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Förord 

Detta examensarbete blir det som avslutar min utbildning för min högskoleingenjörsutbildning med 

inriktning energiteknik vid Umeå Universitet. Denna kurs på 15 hp har utförts på plats på WSP 

Systems som ligger på Storgatan 59 i centrala Umeå. Beställare av detta projekt är Umehem 

fastigheter AB och AR-Bygg AB som vill erhålla en utvärdering av Embla 5 energianvändning.  

Arbetet har inneburit mycket teoretiskt lärande av energi och VVS och främst djupdykning i 

ventilationsämnet där fokus har legat att göra förbättringen.  

Personer som jag skulle vilja rikta tack till är många men det största tacket ska min handledare på 

WSP Joel Näslund ha. Han har varit en bra mentor under dessa veckor och har tagit sig tid, trots han 

har mycket att göra, hela vägen fram till projektets slut. Joel har varit uppmuntrande, hjälplig och 

kommit med goda råd när det har behövts vilket har varit tacksamt. Jag vill vidare tacka hela 

avdelningen här på WSP Systems som gjort mina veckor här trivsam och verkligen gjort så man känt 

sig välkommen. Stort tack till Mohsen Soleimani-Mohseni och Mark Murphy på Umeå Universitet 

som besvarat funderingar och frågor jag ställt och kommit med välbehövlig feedback. 

Andra personer som förtjänar ett omnämnande är Peter Linder på Swegon, Mats Persson på GoP 

productions AB samt hela min klass som gjort dessa tre studieår till en oförglömlig tid. 

  



   
 

Abstract 

Embla 5 is an office building which has done a large improvement. The clients of this building has 

made an order of WSP and the student Anders Kempe to calculate the use of energy for the building, 

and after that result proposing further measures which can decrease the energy use of Embla 5. 

The ground for this report is when calculation of the present energy use of the building is stated. To 

make that information of a number of parameters such as envelope, the heating system and 

ventilation has been located and set in to the simulation program IDA ICE which calculate the energy 

use.  

To improve the energy use further this project has been concentrated to change the system of 

ventilation. Today the ventilation system is of the kind CAV (constant air volume) and the air flow is 

dimensioned for after recommendations from BBR and Arbetsmiljöverket in the office spaces. 

Consider that Embla 5  is an office building where the people only staying for 8-10 hours/day so was 

the ide to see how much energy saving if the air flow is reduced the time people not being in the 

building. This VAV-system (variable air volume) was set to go with full air flow weekdays 06:00-19:00 

when people can be in the local. All the time around that the air flow is been reduced to 20 % of 

dimensioned flow (solution 1) and 40 % of dimensioned flow (solution 2) with the same kind of time 

control. By these solutions the rate of energy use is been calculated and been compared to the 

present energy use.              

The saving of energy for the two solutions been around the same about 100 000 [kWh/year]. With a 

energy price of 1 [SEK/kWh] the saving in money being 100 000 [SEK/year].  

Before Embla 5 renovated the heating rate were 400 000 kWh/year and after renovation the heating 

rate were 300 000 kW/year. The heating rate had reduced thus the building had been four times 

bigger. The reason of that is the older part of the building had very large transmissions losses and 

newer part of the building was built with material with low u-value which decreases the 

transmissions losses. Another reason is that a new FTX-system is placed in the building with a better 

efficiency than the older FTX-system.           



   
 

Sammanfattning 

Tillkomsten av detta projekt var eftersom att en omfattande renovering av kontorsbyggnaden Embla 

5 vid korsningen Skolgatan/Magasingatan blivit färdigställd. Beställaren Umehem och AR-Bygg AB 

ville då erhålla en utvärdering av byggnadens totala energianvändning. Projektet hamnade i 

händerna hos WSP som tillsammans med examensarbetaren Anders Kempe utförde denna 

utvärdering samt tittade över åtgärder som kan minska energianvändningen ytterligare. 

Utifrån att tagit fram information om byggnadens klimatskal, värmesystem, ventilation och andra 

faktorer som påverkar en byggnads energianvändning så gjordes med hjälp av det avancerade 

simuleringsprogrammet IDA ICE energiberäkningar som låg som grund för denna rapport.  

Åtgärden som rapporten fokuserade på var att titta över vad energibesparingen blev vid systembyte 

av ventilationen. Det befintliga ventilationssystemet är av typen CAV (constant air volume) vilket 

betyder att flödet för ventilationen är konstant på till och frånluftssidan oavsett vilken tid på dygnet 

det är.  Ventilationsflödet i kontorslandskap/kontorsrummen och konferensrummen är 

dimensionerat efter krav från BBR och Arbetsmiljöverket. Eftersom Embla 5 är en kontorsbyggnad så 

vistas människor bara där under 8-10 timmar per dygn så tanken var då att reglera ned flödet de 

timmar som personer inte vistas i lokalen. Detta VAV-system (variable air volume) ställdes in så att 

det var fullt ventilationsflöde vardagar 06:00-19:00 när personer kan tänkas vara i lokalen och all tid 

annars så reglerades flödet ner. Flödet regleras enligt två olika varianter där det ena varianten var 20 

% av dimensionerat ventilationsflöde (lösning 1) och den andra var 40 % av dimensionerat 

ventilationsflöde (lösning 2) med samma typ av tidsstyrning. Utifrån dessa simuleringar kunde då 

energianvändningen ges för de båda fallen och besparingen kontra nuläget med CAV-system. 

Energibesparingen vid byte till VAV-ventilationen blir cirka 100 000 [kWh/år] vilket blir med ett elpris 

beräknat på 1 [kr/kWh] en besparing i kronor på 100 000 [kr/år]. De båda lösningsalternativen hade 

ungefär samma energibesparing vilket talar för lösnings 2 fördel då luftkvalitén är något bättre i det 

fallet med högre ventilationsflöde.  

Innan Embla 5 byggdes om så låg energianvändningen för uppvärmningen på cirka 400 000 kWh/år 

och efter ombyggnaden så låg energianvändningen för uppvärmning på cirka 300 000 kWh/år. 

Uppvärmningsdelen hade alltså sjunkit trots att byggnaden byggts till fyra gånger så stort. Det har att 

göra med att äldre byggnaden hade stora transmissionsförluster och det nybyggda är byggt i material 

med bra U-värden som då minskar transmissionsförlusterna och att ett nytt FTX-system satts in med 

bättre verkningsgrad. 
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Förklaringslista 

BBR – Boverkets byggregler. 

COP - coefficient of performance, vilket betyder förhållandet mellan uttagen energi och tillförd 

energi. 

Kylspets - När kylan som normalt tas ifrån uteluften vid fullt ventilationsflöde, istället vid nedreglerat 

flöde tas ifrån borrhålen genom vattenburen kyla. Detta för att kompensera det minskade flödet 

ventilationsluft och på så vis fylla kylbehovet. 

Uteluft – är den luft som tas utifrån via ventiler och spjäll som sedan går in i 

luftbehandlingsaggregatet. 

Tilluft – när uteluften passerat luftbehandlingsaggregatet där den värms och filtreras så går luften 

vidare ut i kanaler och don till rummen. Den luften kallas för tilluft.  

Frånluft – är luften som sugs ut ur rummen med hjälp av frånluftsdon tillbaka till 

luftbehandlingsaggregatet för återvärmning, alternativt direkt ut beroende på vilken systemlösning 

som finns. 

Överluft – är luften som sugs ut ur ett rum till ett annat rum genom överluftsdon. 

Cirkulationsluft – kallas luften som cirkulerar i samma rum med hjälp av en stor fläkt. 

Avluft – när frånluften passerat luftbehandlingsaggregatet på tillbakavägen och eventuellt värmt upp 

den inkommande kalla tilluften, så lämnar den byggnaden via don eller huvar på taket. Denna luft 

kallas då för avluft (1).  
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1 Inledning 
Uppkomsten till detta projekt är att påbyggnad och tillbyggnad av fastigheten Embla 5 är färdigställd. 

Umehem fastigheter AB och AR-Bygg AB vill då erhålla en utvärdering av den totala 

energianvändningen för det genomförda projektet. Utifrån denna utvärdering kommer det finnas 

underlag för vad som kan förbättras i framtida projekt. Tillsammans med konsultföretaget WSP 

(Williams Sale Partnership) så ska examensarbetaren Anders Kempe då utföra en avancerad 

energisimulering i simuleringsprogrammet IDA ICE för Embla 5 och titta över eventuella åtgärder som 

kan minska energianvändningen ytterligare. 

 

1.1.1 Bakgrund 

Den 1 juni 2014 trädde en ny lag in som heter ”Lagen om energikartläggning” som innebär att stora 

företag ska bli mer energieffektivt. Det är Energimyndigheten som ansvarar för tillsynen av dem. En 

energikartläggnings syfte är att lokalisera hur mycket energi som tillförs och bortförs för att driva en 

verksamhet samt att det ska även erbjudas förslag som kan leda till att det sker en minskning av 

energianvändningen. Kartläggningen måste genomföras av en person som är certifierad 

energikartläggare eller om företaget själv har ett certifierat energi och miljöledningssystem som 

klarar lagens krav om energikartläggning så kan de själva göra det. De företag som omfattas av lagen 

är både från den privata och offentliga sektorn där definieringen är att företaget sysselsätter minst 

250 personer och har en årsomsättning som är högre än 50 miljoner euro (2).  

Embla 5 är en kontorslokal där bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan huserar med 

en total yta på cirka 10100 kvadratmeter och är beläget i korsningen Magasingatan och Skolgatan i 

centrala Umeå. Byggnaden har sedan 2012 genomgått en omfattande ombyggnation där en 

trevånings påbyggnad ovanpå befintlig huskropp byggts samt en tillbyggnad på sju våningsplan 

tillkommit. Enligt Umehems miljöpolicy så har dem eftersträvat att bygga så att energianvändningen 

blir så minimal som möjligt. Det har dem gjort genom att bygga klimatskalet i material med bra U-

värden som då minskar transmissionsförlusterna. Reduceras transmissionsförlusterna så minskas 

även behovet för extern energi (3). Den externa energin tas via bergvärme som förser byggnaden 

med värme genom vattenburet radiatorsystem, komfortmoduler och komfortpaneler. Bergvärmen 

tas ifrån 43 stycken nyborrade hål som ligger under tillbyggnaden. Innan ombyggnaden så användes 

fjärrvärme som värmesystem och det finns även kvar idag, i form av en helt ny fjärrvärmeanläggning, 

som används som reservsystem och spets vid topplaster. Även ventilationen har förändrats då det 

numera har fyra stycken ventilationsaggregat som är kopplade som FTX-system.  

1.1.2 Problembeskrivning 

Projektets uppgift är att ta fram den nuvarande energianvändningen för kontorsbyggnaden Embla 5 

och utvärdera den. När utvärderingen skett så är tanken att ytterligare åtgärder som kan minska 

energianvändningen skall förslås.  

1.1.3 Frågeställning 

Fokus på detta projekt kommer ligga på ventilationen och se om hur mycket besparingen blir om det 

byter ut nuvarande CAV-systemet byts ut till ett VAV-system. Frågan är alltså om besparingen i energi 

är tillräckligt mycket kontra vad det kostar att byta ut ventilationssystemet för att åtgärden ska vara 

genomförbar.  Även vad det ger att byta alla äldre fönster i den äldre byggnadsdelen till nya fönster 
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med bättre u-värde kommer att tas upp i detta projekt och se hur mycket energi som sparas kontra 

kostnaden för det. 

1.1.4 Mål 

Förhoppningen är att energibesparingen är tillräckligt stor så att åtgärderna genomförs och att 

lösningarna kommer att användas i framtida projekt.  

1.1.5 Avgränsningar 

Här beskrivs avgränsningar i detta projekt: 

 Eftersom Embla 5 är ett nyrenoverat kontorshus med nyinsatt ventilation och värmesystem 

så har detta projekt till stor del handlat om att styra ventilation och finna besparingen i den. 

Så att byta ut värmesystem som värmepump som nyss satts in i byggnaden är inte aktuellt 

och har därför inte heller undersökts i detta projekt.  

 

 Värden som för gratisvärme och luftläckage så har schablonvärden antagits istället för att 

beräkna och mäta upp dem för denna byggnad.   

 

 

 En annan avgränsning som gjordes var att behålla de befintliga kanalerna och donen. Med 

vetskap av att dimensionerna ändras och kanalerna dras på olika sätt vid projektering av CAV 

och VAV-system så gjordes denna avgränsning för att kunna göra en ekonomisk kalkyl.  

 

 Tidsstyrningen är beräknad utifrån att vardagar mellan 06:00-19:00 går ventilationsflödet för 

fullt och all tid däremellan så regleras den ned till 20 % och 40 % av dimensionerat 

ventilationsflöde. Hänsyn tas alltså inte till semestertider utan beräkningen har skett alla 

vardagar 52 veckor om året. Det kan tänkas att besparingen blir ännu större om 

semestertider definierats.  

 

 Energifångarna som finns installerade på Emblas tak har inte behandlats i detta projekt. 

 

 Denna energiberäkning är beräknat efter ett år utan att ta hänsyn till någon 

normalårskorrigering. Det kan bli lite missvisande beroende på om det aktuella året som 

beräknats har varit varmare eller kallare än vad som normalt brukar vara.  
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2 Teori 
I detta avsnitt kommer det på ett teoretiskt sätt förklaras det delar som ingår vid en 

energiutvärdering och aspekter som kommer tas hänsyn till.  

2.1.1 Transmission 

För kontorslokalers klimatskal så är högsta genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten 0,6 

W/(m2∙K) enligt BBR:s krav för lokaler i klimatzon 1 (4).  

Embla 5 har genomgått en omfattande ombyggnad och för att få förståelse vilken del som vilket u-

värde tillhör har byggnaden delats upp i rapporten i tre delar: 

- Den befintliga byggnaden, vilket är den gamla kontorsbyggnaden. 

- Påbyggnaden, som är de tre plan som byggts ovanpå den befintliga delen. 

- Tillbyggnaden är den delen som byggts ut ifrån den befintliga huskroppen.  

U-värdet eller värmegenomgångskoefficienten beskriver hur bra ett materials isolerande effekt 

fungerar. Det är utifrån samtliga materials U-värden som sedan de totala transmissionsförlusterna 

ges. För att få ett resultat som speglar verkligheten så mycket som möjligt så måste U-värden på tak, 

väggar, golv, fönster och dörrar vara korrekta. Det beräknas automatiskt av IDA ICE om vilken typ av 

material förs in och vilken tjocklek materialet har för tak, väggar, dörrar och golv. Fönstrens U-värde 

baseras på vilken typ av fönster som används (2-glas, 3-glas).  

Väggarnas U-värden är olika för den äldre delen av huset och de nybyggda delarna på grund av att 

gamla väggarna är byggda i tegel och de nya väggarna byggda i huvudsak i trä. Likadant är det för 

bjälklagen där gamla delarna är byggda i betong och dem nybyggda bjälklagen är gjorda i trä.  

Även för fönstren skiljer sig U-värdena från de gamla och de nya. De nya fönstren har ett U-värde 

som är dubbelt så bra som de gamla fönstren vilket ger hälften så mycket värmeförluster för 

fönsterdelen.    

Entredörrarna på byggnaden är inglasade vilket ger ett utrymme som fungerar som ett isolerande 

skikt så att värmeförlusterna minskar genom entredörrarna. Detta är vanligt i större 

kontorsbyggnader där det är hög frekvens på människor som går in och ut genom ytterdörrarna.  

U-värden är framtagna ur ekvation 1, 2 och 3 utifrån värmeledningsförmågan [λ], och tjockleken [d].  

Väggar och golv med träreglar och isoleringen u-värde räknas ut med λ-metoden som ges av ekvation 

1, sedan räknas värmeresistansen R ut genom ekvation 2 och inversen av värmeresistansen R är lika 

med värmegenomgångstalet U. Då kan det totala värmegenomgångstalet tas fram genom ekvation 4 

och de totala transmissionsförlusterna genom ekvation 5 (1). 

   
   

λ𝑡𝑟ä−𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑃𝑡𝑟ä𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 ∙ λ𝑡𝑟ä𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 + 𝑃𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ∙ λ𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔   [W/(m ∙ °𝐶)] (1)

  

Där  P är andel av materialet  

λ är värmeledningsförmågan      [W/(m ∙ °𝐶)]. 
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𝑅 =
𝑑

λ
    [(m2 ∙ °𝐶)/W]  (2) 

Där  R är materialets värmeresistans  [(m2 ∙ °𝐶)/W] 

d är tjockleken   [mm] 

𝑈 =
1

𝑅
    [W/(m2 ∙ °𝐶)]  (3) 

Där  U är värmegenomgångstal  [W/(m2 ∙ °𝐶)] 

𝑈𝑡𝑜𝑡 =
1

∑𝑅
    [W]  (4) 

Där R är värmeresistansen för samtliga delar [(m2 ∙ °𝐶)/W] 

Vilket då ger de totala transmissionsförlusterna  

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐴𝑡𝑜𝑡 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)  [W]  (5) 

Där  𝑈𝑡𝑜𝑡 är värmegenomgångstal för samtliga material [W/(m2 ∙ °𝐶)] 

 𝐴𝑡𝑜𝑡 är den totala arean  [m2]  

 𝑇𝑖𝑛 är inneluftstemperatur  [°𝐶]  

 𝑇𝑢𝑡 är uteluftstemperatur  [°𝐶] 

2.1.2 Ventilation  

Ventilationen för Embla 5 sker genom fyra ventilationsaggregat som är från – och tilluftssystem med 

återvärmning på den inkommande tilluften, s.k. FTX-system. Den befintliga byggnaden (plan 1-3) och 

den påbyggda delen (plan 4-6) styrs av varsitt ventilationsaggregat som är placerad i samma 

fläktrum.  Fläktrummet är placerat i källaren där kanalerna går via samma schakt och sedan fördelas 

ut till varje våningsplan. Ventilationsaggregatet som ventilerar tillbyggnaden (plan 1-7) är placerat i 

ett enskilt rum i källaren och kanalerna går via fem stycken schakt upp till varje våningsplan. Det 

fjärde luftbehandlingsaggregatet ventilerar källarplanen som fungerar som ett garage.  

Ett från och tilluftssystem med värmeåtervinning betecknas FTX. I aggregatet kan luften både värmas 

och kylas beroende på vilken årstid det är och vilket behov som efterfrågas. För FTX-system behövs 

två kanalsystem, ett för tilluften och ett för frånluften där uteluften helst ska tas högt uppifrån i 

byggnaden för att få så ren luft som möjligt. Avluften ska vara utsatt en bra bit ifrån uteluftsintaget 

för att undvika att den dåliga avluften som strömmar ut blandas med luften som strömmar in via 

uteluftsintaget. FTX-system kallas även för balanserad ventilation och menas att det inte ska vara 

någon tryckskillnad över klimatskalet. I Embla 5 så eftersträvas balans för varje våningsplan så att det 

blir lika stort luftflöde på tilluftsidan som på frånluftssidan. Om det inte är lika stort luftflöde på från 

och tilluft så blir trycket ojämnt och FTX-systemet tappar sin funktion. Är det för högt tilluftsflöde så 

kan övertryck uppstå och det finns risk för mögel och fuktproblem, likadant blir det om 

frånluftsflödet är för lågt. Är det för lågt luftflöde så kommer återvinningen att blir mycket sämre 

vilket leder till att temperaturen på tilluften blir lägre. Därför är injustering på donen oerhört viktigt 

så dessa problem inte uppstår. Summan av total tilluft och summan av total frånluft ska alltså vara 

samma för varje våningsplan (5).   



6 
 

Det är även viktigt att hålla efter luftbehandlingsaggregatet så att det inte dammar igen för då ökar 

trycket och då stiger fläktarnas elbehov samt att värmeåtervinnarens verkningsgrad minskar och mer 

extern energi måste köpas in. Embla 5 försörjs via luftbehandlingsaggregat som har roterande 

värmeväxlare och fungerar på så vis att återvinnaren tar den varma frånluften och värmer upp den 

inkommande kalla tilluften. En roterande värmeväxlare har ett rotorhjul med små kanaler som bildas 

när korrugerad metallplåt lindas lager på lager. När sedan varma frånluften kommer in mot rotorn så 

lagras värme i plåten och sen när rotorhjulet roterar så avges värme från plåten till den kalla tilluften 

genom termiska krafter och ökar då temperaturen på tilluften som sedan går in i byggnaden (6). Det 

finns både fördelar och nackdelar med denna metod, fördelarna är: 

 Hög temperaturverkningsgrad, uppemot 85 % 

 Reglerbar efter behov på värmningen 

 Lågt tryckfall som ger lågt fläkteffektbehov 

 Kan fungera som kylåtervinnare på sommaren 

Det finns även nackdelar med roterande värmeväxlare som: 

 Vid kalla utomhustemperaturer så finns risk att fukt i frånluften kondenserar och fryser till is 

 Till och frånluftskanaler måste dras till samma fläktrum 

 Finns risk att fukt, gaser och partiklar förs över från frånluften till tilluften  

Temperaturverkningsgraden beskriver värmeåtervinnarens förmåga att överföra värme. Det är 

förhållandet mellan den aktuella temperaturförändringen och den största tillgängliga 

temperaturdifferensen som avgör verkningsgradens storlek på tilluften 𝜂𝑡𝑖𝑙𝑙 samt frånluften 𝜂𝑓𝑟å𝑛, se 

ekvation 6 och 7 (1). 

𝜂𝑡𝑖𝑙𝑙 =
𝑇å−𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒
∙

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑞𝑓𝑟å𝑛
   [-]  (6) 

𝜂𝑓𝑟å𝑛 =
𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑎𝑣

𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒
∙

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑞𝑓𝑟å𝑛
   [-]  (7) 

Där   𝑇å = temperatur efter återvinning [°𝐶] 

 𝑇𝑢𝑡𝑒 = utetemperatur   [°𝐶] 

 𝑇𝑓𝑟å𝑛 = frånluftstemperatur   [°𝐶] 

 𝑇𝑎𝑣 = avluftstemperatur   [°𝐶] 

 𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙 = tilluftsflöde  [m3/s] 

𝑞𝑓𝑟å𝑛= frånluftsflöde   [m3/s] 

I FTX-system så kan styrningen för ventilationen ske på flera sätt bl.a. med CAV (constant air volume), 

VAV (variable air volume) och DCV (demand controlled ventilation).  

CAV-system – betyder att luften på tilluften och frånluften har ett flöde som är konstant hela tiden 

och saknar då reglering för flödena. Enligt Arbetsmiljöverket ska luftflödena vara på minst 7 [l/s, 
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person + 0,35 l/(s ∙ m2)] för att uppfylla hygienkraven. Tilluftstemperaturen brukar ligga på 18 [°𝐶] i 

detta system.  

VAV-system – med VAV-system ges möjligheten att variera ventilationsflödet under driften med 

hjälp av motordriva spjäll eller tilluftsdon. Regleringen kan styras efter temperatur, personnärvaro 

eller koldioxid som då bestämmer vilka rum som behöver ventileras. Detta förutsätter att det finns 

givare i kanalsystemet som känner av det varierade flödet i ett rum så de övriga rummens ventilation 

inte blir lidande.  Detta system används framförallt i byggnader som har kylbehov för de varma 

sommarmånaderna och kanaler, fläktar och aggregat brukar dimensioneras efter detta då 

luftflödesbehovet är som störst. Ventilationsflödet i VAV-system är större än CAV-system vilket leder 

till att aggregaten och kanalerna blir större där. Tilluftstemperaturen i VAV-system brukar ligga på 15 

[°𝐶].  

DCV-system – är s.k. behovsstyrd ventilation vilket menas att ventilationsflödet kan styras 

automatiskt eller manuellt. Vid manuell styrning så får personerna i lokalen själv starta ventilationen 

ofta med hjälp av en knapp, detta förekommer ofta i konferenssalar. Vid automatisk styrning så styrs 

ventilationen av givare som känner av temperatur eller koldioxidhalt.  

I kontorsbyggnader som Embla 5 så får inte uteluftsflödet understiga 7 [l/s + 0,35 l/(s ∙ m2)] enligt 

krav från Arbetsmiljöverket (1). I byggnaden så har dimensioneringen för ventilationsflödet skett 

efter BBR och Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Exempelvis så i kontorsrummen är flödet på 

tilluften 20 [l/s] (7). Detta med befintligt CAV-system som ventilationssystem. Däremot i 

konferensrummen så är det behovsstyrd ventilation s.k. DCV-system, där ventilationen forceras 

manuellt med hjälp av en knapp.    

Även om styrningen av ventilationsluften kan vara uppbyggd på olika sätt så är samtliga uppbyggda 

av fyra stycken delsystem. Rumssystemet som är till och frånluftsdonen i rummen, 

distributionssystem som är kanalerna som förser rummen med till och frånluft, det finns styr och 

reglersystem som styr och reglerar utifrån temperatur, tryck och luftflöden samt 

luftbehandlingsaggregatet med alla dess komponenter, se nedan (1).  

I ett luftbehandlingsaggregat av kan följande komponeter finnas: 

 Uteluftsintag 

 Spjäll 

 Luftfilter 

 Luftvärmare 

 Luftkylare 

 Fläkt 

 Värmeväxlare för återvinning 

 Blandningsdel om återluft 

 Ljuddämpare 

 Avfuktare 

 Befuktare 

Luftbehandlingsaggregaten är av typen Swegon Gold RX, som har ett maximalt luftflöde på 5000 [l/s] 

på tilluft och frånluften. Fläktens eleffekt ligger på 2,22 [kW/(m3/s)] även kallas SFP-tal (specific fan 



8 
 

power) vilket är ett mått på ventilationssystemets eleffektivitet. Ju lägre SFP-tal desto mindre 

elenergi drar fläktarna men det är inte bara det som spelar in i eftersträvan av lågt SFP. Vid 

projektering av ventilationssystem så är det viktigt att minimera tryckfallet och då är dimensionering 

av kanalsystem, val av luftbehandlingsaggregat, montering och val av fläkt av oerhörd betydelse. 

Eftersom Embla 5 är en stor kontorsbyggnad som försörjer en stor yta med mycket folk som vistas i 

lokalen så krävs stora aggregat vilket ger högre SFP än om det varit ett mindre aggregat. Normalt ska 

ett nyare FTX-system ligga runt 1,5-2 men Embla 5 system ligger något högre (2,2) när systemet 

provkörts av Swegon. Dimensioneringen för ventilationssystemet i Embla 5 är gjord efter låga 

tryckfall i kanalsystemet så i verkligheten kan det tänkas att denna faktor är något lägre än vad 

Swegons provkörning visar.  Syftet med nyckeltalet SFP är att sträva efter att spara på elenergi och 

driftskostnader. Se tabell 1 för typvärden på SFP-tal för olika ventilationssystem (8).     

Tabell 1. SPF-tal för olika ventilationssystem. 

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

Äldre FTX 3-4 (1)  

Nya FTX 1,5-2 (1)  

Äldre F 2 (1)  

Nya F 0,5-0,7 (1)  

Nya FVP 0,8 (1)  

 

Ventilering görs för att människans hälsa, komfort och prestationsförmåga beror på luftens kvalitet 

och då är det viktigt att luften är frisk och fri från föroreningar. Då den genomsnittliga människan 

vistas 90 % av sin tid inomhus så är kraven att luften är fri från föroreningar som koldioxid, 

kvävedioxid, svaveldioxid, radon, ozon, fukt, lukt och partiklar. Detta gäller både för bostäder och 

kontorslokaler.   

I vila så andas en människa 0,14 [l/s] och detta ökar ju mer en människa anstränger sig. 20 % av 

inandningsluften som en människa andas in utgörs av syre men bara 16 % är syre vid utandning. 

Förutom syre så innehåller även utandningsluften koldioxid. Om luften som inandas innehåller för 

mycket koldioxid så stoppas blodet från att ta upp syre och förmågan att föra bort koldioxiden från 

kroppen minskar. Sämre luftkvalitet leder till trötthet och huvudvärk. Andelen koldioxidhalt anges i 

ppm och den friska uteluften innehåller 400 [ppm] jämförelsevis med utandningsluften som 

innehåller 40 000 [ppm]. Redan vid 1000 [ppm] anses luften som dålig och gränsen för det 

arbetshygieniska går vid 5000 [ppm]. Därför mäts luftkvaliten i koldioxid på grund av dess 

mätenkelhet och för att den stiger tillsammans med andra föroreningar då flera personer vistas inom 

samma område. I Emblas 5 fall där från och tilluft blandar om rumsluften och föroreningarna förs 

bort med frånluft så används ekvation 8 för att beräkna föroreningskoncentrationen.  

𝑐 = 𝑐0 ∙ 𝑒−𝑛∙𝑡 + (𝑐𝑏 +  
𝑝

𝑞
 ) ∙ (1 − 𝑒−𝑛∙𝑡)  [mg/m3]  (8) 

Där 𝑐0 är koncentrationen vid t=0 s [mg/m3] 

 t är tiden   [s] 

 n är specifikt luftflöde  [m3/s∙m3] 
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 𝑐𝑏 är koncentrationen i tillförd luft [mg/m3] 

 p är genererade föroreningar  [mg/s] 

 q är ventilationsflöde  [m3/s]  

För att få fram det specifika luftflödet (luftomsättningen) för ett rum eller en lokal så används 

ekvation 9. För schablonvärden för luftomsättningar se tabell 2. 

  𝑛 =  
𝑞

𝑉
    [m3/(s∙ m3)]  (9) 

Där q är ventilationsflödet  [m3/s] 

 V är rumsvolymen  [m3]  

Tabell 2. Schablonvärden för luftomsättningar i kontorslokaler. 

Typ av rum Luftomsättning  [oms/h] Källa 

Konferensrum 5 (1) 

Kontorsrum 3 (1) 

 

Lukt påverkar också människan i det avseendet att det inte är giftigt i sig utan att det känns 

obehagligt att andas in. Oren luft gör att andningens frekvens blir lidande och blodets 

syreupptagning minskar vilket leder till att ämnesomsättningen blir sämre. Lukt är väldigt svårt att 

bedöma på grund av att lukt uppfattas olika från person till person.  

Fukt är en annan aspekt som styr en människas välbefinnande. Eftersom ventilationsluften tas utifrån 

så styrs luftfuktigheten inomhus av fukten utomhus samt att inomhusluften får ett fukttillskott av 

människor och apparater som finns där. Är luftfuktigheten inomhus för hög (över 70 %) så finns risk 

för kondens på byggnadsdelar och alger och kvalster frodas. Risken för att gasavgivning från material 

och inredningar ökar även vid för hög luftfuktighet inomhus. Är det för låg luftfuktighet inomhus 

(under 20 %) så kan material bli statiskt laddat och avge små stötar samt att dammalstringen ökar. 

Torra slemhinnor och hud är andra besvär som kan drabba vid för låg luftfuktighet. De bästa 

förhållanden råder vid 40-60 % luftfuktighet inomhus (1).  

Det finns ett syndrom som kallas sjuka hus sjukan som kan drabba personer som vistas i vissa 

byggnader som tros bero på en samverkan mellan otillräcklig ventilation, emissioner från 

byggnadsmaterial, mögel och fuktskador, dålig städning och utrustning. Symptomen för sjuka hus 

sjukan kan vara huvudvärk, illamående, yrsel, torr hud, hosta, koncentrationssvårigheter, 

täppt/rinnande näsa och ögonirritation. Det är dock inte helt klarlagt att det är på grund av nämnda 

anledningar som folk drabbas av sjukdomen men det som är helt klart är att personer med allergi och 

kvinnor som oftast drabbas av sjukdomen enligt undersökningar som gjorts. Sjuka hus sjukan är 

också mycket vanligare i kontorsbyggnader än i bostäder vilket hör ihop med att det finns mer 

utrustning där såsom datorer, kopiatorer och servrar etc. Besvären som kan uppstå i och med att 

personer vistas i lokalerna brukar oftast försvinna när personerna lämnat byggnaden men 

återkommer igen när personerna återvänder till byggnaden (9).  
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Värmen är ett annat problem som kan störa luftkvaliten inomhus. Även fast här i Sverige så blir det 

sällan extrem värme men det kan ändå uppstå för höga temperatur inomhus på sommaren i 

välisolerade bostäder. Solinstrålningen och utrustning som datorer, skrivare, belysning och andra 

apparater leder till att värme genereras och övertemperering kan uppkomma. Det är större risk att 

detta sker i kontorslokaler än i bostadshus för att där finns mer sådan utrustning. Då uppstår ett 

behov efter kyla istället som kan mildras om kall tilluft tillförs, dock kan drag uppstå då 

temperaturdifferensen mellan tilluften och rumsluften är större än 8 [°𝐶] (1).  

 

2.1.3 VAV-systemet 

Det tilltänkta VAV-systemet som ska sättas in är uppbyggd på flera nivåer där det finns styrutrustning 

som är övergripande för hela systemet och det finns spjäll som försörjer på endast rumsnivå, se figur 

1.  

 

Figur 1. Översikt hur VAV-systemet är uppbyggt. Källa: Swegon. 

På rumsnivå så är Adapt Damper-spjällen flödesstyrta som reglerar utifrån närvaro, max och 

minflöden med en integrerad regulator som innehar alla aktuella styrfunktioner. Det finns även en 
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inbyggd givare som mäter temperaturen på till eller frånluften beroende på placering och 

konfigurering. I varje Adapt Damper paket så ingår ett aktivt spjäll på tilluftsidan och frånluftssidan 

där frånluftspjället är det styrande (master) och tilluftsspjället är det slavstyrda. Styrningen sker alltså 

utifrån frånluftsspjället till passiva luftdon med en nedreglering med hänsyn på tiden i det tilltänkta 

VAV-systemet i Embla 5.  

På zonnivå så finns zonspjäll (Control Zone) som delar upp ventilationssystemet i mindre zoner vilket 

ger en snabb anpassning av tryckförändringar för variabla flöden för rummen i de olika zonerna. Det 

används i stora anläggningar som Embla 5 där många rum med variabelt flöde kan skapa stora 

flödesförändringar och då påfresta det centrala luftbehandlingsaggregatets motor. Zonspjällen 

anpassar då dessa stora tryckförändringar vilket motverkar då stora motorrörelser i 

luftbehandlingsaggregat vilket leder till en stabilare drift. En annan fördel med zonspjällen är att 

inget onödigt kanaltryck stryps bort vilket ger en mer ekonomisk drift. Zonspjällen klarar av både 

balanserad och mixad ventilationslösning se figur 2. 

 

Figur 2. Exempel på zonstyrning. Källa: Swegon. 
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Styrsystemet är uppbyggt så att för varje luftbehandlingsaggregat så finns en kommunikationsenhet 

(Super Wise) som har kontakt och kontroll över alla spjäll, luftbehandlingsaggregat och 

fastighetsautomation. Är och börvärden kan ställas in ända ner på rumsnivå via en hemsida som 

ingår i Super Wise där hela systemuppbyggnaden visas i en översiktlig struktur. Eftersom det är tre 

stycken GOLD RX aggregat så behövs även tre Super Wise enheter.  

Om denna lösning sätts in så blir det även intressant att köpa in en kommunikationsenhet (Nestor) 

som kan kopplas samman med kylaggregat och värmepump för optimalt drift för hela byggnadens kyl 

och värmesystem (10).  

2.1.4 Värmesystem 

Embla 5 tar sin externa energi från bergvärme där 43 stycken hål har borrats utanför byggnaden och 

med en värmepump som producerar värmevatten som sedan via cirkulationspumpar pumpas ut till 

radiatorer och komfortmoduler som förser lokalerna med värme och kyla. Bergvärme tar sin energi 

ifrån berggrunden där solenergi är lagrad och som utvinns genom att borra hål där ledningar dras till 

bergets grundvatten. Grundvattnet värmer då upp en köldbärarvätska, som cirkulerar inom 

värmepumpen, några grader genom konvektion och återgår sedan ned i marken genom ledningarna. 

Den stadiga temperaturen på grundvattnet och den stora tillgången av det gör att bergvärmen är ett 

utmärkt alternativ för uppvärmning i Sverige året om. Uppvärmningen sker både för värmesystem 

och tappvarmvatten som är kopplade till en ackumulatortank på 12,6 [m3] som lagrar värmen för 

dem delarna. Huset är även anslutet till fjärrvärmenätet och det används idag som reservsystem och 

spets vid topplaster (11).  

Kylan tas direkt ifrån borrhålen i marken och går via cirkulationspumpar och värmeväxlare upp till 

komfortmodulerna och alltså inte genom värmepumpen. Detta görs av ekonomiska skäl då att det är 

betydligt billigare att driva en cirkulationspump än att driva värmepumpen samt för att återladda 

borrhålen med värme så att mängden energi inte tar slut efter några år från borrhålen. Eftersom 

bergets temperatur sjunker succesivt så minskar även energiuttaget från borrhålen. Om då inte 

återladdning av borrhålen sker med hjälp av värme, så att markens temperatur hålls stabil så finns 

det risk att det inte fås ut tillräckligt med energi från borrhålen efter ett par år (12).  

Varmvattenanvändningen för kontorsverksamhet har antagits till 2 kWh/m2 (13).  

Värmepumpen är fabrikatet Climaveneta som är av värmeväxlartypen vätska/vätska med en 

värmeeffekt på 425 kW och med en värmefaktor på fyra, vilket innebär att den avger fyra gånger mer 

energi än vad som krävs för att driva värmepumpen (14).  

I den äldre befintliga byggnaden (plan 0-3) så förses värmen via vattenburna radiatorer med en 

framledningstemperatur på 52 [°𝐶] och returledningstemperatur på cirka 42 [°𝐶]. Vattnet värms upp 

med en värmepump som värmekälla som tar grundvatten från borrade bergvärme hål som har en 

temperatur på 7-12 [°𝐶]. Från ekvation 10 fås då den dimensionerade effekten ut för varje radiator 

som är utplacerat på dessa våningsplan. För påbyggnaden (plan 4-6) så förses värmen och kylan via 

vattenburna komfortmoduler som är placerade i taket. Det är Swegons Parasols komfortmoduler 

som förser påbyggnadens lokaler med värme/kyla genom att det vattenburna systemet överför 

värme/kyla till tilluften i modulen som sedan skickas ut i lokalerna. Det som styr om tilluften ska kylas 

eller värmas är utifrån aktuell temperatur i rummet och vilken temperatur som önskas i rummet. 

Tilluftstemperaturen på värmen som skickas ut i lokalerna är cirka 32 [°𝐶] som sedan blandas med 
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rumsluften och blir runt omkring 20-22 [°𝐶] vilket sedan återförs in i modulen. Om behovet istället är 

kyla så skickas det ut med en framledningstemperatur på 15 [°𝐶] och returledningstemperatur på 18 

[°𝐶]. Swegons Parasols moduler distribuerar tilluften åt fyra olika håll så att maximal blandning 

mellan tilluften och rumsluften kan ske och på så vis få ut en hög effekt utan att ta mer plats i taket 

än nödvändigt. Det går enkelt att justera spridningen och hur mycket luft som ska omsättas med 

hjälp av dysor och Swegons ADCII (anti draught control). För att få en mer översiktlig bild hur 

luftvägarna ser ut, se figur 3 (15).  

 

Figur 3. Swegon Parasols komfortmodul med dess teknik. Källa: Swegon. 

Värmetillförseln i tillbyggnaden förses via komfortmoduler ifrån Ecoclime som har funktionen att den 

både kan värma och kyla tilluften. Tekniken bakom detta fungerar på så vis att paneler (som är en del 

av komfortmodulen) byggs in i undertaket eller hänger i undertaket och vatten leds till panelen där 

vattnet cirkulerar mellan värmeväxlarens plattor så att energin kan förses till rummen. Ovanpå 

panelen så sätts en lufthuv där tilluften kommer in och tempereras genom en ETX-absorbent som 

sitter på vatten sidan på panelen. Denna absorbent är en världsunik absorbent som är tillverkad i 

ABS-plast och används i bl.a. solfångare och vattenkollektorer. Sedan så sprids den tempererade 

luften via små dysor in i rummen med låg hastighet så att det blir dragfritt. Lösningen som Ecoclime 

gjort för att undvika drag och så att hela lokalen ombesörjs är att bygga in flera paneler som avger 

hög effekt och låg lufthastighet istället för att använda sig av traditionella metoder då få moduler 

med höga lufthastigheter används. Med traditionella metoden så är risken överhängande att vissa 

ytor kan upplevas som kylig och dragig på sina håll än övriga delar i lokalen. Att effekten kan vara hög 

trots låg lufthastighet beror på att panelens ytskikt absorberar värme i luften s.k. passiv effekt och att 

rumsluften inte blandas in i modulerna så att damm eller andra partiklar samlas där och minskar 

verkningsgraden vilket den gör i traditionell teknik, se figur 4 (16).  

 

Figur 4. Ecoclimes komforttak med sin unika teknik till vänster och den traditionella tekniken till höger. Källa: Ecoclime. 

Det är vatten sidan på panelen som styr temperaturen på tilluften så kan denna komfortmodul 

fungera som både komfortvärme och komfortkyla utifrån vilket behov som behövs tillfredsställas. 
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Eftersom Embla 5 är kontorslokaler finns behov både för värmning och kylning av tilluften för att 

skapa ett behagligt arbetsklimat. Det finns två typer av Ecoclimes komfortmoduler dels den aktiva 

Charimsa-modellen som värmer/kyler med strålning och tilluften dels den passiva Invisma som 

endast utnyttjar strålningsenergi. För de båda modellerna så utnyttjas även konvektion då 

rumsluften stryker jämns med komfortmodulerna och då sker ett värmeutbyte. Charisma-modellen 

finns på alla våningsplan där det är tilluft förutom på plan 2 där det passiva Invisma-modellen 

används. Detta på grund av att den ojämna takhöjden för varje våningsplan där plan 2 endast har en 

takhöjd på 2737 mm, så behövs det kompenseras med en låg bygghöjd på komfortpanelen vilket 

Invisma har på 27 mm jämförelsevis med Charimas på 107 mm. ABS-plasten i panelen ger en låg 

kondenstemperatur som gör det möjligt att köra fjärrkylt vatten som har lägre temperatur än vad 

traditionella kylbafflar klarar av utan kondens uppstår (16). Denna plast som komforttaken är 

uppbyggda av är också 100 % återvinningsbart, vilket ligger i linje med Umehem fastigheter AB 

miljöpolicy (17).  

Effekterna för värme och kyla räknas fram enligt ekvationer 10 och 16. Eftersom både luften och 

vattnet ger ifrån sig en effekt så dimensioneras och placeras modulerna ut efter den sammanlagda 

effekten, se ekvation 11 (16). 

𝑃𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝐶𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∙ 𝑞𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∙ (𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚 − 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟)  [W]  (10)

      

Där 𝑃𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är bortförd värmeeffekt för vatten [W] 

 𝐶𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är specifik värmekapacitet för vatten, 4180 [J/kg ∙ °𝐶] 

 𝑞𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är vattenflödet  [l/s] 

 𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚 är framledningstemperatur  [°𝐶] 

 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟är returledningstemperatur [°𝐶]   

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑙𝑢𝑓𝑡 + 𝑃𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛   [W]  (11) 

Där 𝑃𝑡𝑜𝑡är total bortförd värmeeffekt [W] 

 𝑃𝑙𝑢𝑓𝑡 är bortförd värmeeffekt för luft [W] 

 𝑃𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är bortförd värmeeffekt för vatten [W] 
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2.1.5 Gratisvärme 

Vid beräkning av byggnadens totala värmeenergibehov så tas även interna värmekällor med som 

värmetillskott från människor, belysning och utrustning. Exempel på utrustning kan vara datorer, 

kopiatorer, TV, köksmaskiner etc.  

Märk väl att det endast är vid byggnadens totala värmeenergibehov som gratisvärmen tas hänsyn till, 

inte vid det momentana effektbehovet.  

Använda värden för belysning, utrustning och servrar har tagits utifrån schablonvärden som Sveby 

tagit fram i en rapport om kontorslokaler, se tabell 3 (13).  

Tabell 3. Schablonvärden som Sveby tagit fram. 

 W/m2 

Medel belysning 7,6 

medel utrustning 9 

medel server 0,9 

 

För antalet personer som vistas i kontorslandskapet/samtalsrum har ingenjörsmässigt antagande 

tillämpats utifrån ritningar och besiktning av lokaler se tabell 4.  

Tabell 4. Antagna värden för antalet personer på varje våningsplan. 

Plan Antal Enhet Antal Enhet 

källaren 1 person/ 100 m2 0,01 person/m2 

plan1 1 person/ 20 m2 0,05 person/m2 

plan 2-7 1 person/ 10 m2 0,1 person/m2 

 

För konferensrummen så har antalet personer tagits utifrån Arbetsmiljöverkets rekommendation, se 

ekvation 12. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ö𝑑𝑒 = 7
𝑙

𝑠,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛
+ 0,35

𝑙

𝑠,𝑚2
   [l/s]  (12) 

Där det totala luftflödet är det forcerande ventilationens maximala flöde när den är påslagen, vilket 

är när personer vistas i konferensrummen.  

2.1.6 Luftläckage 

Luftläckage är uteluft som läcker in och ut genom klimatskalet via otätheter. Luften som läcker in har 

samma temperatur som uteluften och ska då värmas/kylas till önskad temperatur i lokalen (1). För 

luftläckage så har schablonvärden antagits vilket är 0,3 [l/(s∙m2)] även om denna nybyggnad 

förmodligen har lägre läckage (18).  
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2.1.7 Byggnadens värmeeffektbehov 

Det momentana effektbehovet är det som visar på hur stort värmeeffektbehovet är på den kallaste 

dagen på året. Det är efter som värmesystemet storlek bestäms och då med nyckeltalet [W/m2 Atemp]. 

Med Atemp menas temperad golvarea som finns innanför ytterväggarnas insida som ska värmas mer 

än 10 [°C].  Effektbehovet är direkt kopplat till investeringskostnaderna medans energibehovet är 

kopplat till driftkostnaderna. För att få en övergripande syn på vad som ska tas med i en 

värmeberäkning för en byggnad så behövs det lokalisering var värme tillförs och bortförs ifrån. 

Värme tillförs ifrån 

 Solinstrålning 

 Interna laster (utrustning) 

 Värmesystemet 

Värme bortförs genom 

 Transmission 

 Ventilation 

 Luftläckage 

Tillförsel av solstrålning som transmitteras genom fönster tas inte med i det dimensionerade 

effektbehovet då det räknas efter kallaste dagen på året, det räknas dock med när en byggnads 

värmeenergibehov ska kalkyleras. Samma sak gäller med gratisvärme från datorer, kopiatorer, 

servrar och värmetillskott från människor. Det tas inte heller med i beräkning av effektbehovet men 

har däremot stor betydelse vid beräkning av byggnadens värmeenergibehov. Då återstår endast 

värmesystemets effektbehov vid beräkning av värmetillförsel vid det dimensionerade effektbehovet 

som tillkommer genom radiatorer och värmning av ventilationsluften. För värmebortförsel så räknas 

alla tre punkterna ovan med vid beräkning av det dimensionerade effektbehovet. Från byggnadens 

klimatskal förs värme bort genom s.k. transmissionsförluster via golv, väggar, tak, fönster, dörrar och 

köldbryggor (1). Det ger följande ekvation 13  

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐴𝑡𝑜𝑡 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)  [W]  (13) 

Där  𝑈𝑡𝑜𝑡 är värmegenomgångstal för samtliga delar [W/m2 ∙ °𝐶]  

 𝐴𝑡𝑜𝑡 är den totala arean  [m2]  

 𝑇𝑖𝑛 är inneluftstemperatur  [°𝐶]  

 𝑇𝑢𝑡 är uteluftstemperatur  [°𝐶]  

  

Ventilation som värms till rumstemperatur och sedan förs iväg till ett annat rum ska inkluderas i 

beräkningen för värmeeffektbehovet se ekvation 14 

𝑃𝑣,𝑟𝑢𝑚 = 𝑞𝑣 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝜌 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙)  [W]  (14) 

Där 𝑞𝑣 är styrt ventilationsflöde  [m3/s]  

 𝑐𝑝 är specifik värmekapacitet för luft, 1000 [J/kg ∙ °𝐶]   

 ρ är luftens densitet, 1,2   [kg/m3]   
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 𝑇𝑖𝑛 är inneluftstemperatur  [°𝐶]  

 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 är tilluftstemperatur på ventilationsluften [°𝐶]  

Det finns även oavsiktlig ventilation som kommer ifrån otätheter i klimatskalet. Det läcker in luft som 

har samma temperatur som uteluften och då ska värmesystemet kunna klara av att värma den 

inläkta luften till rumstemperatur. Värmeeffektbehovet för detta luftläckage beräknas utifrån 

ekvation 15 

𝑃𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑞𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝜌 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)  [W]  (15) 

Där 𝑞𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡 är oavsiktligt ventilationsflöde [m3/s]  

 𝑐𝑝 är specifik värmekapacitet för luft, 1000 [J/kg ∙ °𝐶]  

 ρ är luftens densitet, 1,2   [kg/m3]  

 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 är tilluftstemperaturen  [°𝐶]  

 𝑇𝑢𝑡𝑒 är uteluftstemperatur  [°𝐶] 

Det är efter det momentana effektbehovet som ventilationens aggregat dimensioneras efter, hur 

pass stor effekt luftvärmaren i ett luftbehandlingsaggregat behöver. Detta effektbehov bestäms 

utifrån total ventilationsflöde till de rum som ska ventileras samt temperaturerna före och efter 

luftvärmebatteriet. I Embla 5 fall så är det luftvärmare på luftbehandlingsaggregatet men det finns 

även vattenburna luftvärmare. Effektbehovet för luftvärmaren beräknas enligt ekvation 16.  

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡,𝐿𝑣 = 𝑞 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝜌 ∙ (𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇å𝑡𝑒𝑟)  [W]  (16) 

 

Där   q är ventilationsflödet   [m3/s]  

𝑐𝑝 är specifik värmekapacitet för luft, 1000 [J/kg ∙ °𝐶]  

ρ är luftens densitet, 1,2   [kg/m3]  

𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 är tilluftstemperatur på ventilationsluften [°𝐶]  

𝑇å𝑡𝑒𝑟 är luftens temperatur efter värmeåtervinning [°𝐶] 

I och med dessa ekvationer ovan så kan vi bestämma byggnadens dimensionerande effektbehov 

genom ekvation 17 (1) 

𝑃𝑑𝑖𝑚 = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑃𝑣,𝑟𝑢𝑚 + 𝑃𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡,𝐿𝑣  [W]  (17) 

Effektbehovet kommer inte att beräknas för hand utan det kommer istället göras med hjälp av 

simuleringsprogrammet IDA ICE som dock in sin tur använder sig av dessa ekvationer i sina 

beräkningar. 
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2.1.8 Byggnadens energibehov 

Energibehovet för byggnader är olika beroende vilken typ av hus det är, klimatskalet, 

uppvärmningssätt, typ av verksamhet etc. För kontorslokaler i Sverige i klimatzon 1 (Norrland) är 

kravet på specifik energianvändning 95 [W/m2 Atemp], år för de lokaler som har elvärme som 

uppvärmningssätt. Det som räknas in i dem 95 [W/m2 Atemp] är uppvärmning, komfortkyla, 

tappvarmvatten och fastighetsenergin. I posten fastighetsenergi ingår energi som försörjer 

byggnadsdriften typ pumpar och fläktar. Energi som inte tas hänsyn vid specifik energianvändning är 

verksamhetsel som belysning, kontorsutrustning och köksutrustning. För kontorsbyggnader är det 

svårt att skilja på fastighetsel och verksamhetsel då det ofta endast finns en elmätare som mäter de 

båda posterna (4).     

Beräkning för energibehovet kan utföras på tre olika sätt (1) 

 För hand med gradtimmar 

 Datorbaserad beräkning - vanligt vid projektering av konventionella hus 

 Avancerade beräkningsprogram för komplicerade byggnader 

I Emblas fall kommer beräkningen ske utifrån det sista alternativet genom att använda sig av 

simuleringsprogrammet IDA ICE. 

2.1.9 IDA ICE 

Ett bra sätt att få en fullständig utvärdering av Emblas energibehov är att med hjälp av 

simuleringsprogrammet IDA ICE (indoor, climate and energy) göra simuleringar av Embla för att 

kunna se hur energibehovet ser ut och kartlägga energianvändningen. IDA ICE är ett avancerat 

energisimuleringsprogram där en rad olika energitekniska parametrar tas hänsyn till, bland annat: 

- Husets klimatskal (U-värden) 

- Ventilation  

- Värmesystem 

- Luftläckage 

- Varmvattenanvändning 

- Köldbryggor  

- Distributionsförluster  

- Gratisvärme ifrån personer   

- Utrustning (belysning, utrustning, servrar etc.) 

- Klimatdata ifrån Umeå  

Först av allt så krävs det att zoner definieras så programmet beräknar transmissionsförluster och 

energibehovet för varje zon och inte bara för hela byggnaden. Zonerna definierades så att varje 

våningsplan var en zon samt att konferensrummen med forcerad ventilation var en egen zon. Detta 

gjordes för att på varje våningsplan finns dels kontor/kontorslandskap och dels konferensrum. Ytorna 

där det är kontor/kontorslandskap har ett grundflöde på tilluften som ska motsvara 10 [l/s, person] 

som går konstant oavsett tid på dygnet. Tanken är att utan att påverka luftkvaliten och komforten 

reglera ner luftflödet på tilluften då personer inte befinner sig i de ytorna. Konferensrummen har en 

annan typ av system som är behovsstyrt (forcerad ventilation) och regleras manuellt då personer 

vistas i på dessa ytor och omgärdas inte av detta luftflöde som ska ses över. Därför är det viktigt att 

rita upp zoner som separerar kontorsytorna från konferensrummen då luftflödena har olika styrning. 
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2.1.10 Ekonomi 

En ekonomisk analys är det övervägande orsaken i beslutet om ett projekt blir av eller inte. För olika 

typer av investeringar behövs kostnaden beräknas innan ett inköp och det görs enklast i form av en 

livskostnadskalkyl (LCC), som används i de fall där anläggningen saknar intäkter och där en funktion 

behövs fyllas. Det är vanligt att jämförelse sker mellan flera olika investeringsalternativ t.ex. vid inköp 

av ventilationsaggregat, så jämförs flera olika aggregat med olika egenskaper och beräkningen görs 

vilket aggregat som passar syftet och plånboken bäst. En faktor som alltid ska tas med i beräkningen 

är nusummefaktor som definieras som en omräkningsfaktor för beräkning av summa nuvärde av 

årligen återkommande lika stora belopp. Faktorn tar hänsyn den ekonomiska livslängden och 

realräntan, se ekvation 18. 

𝑁𝑈𝑠 =
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
   [-]  (18) 

Där r är kalkylräntan,   [%] 

 n är investeringens livslängd  [år]  

När den faktorn är känd kan den totala besparingen för investeringens livslängd räknas fram genom 

ekvation 19 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑁𝑈𝑠 ∗ å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔  [kr]  (19) 

Egenskaperna som skiljer ett investeringsalternativ från ett annat kan vara olika men vid en 

livskostnadskalkyl (LCC) krävs att beräkningen sker på samma ekonomiska livslängd. 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 + 𝐾𝑁 − 𝐼𝑁 − 𝑅𝑁   [kr]  (20) 

Där G är grundinvestering, d.v.s. anskaffningsvärdet  

 𝐾𝑁 är nuvärdet av alla kostnader underlivslängden  

 𝐼𝑁 är nuvärdet av alla eventuella intäkter under livslängden 

 𝑅𝑁 är nuvärdet av anläggningens/utrustningens eventuella restvärde 

För att veta hur lång tid det tar att tjäna igen sin investering så används kalkylmetoden paybacktid (T) 

som beräknas fram enligt ekvation 21 (19) 

𝑇 =
𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
   [år]  (21) 
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3 Metod och genomförande 
Innan en simulering kunde startas så behövdes ett antal parametrar (se teoriavsnittet) ställas in i 

simuleringsprogrammet som påverkar hela byggnadens energibehov. För varje zon (se teori) så 

ställdes in antalet personer som vistas där under kontorstiden, vilket antogs enligt ett 

ingenjörsmässigt antagande utifrån ritningar och besiktning. I kontorslokaler finns det fler interna 

laster än det finns jämförelsevis i bostäder och det var något som togs hänsyn till och ställdes in 

utifrån schablonvärden som Sveby tagit fram (13).  

Dessa laster genererar även värme och har enligt IDA ICE standardinställningar satts till att 60 % av 

avgivna effekten får tillgodoräknas som gratisvärme till byggnaden. Även luftläckage ställdes in efter 

schablonvärden (18). Klimatdata för Umeå hämtades in till simuleringsprogrammet så solinstrålning, 

temperaturer etc. stämmer överens med verkligheten.  

För att skapa sig en överblick på ventilationen så skapades ett Excel-dokument där flödessummering 

gjordes för varje rum och våningsplan, se bilaga A. Det togs fram genom avläsning av 

ventilationsritningarna (V57). Det som var intressant att veta var hur stort grundflödet och den 

forcerande ventilationen var i varje rum och våningsplan och sedan skaffa sig vetskap var åtgärder 

kunde göras. Den forcerande ventilationen finns främst i konferensrummen som styrs manuellt vid 

behov s.k. DCV-system. 

Eftersom Embla 5 är ett kontorshus där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och diverse andra 

småföretag huserar så finns det flera stora kontorslandskap och flera samtalsrum där personer bara 

vistas under cirka 8 timmar per dygn. Flödet på dessa ytor är konstant oavsett tid på dygnet och 

tanken är att, utan att påverka luftkvaliten och komforten, reglera ner luftflödet då personer inte 

befinner sig i lokalen.  Planen är alltså att byta ut det befintliga CAV-systemet till VAV-system. Detta 

kommer att ritas upp i simuleringsprogrammet IDA ICE och ställas in både med nuvarande flöden och 

de nedreglerade flödena. Den första simuleringen som genomfördes var enligt nuvarande 

ventilationsflöde som går konstant oavsett tid på dygnet eller vilken veckodag det är. Detta resultat 

blev underlag för vad besparingen blir när ventilationsflödet sedan regleras ned. När sedan 

ventilationsflödet reglerades ned så tids styrdes det så att flödet gick för fullt mellan klockan 06:00 

till 19:00 när personer kan tänkas vistas i kontorslokalerna, och att all övrig tid så sänktes flödet i 

ventilationen ned till 20 % av dimensionerat flöde och kommer kallas för lösning 1 i detta projekt. 

Detta för att 20 % av dagslägets dimensionerade flöde motsvarar minimikravet från BBR. Det 

genomfördes även simulering när flödet reglerades ned till 40 % av dimensionerat flöde med samma 

typ av tidsstyrning och kallas för lösning 2. Utifrån dessa simuleringar kunde då ges 

energianvändningen för de båda fallen och besparingen kontra nuläget.  

3.1.1 VAV-systemet 

För att förändra dagens befintliga CAV-system till VAV-system så krävdes inköp av nya komponenter 

för att få ett fungerande VAV-system. Därför togs ett möte med Peter Linder på Swegon för att få 

vetskap om vilka komponenter som behövs samt prisuppgift på dessa. Eftersom 

luftbehandlingsaggregatet som redan finns är en Swegon Gold RX så kändes det ur kompatibilitets 

perspektiv naturligt att projektera de andra komponenterna också från Swegon. De komponenterna 

som behövdes läggas till i det befintliga ventilationssystemet för att få en fungerande VAV-funktion 

var: 

 Motordrivna spjäll för variabelt luftflöde på grenkanaler (rumsnivå) 



21 
 

 Motordrivna spjäll för variabelt luftflöde på stamkanaler (zonnivå) 

 Styrutrustning  

 Kablage 

Först behövdes antalet spjäll både på rumsnivå och zonnivå summeras. På rumsnivån har utifrån 

ritningar antal spjäll (Adapt Damper) beräknats till 320 stycken med utgångspunkt att varje rum som 

har tilluft ska ha ett sådant spjäll och att frånluften tas centralt i korridoren via överluft. Antalet 

zonspjäll beräknades till 64 stycken utifrån ritningar där varje schakt på varje våningsplan fick varsitt 

spjäll, ett på tilluftskanalen och ett på frånluftskanalen. I snitt blir det då att varje zonspjäll styr över 

fem stycken rumsspjäll (Adapt Damper).  

Denna summering är väldigt ungefärlig och hade som sagt blivit annorlunda om projekteringen gjorts 

helt från början. Sedan behövdes även styrutrustning och kablage beräknas in för att göra en 

fullständig ekonomisk kalkyl. Utifrån denna investeringskostnad och kostnad för arbete så kommer 

en LCC-kalkyl upprättas och en paybacktid beräknas, se tabell 18 i resultatdelen.   

3.1.2 Fönsterbyte 

Som tidigare nämnts har en påbyggnad och tillbyggnad gjorts där det satts in treglasfönster med ett 

värmegenomgångstal på 1 [W/(m2 ∙ °𝐶)]. Dock så har den äldre befintliga byggnaden på plan 1-3 

fortfarande kvar deras äldre fönster med tvåglas som har ett värmegenomgångstal på 2 [W/m2 ∙ °𝐶]. 

På dem planen är det totalt 135 stycken fönster av varierande storlek som har ett dubbelt så högt 

värmegenomgångstal som de nyinsatta treglasfönstren. Det kan tänkas att det kan göras en stor 

minskning av transmissionsförluster på fönsterdelen då de äldre fönstren ger dubbelt så mycket 

värmeförlust ifrån sig. Denna besparing måste givetvis vägas mot investeringskostnaden som det 

kostar att köpa in nya fönster samt arbetskostnaden för att montera in fönstren. Prisuppgifter för 

fönsterkostnad och arbetskostnad har tagits från Mats Persson på G o P productions AB som är 

leverantör och montör av fönstren samt från internet (20).  
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4 Resultat 
Här samlas och visas resultaten utav åtgärder som beräknats och simulerats.  

4.1.1 U-värden 

De resulterande U-värdena har beräknats och redovisas nedan i tabellerna för respektive del av 

byggnaden, se tabell 5-10. 

Tabell 5. U-värdena för den befintliga delen av Embla 

Material d[mm] Värmeledningsför
måga,λ [W/m ∙ °𝑪] 

Värmeresistans, R 
[m2 ∙ °𝑪 /W] 

U-värde 
[W/m2 ∙ °𝑪] 

Väggar plan 1-3 

Isolering 120   0.29 

Tegel 120   2.65 

Betong 200   3.48 

Luftspalt 20   2.84 

Summa: 460   0.25 

Platta på mark 

Betong 250 1,7 0,147 6,8 

Bjälklag plan 1-3 

Betong 250 1,7 0,147 6,8 
 

Tabell 6. U-värdena för påbyggnad av befintliga delen. 

Material d[mm] Värmeledningsförmåga,λ 
[W/m ∙ °𝑪] 

Värmeresistans, 
R 
[m2 ∙ °𝑪 /W] 

U-värde 
[W/m2 ∙ °𝑪] 

Referens 

Väggar påbyggnad plan 4-6 

Luftspalt 22  0,35 2,70 (IDA ICE) 

Byggfolie 0,2  0   

Träregel 45x195 0,14   (IDA ICE) 

Isolering 195 0,036   (IDA ICE) 

Viktat värde för 
träregel och 
Isolering 

195 0,044 4,43 0,23  

Plywood 12 0,14 0,09 11,67 (21) 

Västkustskiva 80 0,035 2,29 0,438 (22) 

Brandgips 2x15 0,21 0,14 7 (23) 

Högtrycklamina
tskiva 

8 0,3 0,03 37,5 (24) 

Summa: 347,2   0,14  

Bjälklag plan 3-4 

Betong 300 1,7 0,176 5,66 (IDA ICE) 

Lösull 700 0,036 19,44 0,0514 (IDA ICE) 

Luftspalt 150  0,18 5,55 (IDA ICE) 

Kl-skiva 70 0,14 0,5 2 (IDA ICE) 

Parkett 14 0,14 0,1 10 (IDA ICE) 

Summa 374  20,96 0,0477 (IDA ICE) 

Bjälklag plan 4-6 

Isolering 50 0,036 1,389 0,72 (21) 
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Kl-skiva 209 0,14 1,49 0,67 (25) 

APROBO (trä) 12 0,14 0,086 11,66  

Golvspånskiva 22 0,18 0,122 8,18 (21) 

Parkett 14 0,14 0,1 10  

Summa    0,314   

 

Tabell 7. U-värden för bjälklag på tillbyggnaden 

Material  d [mm] Värmeledningsförmåga
,λ [W/m ∙ °𝑪] 

Värmeresistans
, R 
[m2 ∙ °𝑪 /W] 

U-värde 
[W/m2 ∙ °𝑪] 

Referens 

Bjälklag källare till plan 1 

Betong 250 1,7 0,147 6,8  

Bjälklag plan 1 till plan 6 

Isolering 
Bjälklag plan 
1 till plan 6 

50 0,036 1,389 0,72  

KL-skiva 209 0,14 1,49 0,67  

APROBO (trä) 12 0,14 0,086 11,66  

Golvspånskiva 22 0,18 0,122 8,18 (21) 

Parkett 14 0,14 0,1 10  

Summa    0,314   
 

Tabell 8. U-värdena för tillbyggnaden  

Material d[mm] Värmeledningsförmå
ga,λ [W/m ∙ °𝑪] 

Värmeresistans
, R [m2 ∙ °𝑪 /W] 
 

U-värde 
[W/m2∙ °𝑪] 

Referens 

Väggar tillbyggnad plan 1 

Tegel 120 0,6 0,2 5 (21) 

Luftspalt 30 0,11 0,273 3,67 IDA ICE 

Isolering 120 0,036 3,33 0,3 (21) 

Betong 200 1,7 0,117 8,5 (21) 

Summa 470   0,26  

Väggar tillbyggnad plan 2-6 

Högtryckslaminatski
va 
 

8 0,3 0,03 37,5 (24) 

Glespanel (trä) 22 x 
95 

0,14 0,68 1,47 (21) 

Västkustskiva 80 0,035 2,18 0,44 (22) 

Vindskyddsväv - - - -  

Isolering 145 0,036 4 0,25  

Träreglar 45 x 
145 

0,14    

Byggfolie 0,2 0 0 0  

KL-skiva 120 0,14 0,86 1,16 (25) 

Brandgips 15 0,21 0,071 14 (23) 

Viktat värde 
träreglar-isolering 

145 0,044 3,31 0,302  
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(cc-avstånd 600mm) 

Summa    0,14  
 

Tabell 9. U-värden för fönster för hela byggnaden 

U-värde 
[W/m2 ∙ °𝑪] 

Fönster gamla befintliga delen 2 

Fönster för de renoverade delarna 1 
 

 

Tabell 10. U-värden för taken på hela byggnaden, takstolarna har cc-måttet 1200mm. 

Material d [mm] Värmeledningsförmåga, 
λ [W/m ∙ °𝑪] 

Värmeresistans, R 
[m2 ∙ °𝑪 /W] 

U-värde 
[W/m2 ∙ °𝑪] 

Takstol (trä)  45x600 0,14   

Isolering 600 0,036   

Viktat värde 
takstol/isolering 

600 0,04 15 0,067 

Gips 13 0,22 0,059 16,9 

Råspont 20 0,14 0,14 7 

Summa 633  15,2 0,066 

 

Detta ger enligt simulering från IDA ICE en genomsnittlig värmegenomgångskoefficient på 0,42 

[W/(m2 ∙ °𝐶)] för hela byggnaden vilket då uppfyller BBR:s krav för lokaler i klimatzon 1 (4). 
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4.1.2 Energianvändning före ombyggnad 

Här ser vi energianvändning för Embla 5 innan ombyggnationen ägde rum och omfattande 

värmesystem byttes ut, se figur 5. 

 

Figur 5. Embla 5 energianvändning innan ombyggnad. 

Som diagrammet visar så när fjärrvärme användes som uppvärmningskälla för Embla 5 så låg 

användningen på uppvärmningssidan på över 400 000 [kWh/år].  
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4.1.3 Energianvändning efter ombyggnad 

Det gjordes en simulering för fjärrvärme som visar energibehovet 1:1, alltså att vi får ut lika mycket 

energi som vi stoppar in. Detta blir den ”verkliga” energimängden som behövs för att värma/kyla 

Embla 5. I nuvarande skedet med värmepumpen som stoppar vi in en del energi och får ut fyra 

gånger så mycket energi, s.k. COP-värde. Det beräknades för att visa byggnadens energibehov som 

det ”egentligen” har och då få se vilken skillnad värmepumpen faktiskt gör. Den totalt levererade 

energin med fjärrvärme visas här i tabell 11. 

Tabell 11. Effektbehovet och energibehovet i tabellform med fjärrvärme inkopplad. 

 

Delivered energy  Demand  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Lighting, facility  403733  40.0  46.09  

 

HVAC aux  239362  23.7  27.77  

   Total, Facility electric  643095  63.6     

    
  

   

 

District cooling  90074  8.9  40.13  

 

District heating  303490  30.0  408.0  

   Total, Facility district  393564  38.9     

   Total  1036659  102.6     

    
 

Equipment, tenant  483942  47.9  55.24  

   Total, Tenant electric  483942  47.9     

    
  

   

 

CHP electricity  0  0.0  0.0  

   Total, Produced electric  0  0.0     

   Grand total  1520601  150.5     

     

 

Posten Lightning, facility är belysningens energibehov vilket är konstant för alla simuleringar.  Posten 

Equipment är energibehovet för utrustningen i lokalen som också är konstant under alla 

simuleringar. 

Posten HVAC aux är energianvändningen för fläktar och pumpar i de olika systemen i byggnaden. 

Heating och Cooling är värme och kylbehovet för byggnaden och det är dessa tre poster som kommer 

variera utifrån olika åtgärder som prövas i detta projekt. 

Det som visas här är att energianvändningen för uppvärmning är ungefär 300 000 [kWh/år] vilket är 

en minskning sen innan ombyggnation och då har ändå byggnaden byggts ut till en fyra gånger större 

byggnad, mer om detta tas upp i diskussionsdelen.  
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Här i figur 6 ser vi skillnaden för uppvärmning före och efter färdigställandet av Embla 5. 

 

Figur 6. Skillnaden i energianvändning för uppvärmning före och efter ombyggnad. 

  Här ser vi det momentana effektbehovet för fjärrvärmen, se figur 7.  

Figur 7. Momentana effektbehovet för fjärrvärme. 
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Detta kan jämföras med momentana effektbehovet för uppvärmning med värmepump (COP=4) 

inkopplad som då är referenshuset se tabell 6.  

 

Figur 8. Det momentana effektbehovet för värmepumpen vilket är referenshuset. 
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Här visas den totala levererade energin med värmepump inkopplad vilket är referenshuset, se tabell 

12. 

Tabell 12. Effektbehovet och energibehovet med värmepumpen inkopplad vilket är referenshuset. 

 

Delivered energy  Demand  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Lighting, facility  403733  40.0  46.09  

 

HVAC aux  239365  23.7  27.77  

 

Electric heating  76906  7.6  103.8  

   Total, Facility electric  720004  71.2     

    
  

   

 

District cooling  89834  8.9  40.13  

   Total, Facility district  89834  8.9     

   Total  809838  80.1     

    
 

Equipment, tenant  483942  47.9  55.24  

   Total, Tenant electric  483942  47.9     

    
  

   

 

CHP electricity  0  0.0  0.0  

   Total, Produced electric  0  0.0     

   Grand total  1293780  128.0     

 

Skillnaden som märks av dessa två resultat är på främst på uppvärmningsdelen för byggnaden där 

behovet går från 30 [kWh/m2] i värmebehov för fjärrvärmen till 7,6 [kWh/m2] med värmepumpen 

inkopplad. Det tar alltså 7,6 [kWh/m2] i elbehov för värmepumpen att generera 30 [kWh/m2] värme 

vilket stämmer överens med COPvp =4 för värmepumpen. Den specifika energianvändningen hamnar 

då på 17 [W/m2 Atemp] jämfört med 47 [W/m2 Atemp] med fjärrvärmen inkopplad. 
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4.1.4 Reglering av ventilation 

I nuläget så körs ventilations grundflöde på 100 % oavsett om någon person befinner sig i lokalerna 

eller inte. Dessa kontorslokaler används endast måndag-fredag och inte alls på helgerna, men 

ventilationen har samma konstanta flöde oavsett veckodag. En nedreglering skall testas och se vad 

resultatet blir. Två lösningsförslag kommer här att redovisas med VAV-ventilation. 

4.1.5 Lösning 1 

Åtgärden är att reglera ned till 20 % av vad det är i dagsläget och är minimikravet enligt BBR. 

Regleringen är tidsstyrd att den bara går på 20 % då personer inte vistas i lokalen vilket är all tid 

förutom mellan 06:00 – 19:00 vardagar. Det poster som kommer ge skillnad är Electric Heating, 

District Cooling och HVAC aux och det är dem posterna fokus kommer ligga på. Det momentana 

effektbehovet för 20 % av dimensionerat ventilationsflöde se figur 5. 

 

Figur 9. Momentana effektbehovet med tidsstyrning till 20 % av det dimensionerande grundflödet. 

Den totala levererade energin för byggnaden med lösning 1 visas här i tabell 13.  
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Tabell 13. Totala energianvändningen för byggnaden med tidsstyrning till 20 % av det dimensionerande 
ventilationsflödet. 

 

Delivered energy  Demand  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Lighting, facility  403733  40.0  46.09  

 

HVAC aux  99577  9.9  27.76  

 

Electric heating  47000  4.7  97.21  

   Total, Facility electric  550310  54.5     

    
  

   

 

District cooling  156798  15.5  48.22  

   Total, Facility district  156798  15.5     

   Total  707108  70.0     

    
 

Equipment, tenant  483942  47.9  55.24  

   Total, Tenant electric  483942  47.9     

    
  

   

 

CHP electricity  0  0.0  0.0  

   Total, Produced electric  0  0.0     

   Grand total  1191050  117.8     

 

Vid jämförelse av referenshuset med konstant flöde på ventilationen och med tidsstyrning till 20 % 

av det dimensionerande flödet, ges då att den största skillnaden blir på HVAC aux-posten. I den 

posten ingår fläktar och pumpar för luftbehandlingsaggregatet som då inte behöver arbeta lika 

frekvent och går från 23,7 [kWh/m2] ned till 9,9 [kWh/m2] vilket är en besparing med 58 %. För 

uppvärmning av värmesystem och ventilationen blir det en besparing med 2,9 [kWh/m2] dock så ökar 

kylningen med 6,6 [kWh/m2] vilket kommer tas upp i diskussionsdelen. Den sammanlagda 

energibesparingen för byggnaden blir då 10,2 [kWh/m2]. Den specifika energianvändningen blir som 

för samma som referenshuset på 17 [W/m2 Atemp]. 
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4.1.6 Lösning 2 

Det skedde även simulering då ventilationsflödet sänktes ned till 40 % av dagens dimensionerade 

ventilationsflöde. Denna reglering har samma typ av tidsstyrning som föregående simulering. Det 

momentana effektbehovet med denna tidsstyrning blir då enligt figur 6 följande. 

 

Figur 10. Momentana effektbehovet med tidsstyrning till 40 % av dimensionerat ventilationsflöde. 

Den totala levererade energin till byggnaden med tidsstyrning till 40 % av dimensionerat 

ventilationsflödet blir enligt tabell 14 följande. 
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Tabell 14. Totala energianvändningen för byggnaden med tidsstyrning till 40 % av det dimensionerande 
ventilationsflödet. 

 

Delivered energy  Demand  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Lighting, facility  403733  40.0  46.09  

 

HVAC aux  107507  10.6  27.77  

 

Electric heating  53620  5.3  97.0  

   Total, Facility electric  564860  55.9     

    
  

   

 

District cooling  133362  13.2  45.83  

   Total, Facility district  133362  13.2     

   Total  698222  69.1     

    
 

Equipment, tenant  483942  47.9  55.24  

   Total, Tenant electric  483942  47.9     

    
  

   

 

CHP electricity  0  0.0  0.0  

   Total, Produced electric  0  0.0     

   Grand total  1182164  117.0     

 

Jämförs detta med referenshuset så besparas 13,1 [kWh/m2] på HVAC aux-posten och på 

uppvärmningen så sparas 2,3 [kWh/m2]. Kylningen ökar med 4,3 [kWh/m2] jämfört med nuläget 

vilket kommer diskuteras mer i diskussionsdelen. Den sammanlagda energibesparingen för 

byggnaden blir då 11 [kWh/m2] jämfört med referenshuset. Den specifika energianvändningen blir 

dock som för samma som referenshuset på 17 [W/m2 Atemp]. 
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4.1.7 Jämförelse av VAV-lösningarna 

Skillnaderna mellan de två olika VAV-lösningarna är att lösning 1 (20 %) sparar in 0,7 [kWh/m2] på 

HVAC-posten och 0,6 [kWh/m2] på uppvärmningsdelen jämfört med lösning 2 (40 %). Dock så har 

lösning 2 ett kylbehov på 2,3 [kWh/m2] lägre än lösning 1 vilket totalt ger att lösning 1 har en 

energianvändning på 30,1 [kWh/m2] medan lösning 2 har en energianvändning på 29,1 [kWh/m2]. 

Detta kommer att tas upp mer utförligt i diskussionsdelen. Se tabell 15 som tydligt åskådliggör 

skillnaden mellan lösningsalternativen. 

Tabell 15. Jämförelse referenshuset med lösningsalternativen. 

 Referenshuset  
[ kWh/m2 ] 

Lösning 1 
[ kWh/m2 ] 

Lösning 2 
[ kWh/m2 ] 

Uppvärmning 7,6 4,7 5,3 

Pumpar och fläktar 23,7 9,9 10,6 

Kylning 8,9 15,5 13,2 

Totalt 40,2 30,1 29,1 

 

4.1.8 Ekonomi vid byte till VAV-system 

Vid beräkning för att byta ventilationssystem så togs följande kostnader fram, se tabell 16. 

Tabell 16. Kostnader för byte till VAV-system. 

Grundinvestering Pris Enhet Källa 

Livslängd VAV-system 20  [år] Peter Linder, Swegon 
Total materialkostnad  3802000 

 
[kr] Peter Linder, Swegon 

Total arbetskostnad  428939 
 

[kr] (26) 

Total kostnad 
(material+arbete)  

4230939 
 

[kr]  

 

Den årliga besparingen räknades fram genom ekvation 18 med en kalkylränta på 6 % och en livslängd 

på 20 år för VAV-systemet, se tabell 17. Energibesparingen [kWh] har tagits fram efter simulering i 

IDA ICE och skillnaden har jämförts med referenshuset där uppvärmning, kylning och 

pump/fläktarbetet utgör denna skillnad i [kWh]. 

Tabell 17. Besparingen i kWh och kronor för VAV-lösningarna. 

 Lösning 1 (20 %) Lösning 2 (40 %) Källa 

Livslängd VAV-system 
 [år] 

20 20 Peter Linder, 
Swegon 

Kalkylränta 
 [%] 

6 6  

Nusummefaktor 11,46 11,46  
Energibesparing jämfört 
med referenshuset  
[kWh/år] 

102730 111616 (IDA ICE) 

Elpris 
 [kr/kWh] 

1 1  
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Besparing   
[kr/år] 

102730 111616 (27) 

Besparingen efter 20 år 
[kr] 

1178305 
 

1280227 
 

 

 

Det ger följande resultat för lösningsalternativen, se tabell 18. 

Tabell 18. Resultaten för VAV-lösningarna. 

 Lösning 1 (20 %) Lösning 2 (40 %) 

LCC [Mkr] - 3,05 - 2,95 
Packbacktid [år] 41 37 
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4.1.9 Byte av gamla tvåglasfönster till nya treglasfönster 

Efter att bytt ut 135 stycken fönster från den gamla tegelbyggnaden på plan 1-3 och istället satt in 

treglasfönster motsvarande dem som finns i på och tillbyggnaden så skedde en simulering i IDA ICE 

som beräknade transmissionsförlusterna för fönstren. I tabell 19 ses först transmissionsförlusterna 

för de befintliga fönstren på plan 1-3 där alltså fönstren inte är bytta. 

Tabell 19. Transmissionsförluster med nuvarande fönster plan 1-3 befintlig byggnad. 

Fönster plan 1 [kWh] Fönster plan 2 [kWh] Fönster plan 3 [kWh] 

-3253 -4955 -5534 
-3135 -4796 -5409 
-2977 -4621 -5303 
-2456 -3820 -4502 
-1934 -3036 -3722 
-1449 -2294 -2932 
-1195 -1905 -2498 
-1276 -2012 -2521 
-1775 -2748 -3240 
-2263 -3473 -3994 
-2906 -4411 -4939 
-3161 -4818 -5368 
-27780 -42889 -49962 

 

Om detta jämförs med nyinsatta treglasfönstren som redan används i på och tillbyggnaden, se tabell 

20.  

Tabell 20. Transmissionsförluster med de nya fönstren plan 1-3 befintlig byggnad. 

Fönster plan 1 [kWh] Fönster plan 2 [kWh] Fönster plan 3 [kWh] 

-2328 -3396 -3815 
-2243 -3284 -3723 
-2130 -3153 -3633 
-1754 -2609 -3080 
-1375 -2059 -2532 
-1027 -1548 -1987 
-845 -1282 -1688 
-907 -1360 -1713 
-1269 -1878 -2215 
-1621 -2378 -2746 
-2080 -3026 -3407 
-2262 -3298 -3697 
-19841 -29271 -34236 
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Skillnaden i transmissionsförluster för plan 1-3 i gamla befintliga byggnaden för fönsterbytet visas i 

tabell 21. 

Tabell 21. Skillnaden i transmissionsförlust mellan de olika fönstren. 

 Total transmissionsförlust (plan 1-3) [kWh] 

Före fönsterbytet 120631 
Efter fönsterbytet 83348 
Skillnaden 37283 

 

4.1.10 LCC-analys fönsterbyte 

Vid beräkningen av fönsterbyte och om det var lönsamt så togs följande kostnader fram, se tabell 22. 

Tabell 22. Kostnaderna för fönsterbyte. 

Grundinvestering Pris  Enhet Källa 

antal fönster 135    

Kostnad/ fönster 
(bara glaset) 

3000 inkl 
moms  

kr/fönster Mats Persson GoP productions AB 

Karm, foder etc. 1500  kr/fönster Mats Persson GoP productions AB 

Total 
materialkostnad 

607500  kr  

Arbetskostnad 1000  kr/fönster (20) 

Total 
arbetskostnad 

135000  kr  

Total kostnad 
(arbete+material) 

742500  kr  

Den årliga besparingen räknades fram genom ekvation 18 med en kalkylränta på 6 % och en livslängd 

på 40 år för fönstren, se tabell 23. Energibesparingen [kWh] har tagits fram efter simulering i IDA ICE. 

Tabell 23. Besparingen i kronor och kWh efter fönsterbyte. 

Nusummefaktor 

 
 

15,04629  år   

Livslängd fönster (n) 40  år (27) 

kalkyl ränta ( r ) 0,06  %  

Energibesparing pga 
fönsterbyte 

37283  kWh/år IDA ICE 

Elpris 1  kr/kWh  

Besparing per år  37283  kr/år  

Besparing efter 40 år 560971  kr  

 

Dessa kostnader och indirekta intäkter (besparingar) efter fönsterbytet ger följande resultat se tabell 

24. 

Tabell 24. LCC och Paybacktid för fönsterbytet. 

LCC [Mkr] - 0,18   

Paybacktid [år] 20   
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5 Diskussion/Slutsats 
Innan Embla 5 byggdes om så låg energianvändningen för uppvärmningen på cirka 400 000 [kWh/år] 

och efter ombyggnaden så låg energiföranvändningen för uppvärmning på cirka 300 000 [kWh/år]. 

Uppvärmningsdelen hade alltså sjunkit trots att byggnaden byggts till fyra gånger så stort. Det kan ha 

att göra med att den äldre byggnaden hade ett klimatskal med rätt höga U-värden vilket genererade i 

stora transmissionsförluster och det nybyggda är byggt i material med bra U-värden som då minskar 

transmissionsförlusterna. Reducerar man transmissionsförlusterna så minskas även behovet för 

uppvärmning som man köper in externt vilket leder till minskade kostnader. Då en påbyggnad skett 

ovanpå den äldre befintliga delen och att en tillbyggnad byggt samman med befintlig byggnad så har 

transmissionsförlusterna för dessa ytor minskat rejält. Detta kan ses som ett resultat på att det 

verkligen lönar sig att bygga klimatskalet i material med bra U-värden och att det då ger omfattande 

besparingar på uppvärmningssidan. En annan faktor i detta är att det satts in ett nytt FTX-system på 

ventilationen som kan antas ha bättre verkningsgrad än det förra systemet och på så vis sparar in på 

energi. Detta ligger som grund för utvärdering hur mycket energi som Embla 5 brukar per år och 

utifrån detta komma med åtgärdsförslag på förbättringar som ytterligare sparar in på energi. 

På åtgärdssidan har jag främst tittat över ventilationen då Embla 5 har över 10000 [m2] så blir 

luftflödena väldigt höga vilket resulterar i att energianvändningen blir väldigt hög för ventilationen. 

Enligt simuleringarna i IDA ICE framgår det tydligt att Embla 5 kan göra omfattande 

energibesparingar på ventilationsdelen vilket framgår på posterna Electric Heating och HVAC i 

resultatet. Det skildras tydligast i jämförelsen mellan dagens konstanta ventilationsflöde (CAV) och 

den tidsstyrda ventilationen där man reglerat ned flödet till 20 % av dimensionerat ventilationsflöde 

(VAV). I dagsläget står ventilationen på maxkapacitet under veckans alla timmar men genom att tids 

styra ventilationen, för att behovet inte finns då, så regleras flödet ner till 20 % och 40 % av dagens 

dimensionerade ventilationsflöde. Besparingen på uppvärmningen och HVAC aux delen som 

innefattar fläktar och pumpar blir då 16,7 [kWh/m2] respektive 15,4 [kWh/m2]. Dock så ökar 

användningen för kyla när ventilationsflödet sänks. Det har att göra med att under varma 

sommarmånaderna då behovet av komfortkyla inträder så kommer kylan, som delvis tas från 

uteluften med 20 [l/s] luft, då med nedreglerat flöde till 4 [l/s] eller 6 [l/s] så behöver man 

kompensera ytterligare det kylbehovet med hjälp av vattenburen kyla. Man kan säga att luften som 

tas utifrån för att kyla är ”gratis” och när man då inte har tillräckligt med ventilationsluft som kan 

nyttja denna ”gratis” kyla så tas kylan från borrhålen för att fylla kylbehovet. Vatten har ett högre 

energivärde än vad luft har p.g.a. den specifika värmekapaciteten och träder då in som ”kylspets” när 

luftens kyleffekt inte räcker till och det är därför det sker en ökning på kylsidan med nedreglerat 

ventilationsflöde.  

Man kyler alltså då med vatten som köldbärare och inte med ventilationsluften men sammantaget så 

sparar man in nästan 100 000 [kWh/år] genom denna ventilationsförändring vilket blir en besparing i 

kronor cirka 100 000 [kr/år] beräknat med ett elpris på 1 [kr/kWh]. Skillnaden i energibesparing blir 

nästan detsamma för de två olika lösningarna tack vare att det lösning 1 ”tjänar” på uppvärmning 

och minskat arbete för fläktar och pumpar så ”tjänar” lösning 2 motsvarande på kylningssidan. Det 

visar sig t.o.m. lösning 2 ger störst energibesparing för att kylbesparingen väger över plus att 

luftkvalitén blir bättre i byggnaden så min rekommendation blir att VAV-reglera enligt 

lösningsalternativ 2. Om man ser till den ekonomiska aspekten så blir resultaten väldigt dålig för ett 

ventilationsbyte då resultatet visar på en lång packbacktid och en negativ livskostnadskalkyl. Enligt 
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min mening ska man inte se för mycket till det ekonomiska utan det är beräknat med vissa 

antaganden och avgränsningar som gör kalkylen lite felaktig. Investeringskostnaderna för materialet 

är beräknat utan mängdrabatt som brukar ges vid sådana stora inköp och att det dimensionerat efter 

befintliga kanaler som är dragna i byggnaden vilket hade dragits annorlunda vid nybyggnation. 

Eftersom avgränsningen att behålla befintliga don och kanaler gjordes och göra installationen av de 

motordrivna spjällen på befintliga kanaler så skapas en fördel att tiden och omfattningen av 

renoveringen minskas. Då renoveringen blir mindre omfattande och tar mindre tid så kan lokalerna 

användas under renoveringstiden och ett eventuellt inkomstbortfall av hyra inte behöver blir 

nödvändigt. Detta projekt är utfört för att främst visa energibesparingen som ges av att styra 

ventilationsflödet efter tid och närvaro och för att kunna använda sig av i framtida projekt.   

Detta blir alltså att man ställer om ventilationssystemet från CAV till VAV. Det skulle gå att få ner 

energianvändningen ytterligare om man styr systemet via DCV som egentligen är en förlängning och 

mer avancerad VAV-styrning av luftflöden. Man skulle kunna säga att DCV-styrning tar hänsyn till fler 

parametrar momentant och är då mer känslig i sin reglering än vad VAV kan göra, vilket då öppnar 

upp för mer noggrann och exakt reglering efter momentanbehovet för den aktuella zonen. I och med 

att den är mer exakt så känner den av behovet av ventilationsluft noggrannare och då optimeras 

energianvändningen ytterligare.   

Den eventuella förändringen genom att sätta in nya fönster på plan 1-3 av den äldre befintliga delen 

gav inget bra resultat. Trots att det nya fönstren hade ett dubbelt så bra värmegenomgångstal (U-

värde) så var energibesparingen genom transmission inte tillräckligt stor för att det ska vägas upp 

emot vad det kostar att sätta in nya fönster. Med en livskostnadskalkyl på minus nästan 200 000 kr 

och paybacktid på 20 år så är det inte ekonomiskt försvarbart att byta ut dessa fönster. Det handlar 

om totalt 135 stycken fönster och även om det går att få ner priset på dem så kommer det ändå inte 

vara lönsamt att byta ut dem. Det blir trots allt en pengafråga och med dessa siffor är det svårt att 

försvara att åtgärden ska utföras.  

Med största sannolikhet så är energianvändningen något lägre än vad referenshusets resultat visar 

då det finns installerade energifångare på Emblas tak. Energifångarna används endast för att 

återladda borrhålen.  

Avgränsningen att inte ta hänsyn till semestertider vid byte till VAV-systemet betyder att 

energibesparingen kan minskas ytterligare om man definierar dem. För under semestertider så står 

lokalerna oftast tomma och då är behovet av ventilationsflöde minimalt i byggnaden.  

Som resultatet för referenshuset visar så är energianvändningen för belysning och utrustning en 

väldigt stor post. Denna del har inte tittats över i detta projekt men genom att t.ex. närvarostyra 

belysningen så kan man optimera energianvändningen ännu mer för Embla 5.  
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6 Förslag till fortsatt arbete 
Som står beskrivet i diskussionsdelen så är DCV en förlängning och mer avancerad form av VAV. Som 

förslag på fortsatt arbete kan vara att undersöka vad DCV ger för energibesparing. 

En annan intressant del att fördjupa sig i är att styra laster som belysning och utrustning eftersom 

resultatet visar att det är en stor post i Emblas energianvändning. Där finns det stora möjligheter att 

göra besparingar.  
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8 Bilagor  



 
 

8.1.1 Bilaga A 

Här visas flödessummeringen för tilluft och frånluft på varje våningsplan på befintlig byggnad, 

påbyggnad och tillbyggnad. 

Tabell A1. Befintlig byggnads flöden på till och frånluft. 
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Tabell A2. Påbyggnadens flöden för till och frånluft. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tabell A3. Tillbyggnadens flöden på till och frånluft. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Befin+påbyggnad diff

summa T (grund) 11373

Summa F (grund) 10860

513

summa T (forc) 780

Summa F (forc) 780

0

summa T (grund+forc) 12153

Summa F (grund+forc) 11640

513

Tillbyggnad

summa T (grund) 4340

Summa F (grund) 4375

-35

summa T (forc) 1130

Summa F (forc) 950

180

summa T (grund+forc) 5470

Summa F (grund+forc) 5325

145

Totalt för embla

summa T (grund) 15713

Summa F (grund) 15235

478

summa T (forc) 1910

Summa F (forc) 1730

180

summa T (grund+forc) 17623

summa F (grund+forc) 16965

658

Tabell A4. Summeringen för flödena för hela byggnaden. 



 
 

8.1.3 Bilaga B 

Denna bilaga innehåller alla beräkningar och information för den ekonomiska kalkylen för byte till 

VAV-system. 

Tabell B1. All information och beräkningar för VAV-systemet. 

Allmän information  Storlek  Enhet 

1 T = 1 F       

Antal rum med tilluft 320  st 

Total area byggnad 10109  m2 

Area kontorlandskap 2400  m2 

      

Antal konferensrum 15  st 

      

Livslängd utrustning 20  år 

Kalkylränta 0,06    

Nusummefaktor 11,46992  år 

Grundinvestering material       

      

Antal Adapt T-spjäll (master+slave) 320  st 

Pris Adapt T-spjäll 10000  kr/st 

Total kostnad Adapt-spjäll 3200000  kr 

      

Antal Control damper 
(master+slave) 

64  st 

Pris Control damper 8000  kr/st 

Total kostnad Control damper 512000  kr 

      

Antal aggregat 3  st 

WISE-system (styr) 10000  kr/st 

Total kostnad WISE 30000  kr 

      

Nestor (övervakares övervakare) 10000  kr 

Extra givare     

      

Total Kabellängd (per rulle) 500  m 

Pris elkablar 50  kr/m 

Total kostnad elkablar + montering 50000  kr 

      

Total materialkostnad 3802000  kr 

        

Grundinvestering arbete       

      

Källa:wikells sektionsfakta - VVS 15/16    

      

Monteringskostnad av  adapt spjäll 174  kr/timme 



 
 

Tid för montering och nedmontering  3,56  timme/spjäll 

Kostnad för montering av alla spjäll 198220,8  kr 

Omkostnader (sociala avgifter etc) 1320  kr 

      

Driftskostnad 229398,4  kr/år 

Total arbetskostnad 428939,2  kr 

      

      

Total kostnad (material+arbete) 4230939   kr 

  

Energibesparing jämfört med 
nuläget (E.H, E.C & HVAC) 

   

Tidsstyrd 20% av dim flöde 10,1  kWh/m2 

 102730  kWh/år 

    

Tidsstyrd 40% av dim flöde 11,1  kWh/m2 

 111616  kWh/år 

    

Elpris Umeå energi  1  kr/kWh 

    

Besparing per år  20% 102730  kr/år 

Besparing per år  40% 111616  kr/år 

    

    

Besparing efter 20 år (20 %) 1178305  kr 

Besparing efter 20 år (40 %) 1280227  kr 

    

LCC (20 %) -3052634  kr 

LCC (40 %) -2950712  kr 

    

Paybacktid (20 %) 41,18504  år 

Paybacktid (40 %) 37,90621  år 

 

 

  



 
 

8.1.4 Bilaga C 

I denna bilaga så redovisas all information och beräkning angående byte av fönster.  

Tabell C1. Beräkningar kring fönsterbytet. 

Grundinvestering  Storlek   Enhet 

antal fönster 135    

Kostnad/ fönster (bara glaset) 3000 inkl moms  kr/fönster 

Karm, foder etc. 1500  kr/fönster 

Total materialkostnad 607500  kr 

Arbetskostnad 1000  kr/fönster 

Total arbetskostnad 135000  kr 

Total kostnad (arbete+material) 

 
 

742500   kr 

Besparing    

 Nusummefaktor 15,04629687   år  

Livslängd fönster (n) 40  år 

kalkyl ränta ( r ) 0,06  % 

Energibesparing pga fönsterbyte 37283  kWh/år 

Elpris Umeå energi (börsel) 1  kr/kWh 

Besparing per år  37283  kr/år 

Besparing efter 40 år 560971,0863  kr 

      

LCC -181528,9137  kr 

Paybacktid 19,91524287   år 

 

 

 

 

 

 


