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Sammanfattning 
Bostäder och service står för 40 % av Sveriges energianvändning varav hushåll och lokaler 

står för 90 % av dessa. Det har beslutats i riksdagen att Sveriges energianvändning ska minska 

med 20 % fram till år 2020 och med 50 % till år 2050. Det finns stora vinster att göra 

energieffektivisering av byggnader, dels energi-, komfort- och kostnadsmässigt.  

Syftet med arbetet är att föreslå kostnadseffektiva energibesparande åtgärder. 

En energikartläggning har gjorts i byggnad M7 som tillhör det gamla sjukhusområdet på 

Umedalen i Umeå. M7 förvaltas av Balticgruppen som förvärvade byggnaden år 1987. Enligt 

uppgifter från energideklarationen så är energiprestandan 136 kWh/m2 och år.  

Enligt beräkningarna ger åtgärdspaketet en minskning av energianvändningen med 66 % till 

en energiprestanda på 46 kWh/m2 och år. Återbetalningen för åtgärdspaketet är ca 8,5 år. De 

enskilda åtgärderna som är mest kostnadseffektiva är att byta ut de gamla roterande 

ventilationsvärmeväxlarna mot nya och optimera styrningen av ventilationen i de två 

aggregaten, där de sistnämnda åtgärderna har en återbetalningsperiod på 3 och 7 dagar.  

 

 

 

Abstract 
In Sweden, housing and services use about 40 % of all energy in which households and other 

premises stand for 90 % of these. The Parliament has decided that energy consumption must 

be reduced by 20 % to year 2020 and by 50 % to year 2050. Due to energy efficiency there 

are great savings to be found in costs, indoor climate and energy. 

The purpose has been to recommend cost efficient measures to lower the energy consumption.    

An energy survey has been made in a building, M7, located in Umedalen, Umeå belonging to 

Balticgruppen AB. The energy performance is 136 kWh/m2*year according to the energy 

declaration.  

The calculations of the energy measures result in a drop of energy usage by 66 % to an energy 

performance of 46 kWh/m2*year and a payback period of 8,5 years. The most cost efficient 

measures are made in the ventilation with the lowest payback period of only 3 days. 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Förord 
Detta examensarbete som motsvarar 15 hp är det sista momentet i utbildningen 

högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet. Jag vill tacka mina 

handledare, Mattias Lundin på Balticgruppen, för all hjälp under arbetets gång och professor 

Thomas Olofsson för stöd och för trevliga möten. 

Jag vill även tacka min familj som betyder mycket för mig. 
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1. Inledning  
Detta avsnitt presenterar bakgrund, syfte, mål och avgränsningar i arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Bostäder och service står för 40 % av energianvändningen i Sverige. I denna sektor använder 

hushåll och lokaler ca 90 % av all energi. (1) Svenska lokaler använder 20 TWh värmeenergi 

och 34 TWh elenergi varje år. (2) 

Det finns beslut om att energianvändningen i byggnader ska minska. Riksdagen har beslutat 

om att energianvändningen i Sverige ska minska med 20 % fram till år 2020 och med 50 % 

till år 2050. Boverkets krav i BBR 22 (kap 9) vid nyproduktion för lokaler i klimatzon 1 med 

annan uppvärmning än elvärme är 105 [kWh/m2 Atemp och år] för inomhusytor som är 

uppvärmda till mer än 10°C. (3)  

EU har beslutat genom deras energieffektiviseringsdirektiv att energianvändningen ska 

minska, år 2020 ska alla nybyggda byggnader vara så kallade näranollenergibyggnader. (4)  

Det finns stora vinster att göra energieffektivisering av byggnader, dels energi-, komfort- och 

kostnadsmässigt.  

 

Byggnad M7 i området Backen i Umedalen i Umeå är en del av ett stort gammalt 

mentalsjukhus som byggdes på 1930-talet. Namnet M7 står för att det var en avdelning enbart 

för män. Sjukhusområdet var verksamt fram till 1986 och förvärvades av fastighetsbolaget 

Balticgruppen 1987. Nu för tiden är byggnaden en företagspark som består av allt från kontor 

till olika typer av vårdinrättningar varav en är en läkarmottagning. På det gamla 

sjukhusområdet finns även en skulpturpark. (5) 

Byggnaden är på ca 6 500 m2 och har renoverats i omgångar under åren. På 80-talet 

installerades två roterande värmeväxlare med nya ventilationsdragningar som består bland 

annat av murade kanaler på vinden. 

Andra byggnader i området Backen på Umedalen är liknande byggnad M7. Det gör att 

byggnaden kan ses som ett typhus för området och kan eventuellt vara vägledande för 

åtgärder på fler byggnader i området. 

 

1.2 Syfte  

Syftet är att ta fram förslag på åtgärder för att effektivisera energianvändningen på ett 

finansiellt lönsamt sätt. Det är en gammal byggnad som under årens gång har renoverats och 

fått olika energitekniska lösningar. Dock syns det i mätningar att temperaturen i frånluften till 

värmeväxlaren är relativt låg. Motivet till arbetet är att förbättra dagens energianvändning 

genom att föreslå olika energibesparande åtgärder. För att bestämma vilka åtgärder som ska 

presenteras behövs det göras en energikartläggning som fungerar som underlag till dessa. 

Beräkna lönsamheten för var och en av de olika åtgärderna och även göra en 

kostnadsberäkning. I slutändan är det Balticgruppen som avgör om det blir aktuellt att göra 

någon och i så fall hur omfattande dessa energieffektiviseringsåtgärder blir. 
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1.3 Mål 

Att i slutet av projektet presentera kostnadseffektiva energisparande lösningar för byggnad 

M7. Olika ekonomiska kalkyler ska användas: återbetalningstid och Beloks internräntemetod.  

 

1.4 Avgränsning 

Examensarbetet har utförts under en begränsad period och därför har dessa avgränsningar 

gjorts. 

Beräkningar har utförts i Microsoft Excel då det är en stor byggnad som tar lång tid att bygga 

upp och simulera i IDA ICE. 

Endast ett omfattande åtgärdspaket har tagits fram då det även finns resultat av alla enskilda 

åtgärder med vilka man kan använda som underlag vid fåtalet åtgärder. 

Kostnader har främst erhållits från REPAB då det är många olika åtgärder som ska 

kostnadsbestämmas då det skulle ta för lång tid att be olika företag om prisuppgifter. 

Känslighetsanalysen är gjord med en variation av energiprisökningen och de tre åtgärderna 

som står för de största kostnaderna i åtgärdspaketet. 

Interaktionseffekter har endast jämförts mellan åtgärdspaketet och Beloks åtgärdspaket. 
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2. Teori/ teoretisk bakgrund 
Här presenteras nödvändig teoretisk bakgrund till arbetet. 

2.1 Teori om energi i byggnader 

Värmegenomgångskoefficienten, U-värdet, är den värmemängd som passerar genom ett 

ytskikt när det är en differens mellan temperaturerna på de olika sidorna av skiktet. 

Värmeöverföringen sker på grund av systemets vilja att skapa jämvikt.  Om det är flera skikt 

så summeras dessa värmemotstånd och sätts till R i ekvation 1. (6)  

U-värdet beräknas genom 

 𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅𝑡𝑜𝑡+𝑅𝑠𝑒
   [1] 

 

Där: 

U=Värmegenomgångskoefficienten [W/m2*°C] 

Rsi=Värmeöverföringsmotståndet på insidan [m2*°C/W] 

Rtot=Totala värmeöverföringsmotståndet genom skikten [m2*°C/W] 

Rse= Värmeöverföringsmotståndet på utsidan [m2*°C/W] 

 

Värmeöverföringsmotståndet, R, är materials förmåga att motstå värmetransport. Rsi och Rse 

är värden på värmeöverföringsmotståndet på insidan och utsidan av skikt som bygger på både 

konvektion och strålning. För värden se tabell 1. 

Tabell 1. Användbara värden på Rsi och Rse. 

Rxx [m2*°C/W] Källa 

Rsi 0,13 (7) 

Rse  0,04 (7) 

 

R-värdet av materialets är beroende av dess tjocklek och värmekonduktivitet, λ-värde, 

ekvation 2. (6) 

R-värdet beräknas genom  

 𝑅 =
𝑑

𝜆
    [2] 

 

Där: 

R=Värmeöverföringsmotståndet [m2*°C/W] 

d=Tjocklek (m) 

λ=Värmekonduktivitet [W/m*°C] 
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2.1.1 Transmissionsförluster 

Specifika värmeförlustfaktorn, Qt för transmission inkluderar hela klimatskalet; fasad, fönster, 

tak och golv beräknas med ekvation 2. (8)  

𝑄𝑡 = ∑ 𝑈𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝐴𝑖 + ∑ 𝛹𝑘

𝑚
𝑘=1 ∗ 𝐿𝑘 + ∑ 𝑋𝑗

𝑝
𝑗=1          [2] 

 

Där: 

Qt=Specifika värmeförlustfaktorn [W/°C] 

Ui=Byggnadsdelens värmegenomgångstal [W/m2*°C] 

Ai= Byggnadsdelens yta [m2] 

Ψk=Värmegenomgångstal för linjär köldbrygga [W/m*°C] 

Lk=Längd på linjär köldbrygga [m] 

Xj=Värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga [W/°C] 

 

2.1.2 Ventilationsförluster 

Ventilationsförluster sker på två sätt, genom ventilation och luftläckage. Energiförlusten inom 

ventilation är att uppvärmd luft blåses ut och att kall uteluft tas in. 

Den specifika förlustfaktorn för ventilationen, Qv, påverkas av bland annat 

temperaturverkningsgraden på RVVX och drifttid, se ekvation 3. Drifttiden d=1 betyder att 

driften ständigt är på året runt. (9) 

 𝑄𝑣 = 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ �̇�𝑣 ∗ (1 − 𝜂) ∗ 𝑑  [3] 

 

Där: 

Qv=Specifika förlustfaktorn för ventilation [W/°C] 

ρ=Luftens densitet [kg/m3] 

Cp=Luftens värmekapacitet [J/kg*°C] 

V̇v=Ventilationens luftflöde [m3/s] 

η=Temperaturverkningsgrad för RVVX [-] 

d=Drifttid, procentuell andel av året [-] 

 

Temperaturverkningsgraden för värmeväxlaren beräknas med ekvation 4.  

 𝜂 =
𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙−𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒
∗

�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙

�̇�𝑓𝑟å𝑛
   [4] 
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Där: 

η=Temperaturverkningsgrad på värmeväxlare  

Ttill=Tillufttemperatur [ᵒC] 

Tute=Utetemperatur [ᵒC] 

Tfrån=Frånlufttemperatur [ᵒC] 

V̇till=Tilluftflöde [m3/s] 

V̇från=Frånluftflöde [m3/s] 

  

2.1.3 Luftläckageförluster 

Luftläckage är ett oavsiktligt luftflöde som läcker in genom otätheter i klimatskalet. Luften är 

kall och måste värmas vilket ger ett större behov av värmesystemet. Det är svårt att avgöra 

hur stort läckaget är om det inte mäts upp. Det är dock en kostsam och svår process. Lokaler 

kan anses ha ett luftläckage ca 1,6 l/s*m2 omslutande area som har kontakt med 

inomhusluften. (7) (10) Detta värde är framtaget vid en så kallad provtryckning då en fläkt 

trycker in luft för att skapa ett övertryck på 50 Pa. Då byggnader med FTX-system har 

balanserade ventilationsflöden så kan det praktiska luftläckaget anses vara 4 % av det 

provtryckta värdet under ett år. (10) 

Luftläckagets specifika värmeförlustfaktor, Qll, se ekvation 5. (8)  

 𝑄𝑙𝑙 = 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ �̇�𝑙𝑙   [5] 

 

Där: 

Qll=Specifika förlustfaktorn för luftläckaget [W/°C] 

ρ=Luftens densitet [kg/m3] 

Cp=Luftens värmekapacitet [J/kg*°C] 

V̇ll=Luftläckagets luftflöde [m3/s] 

 

2.1.4 Energibehov för uppvärmning 

För att räkna ut energibehovet i en byggnad kan man använda ekvation 6. Qtot räknas ut 

genom att summera de specifika förlustfaktorerna för transmission, Qt, ventilation, Qv och 

luftläckage, Qll. (8)  

 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝐺𝑡  [6] 

Där: 

Euppvärmning=Energibehovet för uppvärmning [Wh/år] 

Qtot=Totala specifika förlustfaktorn [W/°C] 
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Gt=Gradtimmar [°Ch /år] 

 

Energibehovet under att år varierar kraftigt från vinter till sommar. För att få ut hur mycket 

energi som behövs används en tabell med gradtimmar, se bilaga 1. För att använda den 

behövs en gränstemperatur och den lokala årsmedeltemperaturen. Gränstemperaturen för 

äldre byggnader brukar sättas till 17 °C och det betyder att värmesystemet endast behöver 

värma byggnaden till 17 °C och sedan gör ”gratisenergi” bestående av solinstrålning, 

elektriska apparater och personnärvaro den sista temperaturhöjningen till lämplig 

inomhustemperatur. Umeås årsmedeltemperatur är ca 3,5 °C. (7) Gradtimmarna som avläses 

ur tabellen är normalårskorrigerade vilket medför att energianvändningen blir 

normalårskorrigerad. 

Tabellen har en så kallad eldningsgräns på 11 °C vilket innebär att när utomhustemperaturen 

är högre än 11 °C så stängs värmesystemet av och solinstrålningen antas stå för den 

behövande uppvärmningen. (11) 

 

2.2 Ventilation 

Här presenteras teori om byggnaders ventilationssystem. 

2.2.1 SFP 

SFP, Specific fan power, står för hur mycket eleffekt till fläktar som behövs för att flytta 

ventilationsluften, se ekvation 7. (8)  

Det ger en bild av en fläkts el-effektivitet.  

 

𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙+𝑃𝑓𝑟å𝑛

V̇𝑚𝑎𝑥
   [7]

  

Där: 

SFP= Specifika fläkteffekten [kW/(m3/s)] 

Ptill=Tilluftsfläktens effekt [kW] 

Pfrån=Frånluftsfläktens effekt [kW] 

V̇max= Det största av till och frånluften i aggregatet [m3/s] 

2.2.2 Tillämpningar ventilation 

Ventilationen i en byggnad står för att tillföra frisk tilluft och ventilera bort föroreningar. 

Föroreningar som koldioxid, lukt, radon och emissioner från byggmaterial och inredning är 

exempel på vad ventilationssystemet ska föra bort. 

Olika verksamheter har olika krav på luftomväxling, se bilaga 2. 

Det finns olika typer av ventilationssystem; S, F, FT och FTX. S-system eller självdrag 

används ofta på äldre villor. Tilluften söker sig in i huset via springor och otätheter. Det är 
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termiska krafter som skapar drivkraften som gör att luften sugs in och frånluften lämnar 

byggnaden via t.ex. skorstenen. F-system eller frånluftsystem ser i utförandet ut som ett S-

system men har en fläkt istället för termiska drivkrafter som står för luftflödet. Fördelen med 

ett F-system är att den säkerställer en god ventilation året runt medan S-systemets termiska 

krafter minskar på sommaren då temperaturskillnaden mellan inne- och utomhus är små. 

FT-system, från och tilluftssystem, bygger på två mekaniska fläktar som tar in tilluften och 

transporterar bort frånluften. Detta system har större energianvändning då två fläktar krävs i 

ventilationssystemet. 

FTX eller från och tilluftssystem med värmeåtervinning är det ventilationssystem som är det 

mest energieffektiva. Systemet använder också två fläktar som i FT-systemet men med 

återvinningen av energin i frånluften görs stor energibesparing. Huvudkomponenten i 

ventilationssystemet är värmeväxlaren. 

Värmeväxlare används för att värma den inkommande kalla uteluften med värmeenergin i 

frånluften. Värmeväxlaren är vanligtvis placerad i ett aggregat och som även innehåller filter 

för att filtrera luftflödena från partiklar som kan fastna i värmeväxlaren och sänka 

temperaturverkningsgraden. Aggregatet innehåller även ett batteri med luftvärmare och ibland 

även en luftkylare. Värmebatteriet används då tilluften inte uppnår en tillfredsställd 

temperatur efter värmeväxlaren att leverera ut i byggnaden.  

Det finns flera olika typer av värmeväxlare varav det vanligaste inom ventilation är 

plattvärmeväxlare, vätskevärmeväxlare och roterande värmeväxlare. Den värmeväxlare som 

har högst temperaturverkningsgrad är den roterande typen, se figur 1. Den roterande 

värmeväxlaren består av en roterande trumma som på ena sidan genomströmmas av tilluften 

och den andra sidan av frånluften. Den av frånluften uppvärmda delen av trumman roterar in 

och värmer flödet med uteluft. Rotationen gör att en del av frånluften kan överföras till 

tilluften. För att minimera detta finns det en renblåsningszon som använder en liten del av 

tilluftflödet för att trycka bort den del av från luften som befinner sig i renblåsningszonen.  

Beroende på olika driftsituationer kan temperaturverkningsgraden förändras genom att minska 

rotorns hastighet. Hastigheten varierar mellan 0,5-20 varv per minut. (12)   
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Figur 1. En roterande värmeväxlare med dess olika flöden. (13)  

 

2.3 Ekonomiska beräkningar 

De ekonomiska beräkningarna i arbetet med att energieffektivisera byggnad M7 bygger på 

den diskonterade payback-metoden och Beloks internräntemetod. Det finns olika aspekter 

med olika metoder för att visa om det är lönsamt att göra investeringar. Payback-metoden är 

en metod som är enkel att förstå och räkna med men den kan göra att långsiktiga investeringar 

blir lidande då en lång återbetalningsperiod kan göra att investeringar uteblir. 

Beloks internräntemetod kan ses som en metod att använda för långsiktiga investeringar då 

det är den ekonomiska livslängden som avgör tidsperioden beräkningarna utförs på. 

2.3.1 Diskonterande payback-metoden 

Den diskonterade payback-metoden används för att beräkna hur många år det tar innan en 

investering har återbetalat sig, se ekvation 8. Den faktor som tas med jämfört med den vanliga 

payback-metoden är att kalkylräntan är med i beräkningarna. (7) Det är ett sätt att från 

företagets sida ställa krav på lönsamheten av åtgärder.  

𝑇 =
−ln(1−

𝑟∗𝐺

𝑎
)

ln(1+𝑟)
   [8]

  

Där: 

T=Återbetalningsperioden [år] 

r=Korrigerad real kalkylränta [%] 

G=Investering [kr] 

a=Årliga besparingen [kr] 
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Den nominella kalkylräntan kan anpassas för framtida stigande energipriser som är större än 

inflationen. Den korrigerade reala kalkylräntan beräknas med ekvation 9. (7) 

    𝑟𝑘𝑜𝑟𝑟 ≈ 𝑟𝑛 − 𝑞  [9]

    

Där: 

rkorr=Korrigerad real kalkylränta [%]  

rn=Nominell kalkylränta [%] 

q=Energiprisökning [%] 

 

2.3.2 Beloks Internräntemetod 

Belok, Beställargruppen lokaler, initierades 2001 av Energimyndigheten och är idag ett 

samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare. Beloks syfte är att 

forska och ta fram arbetsmetoder för att minska energianvändningen i befintliga lokaler. Detta 

är ett bra verktyg för fastighetsägare vid genomföring av utvecklingsprojekt inom 

energieffektivisering och förbättring av inomhusklimat med säkerställd lönsamheten i 

åtgärderna. (14) 

Arbetsmetodiken heter Totalmetodiken. Totalmetodiken består i att energieffektivisera lokaler 

med ekonomisk lönsamhet i projekt. Energieffektiviseringen består av att göra alla åtgärder i 

ett paket som föreslås.  Fastighetsägaren ställer krav på avkastning av investerat kapital och 

det är utgångspunkten i projekten. (15) 
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3. Metod 
Här presenteras arbetets tillvägagångssätt.  

3.1 Arbetsmetod 

För att få fram nödvändiga data/information till att utföra arbetet har det gjorts ett besök vid 

byggnad M7, tagit del av energideklaration, energideklarationsprotokoll, luftflödesprotokoll, 

relationsritningar mm. Besöket utfördes den 30 mars 2016. Med på besöket var personal från 

Balticgruppen; handledare, driftingenjör och fastighetstekniker. De delar som inspekterades 

var entré, trapphus, källare och undercentral och vind.  

3.2 Utrustning 

Mätvärden togs med hjälp av fast monterade termometrar och tångamperemeter som 

tillhandahölls av fastighetsägaren. Beräkningar har utförts i Microsoft Excel och resultat av 

beräkningar har används i Beloks Totalverktyg. 

3.3 Referenshus 

För att kunna presentera energisparande åtgärder byggs en teoretisk modell (referenshuset) 

upp över huset. En energikartläggning görs för insamling av data. Sedan kan U-värden och 

energitransmissioner för klimatskalets olika delar beräknas. Delarna består av vindsbjälklaget, 

fasaden, fönster, källarväggar och källargolv.  

Ventilationen påverkar husets energianvändning genom både värme och el. Genom mätningar 

av fläkteffekt och data om huvudluftflöden för norra och södra delarna av byggnaden 

beräknades fläktarnas eleffekter och SFP-värde. Utifrån driftövervakningen beräknades den 

årliga elanvändningen för fläktarna. Temperaturmätningarna användes för att beräkna 

temperaturverkningsgraden för att sedan kunna beräkna värmeförlusterna från 

ventilationssystemet.  

När referenshusets beräkningar är tillräckligt bra kalibrerade, inom 10 %, mot 

energideklarationens värden kan förslag på olika åtgärder tas fram. Dessa förslag på åtgärder 

bedöms med underlag utifrån resultatet av sammanställningen av referenshuset. Åtgärderna 

sätts sedan in i referenshuset för att beräkna den minskade energianvändningen. (16) 

3.4 Kalkylförutsättningar 

I samråd med handledaren från Balticgruppen sattes de kalkylförutsättningar som ska gälla i 

de ekonomiska beräkningarna, se tabell 2, och att prisuppgifter kan hämtas från REPAB 2012 

då inflationen under denna tidsperiod har varit låg. 

Tabell 2. Sammanställning av ekonomiska förutsättningar. 

Nominell kalkylränta 7,5 % 

Fjärrvärmepris*  0,7515 kr/kWh 

Elpris* 0,6728 kr/kWh 

Energiprisökning fjärrvärme/el (utöver 

inflation) 

2 % 

Kalkylperioder för tekniska system Standard, se bilaga 3 
 * Bygger på 2015 års priser 

Prisuppgifter för åtgärder har hämtats från REPAB och Värmehjälpen. (17) (18) 
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Priserna i rapporten ska ses som en approximation och används för att försöka skapa en 

uppfattning av olika investeringskostnader. För prisunderlag se bilaga 4 och 5. 

3.5 Beloks Totalmetodik 

Inom Totalmetodiken finns det ett beräkningsprogram, Totalverktyget, som används för att ta 

fram ett rekommenderat åtgärdspaket som uppfyller de lönsamhetskrav som fastighetsägaren 

har ställt.  

Beräkningsprogrammet Totalverktyget är ett gratis program som kan laddas ner på Beloks 

hemsida. (19) Indata till programmet är energibesparing, investeringskostnader, energipris, 

energiprisökning och kalkylränta och resultatet visas i ett diagram som på y-axeln har 

besparing per år och på x-axeln investeringen. Den röda kurvan är kravet på avkastning, 

kalkylräntan, och kurvan med de röda markeringarna är de olika åtgärderna. Åtgärdspaketets 

lönsamhet bestäms när åtgärderna är plottade som en kurva tillsammans utan att den skär den 

röda kurvan. 

Tanken med Totalmetodiken är att när alla åtgärder görs i ett paket så ger det den största 

energibesparingen. De mer lönsamma åtgärderna kompletterar de åtgärder som är mindre 

lönsamma och tillsammans i ett åtgärdspaket kan upp till 50 % mer energi besparas jämfört 

med att genomföra bara de mest lönsammaste åtgärderna och att fastighetsägarna får en god 

lönsamhet. (20)  
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4. Energikartläggning 
Här presenteras byggnadens nuvarande skick, installationer och driftsituation.  

Byggnaden består av tre våningar med en extra våning i mittendelen. På kortsidorna är det två 

gavlar som är orienterade mot öster. Byggnaden inhyser verksamheter som läkarmottagning, 

BUP, sjukgymnastik, familjecentral och konsult-kontor.  

Källaren är uppvärmd och delar av den består av förråd och arkiv medan andra delar inte är 

under användning. Det är flera rum i källaren som är i oordning och innehåller t.ex. gamla 

trasiga möbler.  

Vinden är av typen kallvind och har inget användningsområde förutom ventilationssystem. 

Delar av vinden har gamla förråd som inte brukas idag. 

 Energianvändning, se tabell 3, är från fjärrvärme är 682 749 kWh/år, innan 

normalårskorrigering, och totala fastighetselen inklusive el för uppvärmning av 

tappvarmvatten är 153 599 kWh/år. Energiprestandan är 136 kWh/m2. (21) 

Tabell 3. Energianvändning enligt energideklarationen. 

Energibärare kWh/år Källa 

Fjärrvärme 682 749* (21) 

Fastighetsel 125 184 (21) 

Tappvarmvatten (el) 28 451** (21) 

Verksamhetsel 142 044 (21) 
  *Innan normalårskorrigering. **Räknas in under fastighetselen. 

Utifrån ritningar, intervjuer, besök, mätningar, energideklaration (21), OVK (22) (23) och 

tidstypiska antaganden så har en bild av energianvändningen beräknats, se tabell 4. 

4.1 Klimatskal 

På grund av svårighet att hitta information om de olika delarna av byggnaden så har det 

antagits att vara av tidstypisk konstruktion och hämtats från ”Så byggdes husen 1880-2000” 

(24). Se tabell 4 för resultatet. 

Fasad 

Då det inte finns någon exakt information om ytterväggars material och tjocklek antogs det 

till att den består av uppbyggd av 1½-stens stortegelmur med ut- och invändig puts. Med 

denna uppbyggnad blir U-värdet 1,07 W/m2*K. 

Vind 

Vindsbjälklaget antogs vara av träkonstruktion med ett U-värde på 0,26. Ovanpå detta ligger 

en 90 mm tjock mineralullsmatta av väldigt varierande kvalitet. Isolermattan har flyttats runt 

på vissa ställen och blottlägger delar av vindsbjälklaget. Detta gör det svårt att bestämma ett 

U-värde på vinden. Beräkningar av nuläget bygger på en isoleringstjocklek med 90 mm. 
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Fönster 

Det finns 286 fönster varav 19 är utbytta på 2000-talet till 2+1 fönster med argonfyllning och 

lågemissionsskikt. U-värdet på dessa fönster är 1,1. Övriga fönster är från 1970-talet och har 

ett U-värde på 2,9.  

Källarväggar 

Källarväggarna har antagits vara av tidstypisk konstruktion. Den består av en 75 cm tjock 

betong med inblandning av sparsten. 

Källargolv 

Källarväggarna har antagits vara av tidstypisk konstruktion. Den består av en 10 cm tjock 

betong. 

 

Tabell 4. Klimatskalets delar med dess yta och U-värde. 

 

4.2 Ventilation 

Ventilationen består av två stycken ventilationsaggregat som installerades 1984. Det södra 

står för luftförsörjningen av den södra halvan av byggnaden och det norra aggregatet står för 

luftförsörjningen av norra delen. 

Aggregaten består av roterande värmeväxlare, värmebatteri med fjärrvärme, filter och till- och 

frånluftsfläktar. Temperaturverkningsgraden beräknades till 69,4 % för det södra aggregatet 

och 66,7 % för det norra. Ventilationsflödena är 13 500 m3/h i södra aggregatet och 15 000 

m3/h i det norra. (21) Det högre flödet för det norra aggregatet beror på att verksamheten 

inkluderar operationssalar som kräver ett större ventilationsflöde, se bilaga 2.  

Ventilationskanalerna på vinden har en isolering av varierande kvalitet. Ursprungskanalerna 

är isolerade med okänd tjocklek av material liknande mineralull. Några kanaler är inmurade 

för att ge extra skydd. Inmurningens syfte kan vara att skydda kanalerna som ligger på 

vindsbjälklaget bredvid gångplankor som används för att kunna röra sig/ta sig fram på vinden. 

En tidigare åtgärd som är synlig är att vissa ventilationsledningar har tilläggsisolerats med 

Byggnadsdel Area 

(m2) 

U-värde 

(W/m2*K) 

Källa 

Fasad 2760 1,07 (24), beräkningar 

Fönster (gamla) 554,5 2,9 (21), beräkningar 

Fönster (nya) 43,3 1,1 (21), beräkningar 

Fönster, totalt 642 2,78 Beräkningar 

Vindsbjälklag 1600 0,255 (24), beräkningar 

Källarvägg 700 0,336 (24), beräkningar 

Källargolv 1600 0,273 (24), beräkningar 
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mineralullsmattor som sätts ihop med metallhakar. Under besiktningen visualiserades att 

åtgärden har kraftigt varierande effekt. Vissa ventilationsledningar har tilläggsisoleringen helt 

eller delvis ramlat av.  

SFP-värdet på fläktarna beräknades utifrån flöden från energideklarationen och mätningar 

som utfördes med tångampermeter vid besöket. Det beräknade SFP-värdet för det södra 

aggregatet är 2,24 kW/(m3/s) och för det norra aggregatet 2,77 kW/(m3/s). 

Vid besöket noterades även att lufttemperaturen efter den roterande värmeväxlaren var 15 °C 

och värmdes av värmebatteriet till 21 °C.  

Drifttider för ventilationen är hämtade från ett övervakningsprogram. Driften är för det norra 

aggregatet (TA1) måndag och tisdag klockan 05-18 sedan ständig drift från onsdag kl 05 till 

fredag kl 18, detta är 87 h/v. Anledningen till att drifttiden inte är 65 h/v är att en av 

verksamheterna som använder lokalerna i norra delen har haft verksamhet även under nätterna 

på onsdagar och torsdagar. Det finns inga uppgifter hur den beläggningen ser ut idag. (22) Det 

södra aggregatet har ständig drift då de verksamheter som är lokaliserade där har dygnetrunt-

verksamhet. Se tabell 5 för en sammanfattning flöden, drifttider och 

temperaturverkningsgrader. 

Ofrivillig ventilation i form av luftläckage antas vara 1,6 l/s*m2. (7) Luftläckage är något som 

bör minimeras då det ger en ökad energianvändning, kan försämra inomhusklimatet genom att 

uppfattas som ”drag” men även resultera i fuktproblem. 

Enligt de senaste OVK-dokumenten så saknas det två stycken HEPA-filter i tilluftdonen som 

försörjer operationssalarna. 

På vinden finns det även två stycken fläktar som ventilerar bort fukt för att undvika kondens. 

Det var inte möjligt att mäta eller hitta någon information om hur fläktarna styrs eller vad de 

har för effekt då de var så högt placerade i taknocken. Enkla åtgärder för att minska dessa 

problem är att se över hur skicket är på tätningslister kring fönster och ytterdörrar. Kostnaden 

för denna åtgärd är ur materiell synvinkel väldigt låg men tyvärr svår att utvärdera ur en 

energisynpunkt då det krävs att göra en provtryckning för att avgöra om luftläckaget har 

minskat. Fuktproblemen på vinden beror på att fuktig inomhusluft läcker upp på vinden och 

kondenserar när den träffar kalla ytor. Därför bör även tätningslister på dörrar och eventuella 

luckor som leder till vinden inifrån kontrolleras och kanske bytas ut.  

 

Tabell 5. Ventilationsflöden, drifttid och temperaturverkningsgrad. 

Ventilation  Flöde 

[m3/s] 

Drifttid 

[h/vecka] 

Temperaturverkningsgrad 

[%] 

Källa 

Norr TA1 4,2 87 66,7 Besök/beräkningar 

Söder TA2 3,75 168 69,4 Besök/beräkningar 

Luftläckage 0,47 168 - (7), (10) 
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4.3 Värmesystem 

Värmesystemet består av fjärrvärme som distribueras i byggnaden av ett två-rörs 

radiatorsystem. Radiatorerna är av äldre modell och injustering av radiatorsystemet har inte 

gjorts de senaste åren enligt Balticgruppen. Det händer att ventilerna fastnar och begränsar 

funktionen i radiatorerna. Detta åtgärdas av motionering av dessa. 

4.4 Tappvarmvatten 

Byggnadens tappvarmvatten bereds av två varmvattenberedare som är placerade i 

undercentralen i källaren. Uppvärmningen består av direktverkande el på grund av att det 

lokala fjärrvärmenätet inte har tillräckligt hög framledningstemperatur sommartid. 

4.5 Fastighetsel 

Fastighetselen står för bland annat belysning av trapphus och entré, hiss, fläktar till 

ventilationsaggregaten och för ventilation av vind, och pumpar till radiatorsystemet samt 

tappvarmvatten.  

4.7 Sammanfattning energikartläggning 

Från de beskrivningar som finns, uppmätta värden och det som har antagits har en 

beräkningsmodell kalibrerats in så att den motsvarar den verkliga byggnaden. Enligt 

beräkningarna överensstämmer modellen bra med energideklarationen. Referenshusets 

energiprestanda är 136 kWh/m2, varav 737,8 MWh är fjärrvärme och 154 MWh är 

fastighetsel. Totalt 887 MWh energi använder referensbyggnaden per år. 

Energiförlusterna genom klimatskalet är ca 68 % och resterande 32 % står ventilationen för. 

Figur 2 visar hur stor del av energin som går förlorad genom olika delar i byggnaden.  

 

Figur 2. Andel av energiförlusterna genom klimatskal och ventilation. 
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5. Resultat 
I resultatdelen presenteras och beskrivs identifierade åtgärder och resultatet av dessa. 

5.1 Identifierade åtgärder 

Här presenteras relevanta åtgärder för att minska energianvändningen i byggnaden. 

 

Åtgärder fasad 

ÅT1A Tilläggsisolering av fasad med 100 mm isolering 

ÅT1B Tilläggsisolering av fasad med 150 mm isolering 

ÅT1C Tilläggsisolering av fasad med 180 mm isolering 

ÅT1D Tilläggsisolering av fasad med 200 mm isolering 

ÅT1E Tilläggsisolering av fasad med 220 mm isolering 

Byggnadens fasad innehåller ingen isolering utan består enbart av tegel och puts. Detta gör att 

U-värdet är 1,07. Tilläggsisolering av fasaden bör göras på utsidan då invändig 

tilläggsisolering riskerar att orsaka fuktproblem. Utvändig isolering gör att den nuvarande 

väggens temperatur stiger vilket gör att risk för kondens minskar. 

I åtgärden med tilläggsisolering följer vissa byggtekniska komponenter. Den utvändiga 

tilläggsisoleringen sätts in i ett regelverk som hålla fast isolermaterialet. Utanpå detta stryks 

det puts och målas med ett lager färg. En del som även påverkar kostnaden för investeringen 

är byggställningar som används vid byggnationen men de kostnaderna är inte med i dessa 

kalkyler då de är svåra att uppskatta. 

På grund av byggnadens kulturhistoriska värde avgränsar projektet en tilläggsisolering av 

fasaden till max 100 mm för att inte riskera att göra alltför stora förändringar av utseendet. 

Däremot kommer det att göras energi- och ekonomiska beräkningar även för andra tjocklekar. 

Åtgärder vind 

ÅT2A Tilläggsisolering av vindsbjälklaget med 300 mm lösull. 

ÅT2A Tilläggsisolering av vindsbjälklaget med 350 mm lösull. 

ÅT2A Tilläggsisolering av vindsbjälklaget med 400 mm lösull. 

En tilläggsisolering av vinden med lösull är en åtgärd som är enkel att utföra då det finns olika 

system för att spruta ut isolermaterialet ur en slang. (25) Genom tilläggsisoleringen så 

minskar värmemängden som tränger upp genom vindsbjälklaget och vinden blir då kallare. 

Då det redan finns två fläktar som ventilerar vinden för att undvika fuktproblem bör denna 

åtgärd kunna utföras. Dock skulle en ordentlig genomgång av vinden behövas genom att ta 

bort den befintliga isoleringen, installera ett tätskikt och sedan sprutisolera hela vinden med 

lösull. Tilläggsisolering av vinden kan även ge en viss isolering av de ventilationskanaler som 

är dragna på en låg höjd. Det gör att problem med kondens i ventilationsledningarna till följd 

av det kallare klimatet på vinden minimeras. 
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Åtgärder fönster 

ÅT3A byte av 50 % av fönstren 

ÅT3B byte av 100 % av fönstren 

Då en stor del av byggnadens fönster är av typen två-glas med ett uppskattat U-värde på 2,9 

finns det en stor potential att minska energiförlusterna genom dessa.  Åtgärden består av att 

byta ut de gamla fönstren mot liknande de 19 fönstren som redan är utbytta med ett U-värde 

på 1,1. 

Åtgärder ventilation 

ÅT4A Byta ut det södra ventilationsaggregatet till en RVVX med temperaturverkningsgrad 

på 85 % och ett SFP-värde på 2 kW/(m3/s). 

ÅT4B Byta ut det norra ventilationsaggregatet till en RVVX med temperaturverkningsgrad på 

85 % och SFP-värde på 2 kW/(m3/s). 

ÅT4C Byta ut båda ventilationsaggregaten till RVVX med temperaturverkningsgrad på 85 % 

och SFP-värde på 2 kW/(m3/s). 

De två roterande värmeväxlarna är gamla och kan behövas bytas ut, se bilaga 3, för att 

säkerställa en god ventilation i byggnaden. Nuvarande värmeväxlare har en 

temperaturverkningsgrad på ca 66 - 69 %. Nya värmeväxlare har en temperaturverkningsgrad 

på ca 85 %.  

Att byta ut ventilationsaggregat resulterar i bättre temperaturverkningsgrad, minskat 

fläktarbete och mindre användning av värmebatterierna till tilluften. 

Åtgärder ventilationsstyrning 

ÅT5 Styrning av ventilationen i det norra aggregatet: 65 h/v  

ÅT6 Styrning av ventilationen i det södra aggregatet: helfart 65 h/v, halvfart 103 h/v 

Då byggnaden har ständig ventilation dygnet runt i den södra delen och ventileras även 

nattetid onsdagar och torsdagar i den norra delen ger detta möjligheter till 

energieffektivisering.  

Eftersom det pågår dygnet-runt-verksamhet i södra delen kan inte ventilationen stängas av 

nattetid. Däremot skulle den kunna sänkas då det troligen inte befinner sig lika många 

personer i lokalerna nattetid. I samråd med universitetshandledaren bör flödet i det södra 

aggregatet kunna sänkas med 50 % nattetid och att eventuellt installera knappar för forcerad 

ventilation i t.ex. sovrum, personalrum och kök som används nattetid. 

Med detta kan ventilationen köras på helfart dagtid kl. 05-18 därefter minskar flödet med 50 

% under natten. 

Det norra aggregatet skulle kunna stängas nattetid på onsdagar och torsdagar och ha en 

drifttid mellan kl. 05-18 på vardagar. 
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5.2 Resultat av åtgärder 

I denna del presenteras resultaten av de olika åtgärderna för sig och även ett paket av åtgärder 

som även används i Beloks Totalmetodik. Verksamhetselen visas i figurerna och har inte 

påverkats av någon av åtgärderna. 

5.2.1 Energiberäkningar 

De största energibesparingarna finns att göra i uppvärmningen. Vid beräkningarna har 

tilläggsisoleringens material satts till λ= 0,035 [W/m*°C] då det kan ses som en uppskattning 

av de material som kan tänkas användas. 

Resultatet av energiberäkningarna visar enligt tabell 6 nedan att den största energibesparingen 

återfinns i åtgärderna med tilläggsisolering av fasaden. Störst blir energibesparingen i ÅT1E 

med en tilläggsisolering av fasaden med 220 mm isolering. Då U-värdet för fasaden är relativt 

högt jämförelse med t.ex. vinden så blir energibesparingen stor då U-värdet sänks till ca 25 % 

av det ursprungliga vid en tilläggsisolering av endast 100 mm.  

Vindens U-värde är relativt lågt och med isoleringen med 90 mm mineralull så blir resultatet 

av en tilläggsisolering procentuellt liten. Minst energibesparing hittas i ÅT2A, tilläggsisolera 

vinden med 300 mm isolering. Skillnaden i energibesparing mellan 350 och 400 mm isolering 

är liten. Som kan ses i figur 2 så har vinden en liten inverkan på byggnadens energiförluster. 

Det beror på att ytan av vinden utgör en procentuellt liten del av byggnadens klimatskal då 

den större delen av huset har tre våningar. 

Åtgärderna ÅT3A och ÅT3B, att byta ut gamla fönster mot nya energieffektivare är en åtgärd 

som ger en linjär besparingskurva. När fler fönster byts ut minskar transmissionsförlusterna 

proportionerligt. Om alla fönster byts till energieffektiva sådana ger det en energibesparing på 

14,1 %. 
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Tabell 6. Klimatskalets energiresultat. 

Åtgärd Nytt U-

värde 

[W/m2*°C] 

Värme-

besparing 

[MWh/år] 

Energi-

minskning 

[%] 

Energibesparing totalt 

[kWh/m2 och år] 

ÅT1A 

Tilläggsisolera 

fasad 100 mm 

0,264 258 29,1 39,7 

ÅT1B 

Tilläggsisolera 

fasad 150 mm 

0,19 

 

281 31,7 43,3 

ÅT1C 

Tilläggsisolera 

fasad 180 mm 

0,164 

 

290 32,7 44,6 

ÅT1D 

Tilläggsisolera 

fasad 200 mm 

0,15 

 

294 33,2 45,3 

ÅT1E 

Tilläggsisolera 

fasad 220 mm 

0,138 298 33,6 45,9 

ÅT2A Vind 300 

mm 

0,08 32,7 3,7 5 

ÅT2B Vind 350 

mm 

0,072 34,2 3,9 5,3 

ÅT2C Vind 400 

mm 

0,065 35,5 4 5,5 

ÅT3A 

Byte av 50 % 

av fönstren 

1,94 62,5 7 9,6 

ÅT3B 

Byte av 100 % 

av fönstren 

1,1 124,9 14,1 19,2 

 

Den största energibesparingen i ventilationssystemet görs i att byta ut båda roterande 

värmeväxlare mot nya med högre temperaturverkningsgrad och effektivare fläktar, se tabell 7. 

Den minskar energianvändningen med 16,6 %. Då det södra aggregatet körs med ständig drift 

blir energibesparingen störst där även om det aggregatet har något lägre flöde. 

Åtgärder som ÅT5 och ÅT6 handlar om styrning av drifttider och flöde av ventilationen, 

dessa uppskattas att vara enkla att implementera eftersom att ventilationsaggregaten har 

frekvensstyrning. Genom att minska drifttiden ifrån 87 till 65 h/v i ÅT5 görs en 

värmebesparing på 25,3 MWh/år och en elbesparing på 13,2 MWh/år. ÅT6 minskar flödet på 

natten till den södra delen av byggnaden, vilket resulterar i en värmebesparing på 49 MWh/år 

och en elbesparing på 39,4 MWh/år. Dessa två åtgärder är de som gör den största 

elbesparingen av alla identifierade åtgärder. De båda åtgärderna sparar årligen in 52,6 MWh 

el och 74,3 MWh fjärrvärme. 
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Tabell 7. Energiresultat av ventilation och ventilationsstyrning. 

Åtgärd Värme-

besparing 

[MWh/år] 

El- 

besparing 

[MWh/år] 

Energi-

besparing 

total 

[MWh/år] 

Energiminskning 

[%] 

Energibesparing 

[kWh/m2 och år] 

ÅT4A 

Södra, nytt 

η=85 % 

81,4 4 85,4 9,6 13,1 

ÅT4B 

Norra, nytt 

η=85 % 

55 7,3 62,3 7 9,6 

ÅT4C Byte 

av båda 

aggregaten 

136,4 11,2 147,6 16,6 22,7 

ÅT5 Norra 

aggregatet 

65 h/v 

25,3 13,2 38,5 4,3 5,9 

ÅT6 Södra 

aggregatet: 

helfart 

65h/v, 

halvfart 

103h/v 

49 39,4 88,4 10 13,6 

 

5.2.2 Ekonomiska beräkningar 

Här presenteras de olika åtgärdernas resultat med ekonomiska beräkningar, se tabell 8. Från 

Balticgruppen har en nominell kalkylränta satts till 7,5 %. Detta ger en korrigerad real 

kalkylränta på 5,5 %, se ekvation 9.  

Livslängder för olika komponenter i byggnader, se bilaga 3. Livslängderna valdes till 30 år 

för tilläggsisolering, vind och fönster och 20 år för ventilationsaggregaten. 

Klimatskalets åtgärder har en återbetalningstid mellan 9,4 och 13 år. Den kortaste 

återbetalningsperioden står ÅT2A för men det är även den åtgärden i klimatskalet ger den 

klart minsta energibesparingen. Åtgärderna på vinden är relativt billiga men återspeglas i den 

låga energibesparingen. Tilläggsisolering av fasaden är åtgärder som är de som har de högsta 

investeringskostnaderna, mellan 1524 kkr för 100 mm till 1941 kkr för 220 mm. Den stora 

energibesparingen ger att de kostnadstyngda åtgärderna beräknas få en återbetalningstid på 

10,6 till 12,1 år. För kostnadsunderlag se bilaga 4. 
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Tabell 8. Resultatet av ekonomiska beräkningar för åtgärder i klimatskalet. 

Åtgärd Investering 

[kkr] 

Ekonomisk 

livslängd 

 [år] 

Värme-

besparing 

[MWh/år] 

Värme- 

besparing 

[kkr/år] 

Payback [år] 

ÅT1A 

Tilläggsisolera 

fasad 100 mm 

1524 30 258 194 10,6 

ÅT1B 

Tilläggsisolera 

fasad 150 mm 

1698 30 281 211 10,9 

ÅT1C 

Tilläggsisolera 

fasad 180 mm 

1799 30 290 218 11,3 

 

ÅT1D 

Tilläggsisolera 

fasad 200 mm 

1869 30 294 221 11,7 

ÅT1E 

Tilläggsisolera 

fasad 220 mm 

1941 30 298 224 12,1 

ÅT2A Vind 300 

mm 

176 30 32,7 24,6 9,4 

ÅT2B Vind 350 

mm 

206,4 30 34,2 25,7 10,9 

ÅT2C Vind 400 

mm 

235,2 30 35,5 26,7 12,4 

ÅT3A 

Byta 50 % 

435,8 30 62,5 46,3 13 

ÅT3B Byta 100 

% 

871,6 30 124,9 93,9 13 

 

Det ekonomiska resultatet för investeringarna i ventilationen kan delas upp i två delar. Den 

första handlar om att byta ut de två ventilationsaggregaten och den andra består av styrning av 

driften för de båda aggregaten, se tabell 9. Att byta ut ventilationsaggregaten mot nya är en 

relativt stor investering men de ger en energibesparing som gör att återbetalningstiden varierar 

från 5 år för det södra aggregatet vid en investeringskostnad på 295,4 kkr till 9 år för det norra 

aggregatet med investeringskostnad på 331,6 kkr. Då de nuvarande ventilationsaggregaten 

installerades samtidigt behöver troligen båda bytas ut samtidigt och återbetalningsperioden för 

den åtgärden är 7 år. För kostnadsunderlag, se bilaga 5. 

Att styra ventilationen är en mycket effektiv åtgärd. Dels energimässigt men även 

kostnadsmässigt. En investering på ca 5 000 kr för vardera åtgärd ger en årlig energibesparing 

på 23,5 kkr för det norra aggregatet och 63,3 kkr för det södra aggregatet. 

Återbetalningsperioden för dessa åtgärder är väldigt korta, ca 6,7 dagar för den norra delen 

och ca 3 dagar för den södra. För kostnadsunderlag se bilaga 6. 
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Tabell 9. Resultatet av ekonomiska beräkningar för åtgärder i ventilationen och styrning av ventilationen. 

Åtgärd Investering 

[kkr] 

Ekonomisk 

livslängd 

[år] 

Värme-

besparing 

[kkr/år] 

El-

besparing 

[kkr/år] 

Energi- 

besparing 

totalt 

[kkr/år] 

Payback 

[år] 

ÅT4A 

Södra, 

nytt 

295,4 20 61,2 2,7 63,8 5 

ÅT4B 

Norra, 

nytt 

331,6 20 41,4 4,9 46,2 9 

ÅT4C 

Byte av 

båda 

627 20 102,5 7,6 110 7 

ÅT5 

Norra 

aggregatet 

65 h/v 

0,5 - 19 4,4 23,5 * 

ÅT6 

Södra 

aggregatet 

helfart 

65h/v, 

halvfart 

103h/v 

0,5 

 

- 36,8 26,5 63,3 

 

* 

* Återbetalningstid för åtgärd ej relevant då återbetalningstiden är uppenbart för kort att uttrycka i år.  

Återbetalningstiden är 6,7 dagar för ÅT5 och 3 dagar för ÅT6. 

5.2.3 Åtgärdspaket 

Åtgärdspaketet som tagits fram innehåller åtgärderna ÅT1A, ÅT2B, ÅT3B, ÅT4C, ÅT5 och 

ÅT6. Detta åtgärdspaket är väldigt omfattande och berör stora delar av klimatskalet och 

ventilationen. Detta åtgärdspaket används även i nästa avsnitt, 5.2.4 Beloks Totalmetodik. 

Anledningen till att det är just ÅT1A och inte ÅT1E som är med i åtgärdspaketet är för att 

försöka minimera utseendeförändring som tjocka utvändiga tilläggsisoleringar kan medföra. 

ÅT2B är tilläggsisolering på vindsbjälklaget med 350 mm isolering. Anledningen till att en 

tjocklek på 400 mm inte valdes med i paketet är att det endast sänker energianvändningen 

marginellt jämförelse med 350 mm. Figur 3 nedan visar resultatet av beräkningarna av 

åtgärdspaketet.  
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Figur 3. Energianvändning för nuläget och efter åtgärdspaketet. 

 

I nuläget använder byggnaden 887 MWh/år för uppvärmning och fastighetsel. Efter 

åtgärdspaketet har dessa siffror sjunkit till 298 MWh/år, det motsvarar en minskning med 66 

%. Fjärrvärmeanvändningen minskar från 732,8 MWh/år till 210,9 MWh/år vilket är en 

minskning med 71 %.  Motsvarande för elanvändning är att den minskar från 154,7 MWh/år 

till 87 MWh/år vilket är en minskning på 43,8 %.  

Energiprestandan som är ett bra sätt att visa hur mycket energi byggnaden använder visas 

nedan i figur 4.  

 

Figur 4. Energiprestanda för nuläget och efter åtgärdspaketet.  
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Energiprestandan i nuläget är 136 kWh/m2 varav 105 kWh/m2 fjärrvärme och 23,6 kWh/m2 

för fastighetselen. 

Med åtgärdspaketet blir energiprestandan 46 kWh/m2, varav 32,4 kWh/m2 är fjärrvärme och 

13,4 kWh/m2 för fastighetselen. Tabell 10 visar resultatet av åtgärdspaketet. 

Tabell 10. Sammanfattning av åtgärdspaketet. 

Resultat av åtgärdspaketet   

Beräknad energiprestanda 46 kWh/m2 

Beräknad kostnadsbesparing 487,8 kkr/år 

Investeringskostnad 3 229,7 kkr 

Återbetalningstid för åtgärdspaketet 8,5 år 

Beräknad fjärrvärmebesparing 589 MWh/år 

Beräknad elbesparing 67,2 MWh/år 

Köpt energi minskar med: 74 % 

 

5.2.4 Beloks Totalmetodik 

Åtgärdspaketet med Beloks Totalmetodik visas i figur 3 nedan. När åtgärderna läggs in i 

programmet Totalprojektet, sorteras de i ordningen med den lönsammaste åtgärden först, den 

brantaste kurvan, och sedan i avtagande ordning. På y-axeln är den årliga besparingen och på 

x-axeln investeringen. Den röda linjen är kravet på kalkylränta från Balticgruppen. 

Internräntan för åtgärdspaketet enligt Beloks Totalmetodik är 17,4 %. Det innebär att 

åtgärdspaketet uppfyller och överstiger kalkylräntans krav på 7,5 %. 

 

Figur 5. Resultatet av Beloks Totalprojekt presenteras genom att åtgärdernas internränta bildar en graf. (19) 
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Energianvändningen enligt Beloks Totalmetodik minskar till en energiprestanda på 30 

kWh/m2, se figur 6 nedan.  

 

Figur 6. Energiprestandan före och efter åtgärdspaketet De två staplarna till höger visar samma åtgärder. (19) 

Verksamhetselen har inte förändrats något av åtgärdspaketen och påverkar inte beräkningen 

av energiprestanda någonting.  

Sammanställning av resultatet med Beloks totalmetodik kan ses i tabell 11 nedan.  

Tabell 11. Sammanfattning av Belok-åtgärdspaketet. 

Resultat av åtgärdspaketet   

Internränta 17,4 % 

Beräknad kostnadsbesparing 514,8 kkr/år 

Investeringskostnad 3 229,7 kkr 

Återbetalningsperiod för åtgärdspaketet 7,9 år 

Beräknad fjärrvärmebesparing 628 MWh/år 

Beräknad elbesparing 52,6 MWh/år 

Köpt energi minskar med: 78 % 
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5.2.5 Övriga resultat 

Mätning av fläkteffekterna visade att det norra aggregatets fläktar är på 5,77 kW/fläkt och det 

södra aggregatets fläktar har en effekt på 4,2 kW/fläkt. Med de rådande flödena på 

15 000m3/h och 13 500 m3/h ger det SFP-värden på 2,77 kW/(m3/s) för det norra aggregatet 

och 2,24 kW/(m3/s) för det södra aggregatet. Fläktarnas energianvändning är med dessa 

effekter på fläktarna har beräknats till 125,7 MWh/år.  

Tilluftstemperaturen som värmdes till 21 °C av värmebatterierna kan vara för hög. Det kan 

resultera i att luftomblandningen i rummen inte blir tillräckligt effektiv. 

 

5.4 Interaktionseffekter 

I Belok Totalmetodik i avsnitt 5.2.4 tas inte hänsyn till att vissa åtgärder påverkar varandra. 

Det är i åtgärder som berör ventilationen och styrning av ventilationen som detta uppstår. 

Eftersom att det södra ventilationsaggregatet har ständig drift och körs på samma flöde hela 

tiden påverkas den av både ÅT4A och ÅT6. Energianvändningen minskar vid implementation 

för någon av dem. Med ÅT4A görs den största besparingen då aggregatet får köras mycket, då 

kommer den högre temperaturverkningsgraden till större användning. ÅT6 gör att drifttiden 

och ventilationsflödet reduceras under natten. Det leder till att det görs en stor 

energibesparing då ventilationsaggregatets energianvändning för både el och värme minskar. 

Var för sig är energibesparingen för ÅT4A 84,4 MWh/år och för ÅT6 88,4 MWh/år. Om 

dessa summeras blir energibesparingen 172,8 MWh/år. Detta var en del av resultatet i 

åtgärdspaketet i avsnitt 5.2.3 Beloks Totalmetodik. Om dessa åtgärder kombineras så som de 

påverkar varandra är energibesparingen endast 148,5 MWh/år. Det är en skillnad på 14 %.  

Detsamma gäller åtgärderna för den norra delen, fast än i mindre omfattning. 

Kombinationerna i Beloks åtgärdspaket som är en summering av de enskilda åtgärderna görs 

en energibesparing på 691,7 MWh/år. När åtgärderna kombineras hur de påverkar varandra så 

blir energibesparingen 656,2 MWh/år istället. 

 

5.5 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys utförs för att utreda hur olika parametrar påverkar resultatet när de ökar 

eller minskar från de värden som användes i beräkningarna. Jämförelsen görs i åtgärdspaketet 

med hänsyn till hur de olika åtgärderna påverkar varandra. Se figur 7 nedan. 

Energiprisökning är en parameter som testas och görs i två fall, den första är en 

energiprisökning på 0 % och den andra på en energiprisökning på 4 %. Det är alltså -+ 2 % 

från det använda i beräkningarna. 

Åtgärderna ÅT1A, ÅT3 och ÅT4C testas också om deras investeringskostnad varierar -+ 10 

%. Dessa åtgärder valdes på grund av att det är de åtgärder som står för en stor del av den 

totala investeringskostnaden. 
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Figur 7. Olika parametrars påverkan av återbetalningstiden på 8,5 år för åtgärdspaketet. 

Den parameter som har den största negativa påverkan är om energipriset inte ökar något utan 

ligger kvar på dagens pris. Om energiprisökningen är 0 % så ökar återbetalningstiden med 

10,9 %, från ca 8,5 år till 9,5 år. Den parametern som påverkar mest efter energiprisökningen 

är ÅT1A som vid en ökning av investeringskostnaden på 10 % förlänger återbetalningstiden 

med 5,7 % till ca 9 år.  
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6. Diskussion och slutsatser 
Här diskuteras resultatet och presenteras slutsatsen.   

6.1 Diskussion 

Arbetet avser att ses som en övergripande energieffektivisering vilket gör att mindre specifika 

energiområden (t.ex. pumpdrifttider, isolering av kanaler/ledningar, beteenden och antal 

personer i lokaler, etc.) inte tas med i arbetet. 

Beräkningarna som användes för att ta fram en beräkningsmodell av energianvändningen i det 

så kallade referenshuset bygger i stora delar på antagna värden. Värdena bygger på tidstypisk 

standard och från källan som har använts fokuseras värdena på bostäder. Trotts alla 

antaganden så byggdes en beräkningsmodell upp som stämmer överens med 

energideklarationens energiprestanda. Förenklingar i referenshuset är att varje plan är 1600 

m2. Detsamma gäller vinden då åtgärderna där bygger på att den yta som är möjlig att 

tilläggsisolera är 1600 m2. Eftersom mittendelen på byggnaden har fyra våningar så är hela 

vinden inte i ett plan. Andra förenklingar är att dörrar, små fönster i källaren och köldbryggor 

inte tagits med i beräkningarna. Dörrarna och fönstren står för en sådan liten andel av den 

totala omslutande ytan vilket gör att dess påverkan på resultatet är marginell. Köldbryggors 

påverkan av resultatet antas vara relativt liten och på grund av svårighet att få tillgång till 

ritningar och liknande har de inte använts i beräkningarna. 

Att tilläggsisolera fasaden är den enskilt energieffektivaste åtgärden med en minskning av 

energianvändningen med 33,6 % för en tjocklek på 220 mm. Anledningen till att denna åtgärd 

inte ingick i åtgärdspaketet beror på att det skulle påverka utseendet kraftigt. Eftersom 

byggnaden och området Umedalens sjukhus är av stort kulturhistoriskt värde bör endast 

åtgärder som har en minimal påverkan av utseendet väljas. Kostnaden av tilläggsisolering av 

fasaden påverkas av hur dess skick är. Om fasaden är i dåligt skick och behöver renoveras blir 

en tilläggsisolering billigare då inte hela kostnaden för isoleringen belastar den 

energieffektiviserande åtgärden utan räknas till renoveringskostnader.  

Åtgärden om att tilläggsisolera vinden innefattar även vindsbjälklaget ovanför fjärdevåningen 

på mittendelen. Detta antas vara möjligt då isoleringen består av lösull som sprutas in med en 

slang och kan relativt enkelt komma åt alla utrymmen på vinden. Den tjocklek av 

tilläggsisoleringen som ger den kortaste återbetalningstiden är 300 mm, ÅT2A, med 9,4 år 

medan en tjocklek på 400 mm, ÅT2C, ger den längsta med 12,4 år. Åtgärden ÅT2B som 

användes i åtgärdspaketet valdes utifrån att energibesparingen är något större än i ÅT2A och 

marginellt mindre än i ÅT2C.  Eftersom vinden i nuläget har en isolering med 90 mm 

mineralull av väldigt skiftande kvalitet, men som har sänkt vindsbjälklagets U-värde ger en 

tilläggsisolering inte lika stora resultat som om vinden helt skulle sakna isolering.  

Så som vinden ser ut i nuläget med två fläktar som används för att ventilera bort fukt för att 

undvika problem med kondens bör en tilläggsisolering vara möjlig även ur ett fukt-perspektiv. 

Dock är detta en annorlunda lösning eftersom problemet med fukttillskott på vinden kvarstår 

och att fläktarna kräver högvärdig energi i form av el. Något bättre vore ta bort eller minimera 

källan till fukten. För att försöka minska detta behöver luftläckaget till vinden minska. Det 

skulle t.ex. kunna åstadkommas genom att ta bort den dåliga nuvarande 90 mm mineralullen 

och sätta ett tätskikt direkt på vindsbjälklaget och sedan spruta in lösisolering ovanpå och täta 

alla dörrar och liknande som står i kontakt med vinden. 
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Fönsteråtgärderna är de åtgärder som har den längsta beräknade återbetalningsperioden. Om 

alla fönster, ÅT3A, byts till 2+1 fönster med U-värde 1,1 så blir den energimässiga 

minskningen 14,1 % vilket är en stor del av energianvändningen. Den höga 

investeringskostnaden gör att återbetalningsperioden blir 13 år. Om investeringen anses för 

stor kan det vara ett alternativ att byta ut hälften av fönstren istället, ÅT3A. Kostnads- och 

energimässigt så är denna åtgärds resultat linjär med ÅT3B vilket ger innebär att 

energiminskningen är 7 % och att återbetalningsperioden är 13 år. 

De nuvarande ventilationsaggregaten installerades 1984 vilket innebär att de är 32 år gamla i 

år (2016). Enligt bilaga 3 så uppskattas livslängden för ett FTX-aggregat 20 år vilket gör att 

ventilationsaggregaten troligen kommer att behöva bytas ut inom en snar framtid för att 

säkerställa en god ventilation i byggnaden. Speciellt i delarna som används för operationer har 

höga krav när det gäller ventilationen. För att uppfylla kraven på ventilationen bör även 

saknaden av två tilluftsfilter i operationssalarna åtgärdas. 

Temperaturverkningsgraden för de två roterande värmeväxlarna är 66,7 % och 69,4 %. För 

nya roterande värmeväxlare brukar temperaturverkningsgraden uppnå ca 85 % vilket ger 

bättre värmeåtervinning ur avluften och lägre elanvändning till fläktarna när SFP-värdena 

sjunker till 2 från 2,24 och 2,77 kW/(m3/s). Även värmemängden till värmebatterierna i 

ventilationsaggregaten kan minska eftersom temperaturen efter RVVX ökar till följd av de 

högre temperaturverkningsgraderna.  Investeringen av att byta ut båda aggregaten (ÅT4C) är 

den tredje största i åtgärdspaketet men med en minskning av energianvändningen med 16,6 % 

blir återbetalningsperioden 7 år. 

För de nuvarande fläktarna är elanvändningen utifrån de uppmätta fläkteffekterna och 

drifttiderna 125,7 MWh/år. Enligt energideklarationen är fastighetselen 125,2 MWh och i 

denna användningspost ska förutom ventilationsfläktar även innehålla belysning, hiss, 

cirkulationspumpar för radiatorsystemen, pump till värmebatterierna samt de två fläktarna på 

vinden. En anledning till att det är så här kan vara att någon elmätare sitter fel eller att delar 

av den uppmätta elmängden läggs på fel post. Det skulle kunna vara så att en del av 

verksamhetselen egentligen ska vara fastighetsel. 

Utöver vem som ska stå för elen, påverkas fastighetens energiprestanda då den bygger på 

fjärrvärmemängden och fastighetselen. Då resultatet från beräkningarna visar att enbart 

fläktenergin använder sig av 125,7 MWh så är troligen den verkliga fastighetsenergi större än 

den som energideklarationen visar. Detta påverkar beräkningarna och i sin tur resultatet i 

rapporten då beräkningsmodellen för referenshuset är kalibrerad mot värden som kommer 

från energideklarationen. 

ÅT5 och ÅT6 är båda väldigt lönsamma åtgärder att genomföra. Den årliga besparingen med 

ÅT5 är 27,9 kkr och med en investering på 0,5 kkr så blir återbetalningstiden 0,02 år, ca 6,7 

dagar. Besparingen som görs med ÅT6 är 63,3 kkr/år och med den låga investeringen blir 

återbetalningstiden låga 0,008 år, ca 3 dagar. Tillsammans minskar ÅT5 och ÅT6 

energianvändningen med hela 14,3 %. Detta är åtgärder som är enkla att göra och kostnaden 

för att utföra dem är i jämförelse med de andra åtgärderna obefintliga. Den stora besparingen 

bygger på att ventilationen har drifttider som inte är aktuella eller för stora flöden delar av 

dygnet. Genom att optimera drifttider och flöden till verksamheternas aktuella användning 

kan dessa stora besparingar göras. 
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Mängden luftläckage har valts att inte förändrats i åtgärdspaketet på eftersom att det är svårt 

att avgöra hur mycket det förbättras. Flera av åtgärderna i åtgärdspaketet så som 

tilläggsisolering av fasaden, fönsterbyte, tilläggsisolering av vind och att byta ut gamla 

tätningslister i fönster och dörrar. Eftersom att det antagna luftläckaget på 1,6 l/s*m2 är 

relativt högt jämfört med boverkets BBR 22 vars nybyggnadskrav för lokaler är 0,6 l/s*m2 

påverkas den troligen av eventuella åtgärder och minskar vilket gör att energibesparingen kan 

bli större än beräknat. (3) 

Åtgärdspaketet ska ses som en långsiktig investering eftersom att flera av de åtgärder som 

minskar energianvändningen mest som tilläggsisolering av fasad och byte av fönster har en 

livslängd satt till 30 år. Om underhållet sköts kan livslängderna ökas ytterligare, se bilaga 3. 

I jämförelse av åtgärdspaketet och åtgärdspaket i Beloks metod skiljer resultatet sig åt. Det 

beror på, som beskrivs i kap 5.4, att några åtgärder påverkar varandra. Återbetalningstiden för 

åtgärdspaketet är 8,46 år medan åtgärdspaketet med Beloks metod har 7,9 år. Det är en 

skillnad på ca 6,6 %. Det gör att Beloks resultat bör ses mer som en grov uppskattning av t.ex. 

internräntan som enligt programmet Totalprojektet är 17,4 %. Kravet på kalkylränta har 

troligen uppnåtts men kanske inte med lika stor marginal som Totalprojektet visar. Andra 

studier gjorda med Beloks Totalmetodik i kontorsbyggnader visar att åtgärdspaket med 

internränta upp till 22,4 och 40 % har uppnåtts. (26) (27) . 

För genomförande av någon enstaka åtgärd i klimatskalet kan resultatet i tabell 8 användas då 

det inte förekommer några interaktionseffekter. Åtgärder som påverkar klimatskalet 

tillsammans med en åtgärd ur ventilation (ÅT4) eller styrning (ÅT5/ÅT6) kan tabell 8 och 

tabell 9 användas som underlag. Vid användande av ÅT4 med ÅT5 och/eller ÅT6 krävs 

vidare beräkningar för att ta fram dess resultat vid interaktionseffekter. 

Beräkningarna som gjorts under arbetets gång är gjorda i Microsoft Excel. Det är generellt 

beräkningsprogram som kan användas till många olika områden där beräkningar görs. Ett 

alternativ till att använda Excel skulle kunna vara att använda sig av 

energisimuleringsprogrammet IDA ICE. Där byggs en modell upp i 3D med möjlighet att 

ställa in olika värden på de olika byggnadsdelarna, värme- och ventilationssystemet och sedan 

simulera ett års drift med klimatdata för det geografiska läget.  

Felkällorna i arbetet har varit många och svåruppskattade. Ett exempel på felkälla är 

ventilationsaggregatens energimängd av fläktel som påverkar hela arbetet då alla beräkningar 

bygger på kalibrering mot energideklarationens värden. 

 

6.2 Rekommendationer 

Baserat på det givna resultatet är mina rekommendationer att åtgärda styrningen av de båda 

ventilationsaggregaten i första hand. ÅT5 och ÅT6 är enkla att implementera och där finns det 

stora och lättförtjänta energibesparingar. En rekommendation som inte är energirelaterad är 

att åtgärda de saknade filtren i tilluftdonen till operationssalarna för att säkerställa de höga 

krav som ställs i operationsmiljöer. 

Därefter bör en ny energikartläggning göras för att undersöka om ett utbyte av 

ventilationsaggretaget är lönsamt eller om det räcker att renovera de roterande värmeväxlarna 
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och byta ut fläktarna till nya. Oavsett byte eller renovering av ventilationsaggregaten så bör 

något göras för att ventilationen ska fungera tillfredställande.  

Beroende av fasadens och fönstrens skick kan dessa åtgärder bli aktuella att genomföra 

tillsammans med en eventuell renovering för att minska kostnaderna. 

 

6.3 Slutsatser 

Det finns mycket energi att spara genom olika åtgärder i byggnad M7 i Umedalen. 

Åtgärdspaketet som tagits fram har en investering på ca 3,2 Mkr och kostnadsbesparingar på 

488 kkr/år vilket ger en återbetalningstid på 8,5 år. Vissa åtgärder är väldigt enkla att 

implementera och ger relativt stora energibesparingar och vissa åtgärder behöver eventuellt 

göras för att säkerställa ett gott inomhusklimat. ÅT5 och ÅT6 är de åtgärderna med kortast 

återbetalningstid på ca 7 respektive 3 dagar vilket skiljer väldigt mycket jämfört med den 

tredje kortaste återbetalningstiden på 5 år för ÅT4A. 
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Bilaga 1 Gradtimmar- tabell 
Gradtimmar i tabell med eldningsgräns på 11°C vilket betyder att när utomhustemperaturen är 

högre än 11°C så stängs värmesystemet av. Gratisvärme från solinstrålning anses kunna stå 

för byggnadens uppvärmning. Den vertikala axeln är gränstemperaturen och den horisontella 

axeln är den lokala årsmedeltemperaturen. (11) 

 

 

Bilaga 2 Luftomsättning 
Luftomsättningskrav för olika verksamheter. (7) 

Verksamhet Luftomsättning [h-1] 

Bostäder 0,5 

Kontor 3 

Dagis 3 

Skola 4 

Badhus 4 

Konferensrum 5 

Restaurangkök 15 

Operationssal 25 

Laboratorium 25 
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Bilaga 3 Livslängder för byggnadsdelar 

 

Bilaga 4 Kostnadsunderlag klimatskal 
Underlag för investeringskostnader i klimatskalet.  

Åtgärd [kr/m2] Källa 

Fasad   

Tilläggsisolering 100 mm 280 REPAB (17) KOD 2191 

Tilläggsisolering 150 mm 343 REPAB (17) KOD 2192 

Tilläggsisolering 180 mm 381 Extrapolering med linjärt 

samband 

Tilläggsisolering 200 mm 406 Som ovan 

Tilläggsisolering 220 mm 431 Som ovan 

Omputsning 146 REPAB (17) KOD 21513 

Målning, ett lager 126 REPAB (17) KOD 20625 

Vind   

300 mm 110 Värmehjälpen Umeå, säljare 

2/5 2016 

350 mm 129 Som ovan 

400 mm 147 Som ovan 

Fönsterbyte   

Byte till 2+1 med U-värde 

1,1 

1 460 REPAB (17) KOD 24923 

 

Bilaga 5 Kostnadsunderlag ventilation 
Underlag för investeringskostnader i för ventilationsaggregat.  

Ventilation Flöde [m3/s] Kostnad [kr] Källa 

Byte till ny RVVX 0,5 148 470 REPAB (17) KOD 

57224 

 1,5 168 150 REPAB (17) KOD 

57225 

 3 240 230 REPAB (17) KOD 

27226 

 

 

 

Livslängd [år] 

Belok (16) Naturvårdsverket 

(28) 

 

Brec (29)  Energibesiktning 

(9) 

Fasadisolering 40 25 40-80 30 

Takisolering 40 25 - 30-50 

Energieffektiva 

fönster 

40 25 35 30 

FTX 20 - - - 
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Norra aggregatet 4,17 295 417 Extrapolerat med 

trendline med 

polynom av grad 2 

Södra aggregatet 3,75 331 626 Som ovan 

 

Bilaga 6 Kostnadsunderlag ventilationsstyrning 
Investeringskostnader vid styrning av ventilation. En uppskattad kostnad i samråd med 

handledaren på Balticgruppen som bygger på en fastighetstekniker à 450 kr/h i 5,5 h med ett 

säkerhetstillägg på 5,5 h.  

Ventilationsstyrning Kostnad [kr] 

Norra aggregatet: 65 h/v 5 000 

Södra aggregatet: helfart 65 h/v, halvfart 

103 h/v 

5 000 

 

 

 

 

 

 

 


