uppskattar att det finns 95 % säkerhet för att medelvärdet hamnar i de 

intervallen. Ju närmare felstaplarna till medelvärdet är desto noggrannare blir resultatet. För 

lokaler och övriga segment som visas i figur 2 är felet stort pga. antal data.  

Tabell 3: Genomsnittliga energibehovet för olika segment och 95 % C.I. 

  Energibehov Standardavvikelse Antalet 95% c.i 

Flerbostadshus 69 24,239 35 8,031 

Flerb. med fler 
uppvärmningssys. 

62 13,873 19 6,238 

Villor 80 19,455 37 6,269 

Lokaler 91 57,989 14 30,376 

Övrig 84 26,678 4 26,145 
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Figur 1: Energibehovet för olika segment med dessa konfidenser intervallen 

 

Nyckeltalet för värmeeffektbehovet för olika segment har sammanställds i tabell 4 samt figur 

2 som illustrerar populationens och dess intervall med 95 % konfidens intervall vilket betyder 

att medelvärdet kan uppskattas i denna intervall med 95 % säkerhet. Här har lokal segmenten 

stora fel som tidigare även visats för energibehov i figur 2. Detta beror på bristfälligt antal 

data.  

Tabell 4: Genomsnittliga värmeeffektbehovet för olika segment och 95 % C.I. 

Segment Värmeeffektbehov 
[W/m

2
] 

Standardavvikelse Antalet [St.] 95% c.i 

Flerbostadshus 30 8,793 35 2,913 

Flerbost. med fler 
uppvärmningssystem 

30 5,390 19 2,423 

Villor 51 12,307 37 3,966 

Lokaler 38 13,819 14 7,239 

Övrig 43 9,716 4 9,521 

 

 

Figur 2: Värmeeffektbehovet för olika segment och dessa konfidenser intervallen 
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Tabell 4 redovisar det genomsnittliga energibehovet och effektbehovet för uppvärmning och 

tappvarmvatten i småhus, flerbostadshus, flerbostadshus med fler uppvärmningssystem, och 

lokaler samt övriga för år 2013. Den genomsnittliga energianvändningen fås genom att dividera 

det totala energibehovet respektive effektbehovet för uppvärmning och varmvatten för 

respektive segment under år 2013 med den totala arean för respektive segment.  

Tabell 4 Sammanställning av nyckeltal för energibehov och värmeeffektbehov för olika segment 

Segment Energibehov [kWh/m2år] Effektbehov [W/m2] 

Flerbostadshus 69 30 
Flerbos.med fler uppvärm. 62 30 

Villor 80 51 
Lokaler 91 38 
Övriga 84 43 

 

I bilagan 1 har alla diagram samlats som illustrerar värmeeffekt- och energibehovet för varje 

enskilt segment.  Att dra någon slutsats för varje segment är svårt eftersom data för vissa år 

var få, vilket gjorde det ointressant att jämföra skillnaderna av den genomsnittliga effekten 

och energibehovet från år till år. På grund av problemet så har den totala genomsnittliga 

effekten och energibehovet för varje segment mellan 2010 -2012 slagits ihop istället för att 

jämföra nyckeltal och effektiviteten av energibehovet mellan de olika åren. Vilket hade varit 

önskvärt att se hur energibehovet varierar år efter år för att jämföra om byggherrar bygger 

energieffektivare.  

I bilaga 2 har ett typiskt 60-tals hus simulerats med programmet IDA ICE som visar hur 

mycket energibehovet modellen kommer att kräva för tappvarmvatten och uppvärmning. 

Resultatet från simuleringen visar att energibehovet hamnar på 106 kWh/m
2
år. 

5. Diskussion 
Mot bakgrund av resultaten som genomförts i projektet har de två nyckeltalen identifierats 

som lämpliga nyckeltal för att beskriva fjärrvärmens produktion och distributions prestanda. 

Behovet av nyckeltal är viktig för energiföretag för att fjärrvärmedimensionera rätt till 

kommande, planerade områden vilket har problem med de schablonvärden som de använder 

idag.  

Uppgiften kändes relevant och viktig eftersom fler och fler kunder ansluter sig till 

fjärrvärmenätet och är viktigt att effekten uppfllyer energin som varje kund behöver. 

Resultatet i detta projekt kunde blivit mera tillförlitlig då dataunderlaget kunde varit mer 
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omfattande.  Det hade gått att samla in mer information till dataunderlaget från 

Fastighetsregistret som är en samlingsplats för fastighetsinformationer om alla byggnader och 

fastigheter vilket förenklar informationen för beställarna (19), men kostnaden för att ta del av 

uppgifterna var för stor sedan har bestämts att använda de uppgifter som finns i 

dataunderlaget idag.  

Eftersom data för varje segment i olika byggår var få så kunde inte dra några slutsatser om 

nyckeltalen för varje segment. Det som gjordes här var att slå ihop varje segment som var 

byggda under 2010-2012 för att få fram de genomsnittliga nyckeltalen för varje segment.  

Resultatet som rapporten kommit fram för bostäder kan vara rimlig i jämförelse med BBR 

energikrav som bostäder har specifik energianvändningen på 90 kWh/m
2
år men nyckeltalet 

för lokaler kan vara för hög på grund av få mängda data och specifik energianvändningen som 

BBR har krav på är 80 kWh/m
2
år. Det har tidigare inte gjorts liknade studier, där nyckeltalen 

undersökts. 

6. Slutsatser 

Ett beräknad nyckeltal möjliggör att företag kan räkna fram effekt och energibehov som ska 

täckas i ett speciellt område med hänsyn till uppvärmningsytan.  Effekt- och energibehovet 

räknas fram genom att multiplicera nyckeltalen med uppvärmningsytan i det framtida 

uppbyggnationerna som ett uppskatning närmast till det sanna värdet av reella effekt- och 

energibehovet. 

Med hjälp av nyckltalen kan slutsatsen dras att det idag används mindre energi till 

uppvärmning och varmvatten i svenska bostäder och lokaler än förr vilket stöjder tidigare 

studier. Dessa resultat överensstämmer med det riktlinjer som finns hos BBR som visas i 

tabell 1 och 2. En anledning till den minskade energianvändningen är ökad 

energieffektivisering, både vad gäller byggteknik (som exempelvis nya isolerings-material 

och energieffektiva fönster) och tekniska lösningar för uppvärmning (som exempelvis 

återvinning av värme ur ventilationsluft och styrd ventilation) samt användningen av 

värmepumpar hos bostäder och lokaler som blivit vanligare och högre årsmedeltemperatur.  
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8. Bilaga 1 
Effekt- och energibehovet för segmenter flerbostadshus, villor, lokaler och övrig fördelad 

efter byggår illustreras i figur 4 respektive 5 och hur de är spridda från varandra. På grund av 

få data under år 2010 resulterar till att det inte möjligt att dra någon slutsats om totala 

energibehovet och effektbehovet för sammanlagda segmenter har minskat år efter år. 

Egentligen förväntades värdena vara lägre år efter år men så visar inte resultatet. Detta kan 

bero på underlaget som var väldigt varierande i antal segment som byggdes under dessa år, 

vilket gör att jämförelsen år från år inte är tillförlitlig. 

 

 

Figur 3 Normalårskorrigerade energibehovet för alla segment fördelad i byggår 

 

Figur 4 Värmeeffektbehovet för alla segment per byggår 
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Jämförelse mellan år till år för de olika segmenters genomsnittliga värmeeffekt- och energibehovet 

illustreras i Figur 6 och 7 vilket borde haft minskning pga. bland annat energieffektivisering av 

byggnader, men så visar inte figuren. Orsaken till svårigheten är antal dataunderlaget för år 2010 och 

2011 var inte stor. 

 

Figur 5. Medelvärdet av värmeeffektbehovet för varje segment fördelat i byggår 

 

 

Figur 6. Medelvärdet av energibehovet för varje segment fördelat i byggår 

 

Figur 10 – 19 illustrerar energi och effektbehovet för varje segment för sig själv fördelad per byggår.  
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Figur 7 Normalårskorrigerade energibehovet för flerbostadshus per byggår 

 

 

Figur 8 Värmeeffektbehovet för flerbostadshus per byggår 

 

Figur 9 Normalårskorrigerade energibehovet för flerbostadshus med fler uppvärmningssystem per byggår 
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Figur 10 Effektbehovet för flerbostadshus med fler uppvärmningssystem per byggår 

 

Figur 11 Värmeeffektbehovet för villor per byggår 

 

 

Figur 12 Normalårskorrigerade energibehovet för villor per byggår 
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Figur 13 Normalårskorrigerade energibehovet för lokaler per byggår 

 

 

Figur 14 Värmeeffektbehovet för lokaler per byggår 

 

Figur 15 Normalårskorrigerade energibehovet för övrig byggda under 2011 
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Figur 16 Värmeeffektbehovet för övrig byggda under 2011 
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9. Bilaga 2 
I denna bilagan redovisas ett exempel som har valts att simulerats för att få fram vilket 

energibehov, modellen kräver.  

9.1 IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) 
IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) är ett simuleringsprogram för att enkelt räkna 

fram energibehovet för nya byggnader samt ombyggnader. Med detta program kan man räkna 

fram värme och masstransport för flera zoner samtidigt. De viktiga indata parametrar som 

används i IDA ICE är temperatur, effekt, energi, fukthalt, lufttryck, solinstrålning, styrsignaler 

och väntevärdet (börvärde) (20). För byggnadens geografiska position finns egen klimatfil för 

dimensionerande sommar och vintertid vilket laddas upp i IDA så att energibehovet blir rätt 

beroende på hur utetemperaturen ändras. Här nedan visas modellen.  

 

 

Figur 17 Simulering av typiskt 60-tals hus och närliggande byggnader med solinstrålnings påverkan 

Modellen har ritats upp för egen hand i programmet, och är ett typiskt 60-talshus av Rikshems 

fastigheter i Gränby som har placering i klimatzon III. Enligt energideklarationen visas 

aktuella energiförbrukningen 160 kWh/m
2
år för uppvärmning, varmvatten samt fastighetsel.  
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9.1.1 Resultatet för det befintliga huset 

I tabell 5 illustreras levererad energi vilket visar att fjärrvärmeförbrukningen (tappvarmvatten 

och uppvärmning) för detta hus ligger på 106 kWh/m
2
år och med en genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient på 0,70 [W/Km
2
].  Värdet i jämförelse med energideklarationen 

är låg och detta kan bero på hur mycket tappvarmvatten förbrukningen och hur väl 

klimatskalet är. I denna modell har tappvarmvatten förbrukningen har valts till 30 kWh/m
2
 

och fastighetselen 5,5 vilket är väldigt låg och detta kan bero på. Detta beror naturligvis på 

hur modellen av en byggnad konstrueras och kalibreras. 

Tabell 5 Översikt av levererad energi 

 Delivered energy  

kWh  kWh/m2  
 Lighting, facility  9811  3.5  

 HVAC aux  5806  2.0  

   Total, Facility electric  15617  5.5  

   Total  15617  5.5  

 Lighting, tenant  62406  22.0  

 Equipment, tenant  138748  48.9  

 Electric cooling  0  0.0  

   Total, Tenant electric  201154  70.8  

      

 District heating  301204  106.0  

   Total, Tenant district  301204  106.0  

   Grand total  517975  182.4  

 

Tabell 6 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient [W/m
2
K] 

Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of 
total  

Walls above ground  1306.41  0.44  579.39  22.30  
Walls below ground  0.00  0.00  0.00  0.00  
Roof  970.44  0.18  174.87  6.73  
Floor towards ground  971.13  0.19  186.77  7.19  
Floor towards amb. air  0.00  0.00  0.00  0.00  
Windows  370.47  2.81  1041.02  40.06  
Doors  88.23  0.44  39.13  1.51  
Thermal bridges    577.43  22.22  
Total  3706.69  0.70  2598.61  100.00  
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Tabell 7 Värmeförluster genom köldbryggor före renoveringen 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Total 
[W/K]  

External wall - Internal slab  883.99 m  0.120 W/(K m)  106.079  
External wall - Internal wall  379.60 m  0.104 W/(K m)  39.478  
External wall - External wall  187.20 m  0.272 W/(K m)  50.918  
Window perimeter  1008.56 m  0.169 W/(K m)  170.245  
External door perimeter  287.90 m  0.055 W/(K m)  15.892  
Roof - External wall  226.05 m  0.292 W/(K m)  65.916  
External slab - External wall  226.34 m  0.294 W/(K m)  66.453  
Balcony floor-External wall  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  
External slab - Internal wall  331.72 m  0.093 W/(K m)  30.917  
Roof - Internal wall  303.18 m  0.104 W/(K m)  31.530  
External wall - Inner corner  156.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  
Total envelope  3706.06 m2  0.000 W/(K m2)  0.000  
Extra losses  -  -  -0.001  
Sum  -  -  577.428  

 

9.1.2 Resultatet efter energieffektiviserings åtgärder 

Med vissa åtgärder för modellen i IDA har energiförbrukningen för uppvärmning och 

tappvarmvatten minskat från 106 kWh/m
2
år till 65 kWh/m

2
år. Det genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient, Uvärdet  har också minskat från 0,70 W/Km
2
 till 0,40 W/Km

2
. 

Tabell 8 Energiförbrukningen efter effektiviseringsåtgärder 

 Delivered energy  Demand  

kWh  kWh/m2  kW  
 Lighting, facility  9811  3.5  1.12  

 HVAC aux  20074  7.1  2.39  

   Total, Facility electric  29885  10.5     

   Total  29885  10.5     

 Lighting, tenant  62424  22.0  10.37  

 Equipment, tenant  138748  48.9  15.84  

 Electric cooling  34004  12.0  25.15  

   Total, Tenant electric  235176  82.8     

         

 District heating  183886  64.7  114.2  

   Total, Tenant district  183886  64.7     

   Grand total  448947  158.1     

 

Tabell 9 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient [W/m
2
K] 

Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of 
total  

Walls above ground  1306.41  0.44  579.39  39.21  

Walls below ground  0.00  0.00  0.00  0.00  
Roof  970.44  0.08  78.35  5.30  
Floor towards ground  971.13  0.19  186.77  12.64  
Floor towards amb. air  0.00  0.00  0.00  0.00  
Windows  370.47  1.10  407.52  27.58  
Doors  88.23  0.44  39.13  2.65  
Thermal bridges    186.59  12.63  
Total  3706.69  0.40  1477.75  100.00  
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Tabell 10 Värmeförluster genom köldbryggor efter renoveringen 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Total 
[W/K]  

External wall - Internal slab  883.99 m  0.052 W/(K m)  45.968  
External wall - Internal wall  379.60 m  0.046 W/(K m)  17.310  
External wall - External wall  187.20 m  0.133 W/(K m)  24.860  
Window perimeter  1008.56 m  0.029 W/(K m)  29.450  
External door perimeter  287.90 m  0.031 W/(K m)  8.982  
Roof - External wall  226.05 m  0.089 W/(K m)  20.164  
External slab - External wall  226.34 m  0.135 W/(K m)  30.601  
Balcony floor-External wall  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  
External slab - Internal wall  331.72 m  0.014 W/(K m)  4.710  
Roof - Internal wall  303.18 m  0.015 W/(K m)  4.548  
External wall - Inner corner  156.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  
Total envelope  3706.06 m2  0.000 W/(K m2)  0.000  
Extra losses  -  -  -0.000  
Sum  -  -  186.593  

 


