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Sammanfattning 

I samband med att Sundsvall Energi AB under 2015 införde en ny prismodell för 

fjärrvärme, höjdes kostnaden för effekttoppar kraftigt. För Landstinget 

Västernorrland innebar detta att den totala fjärrvärmekostnaden steg och ett 

intresse för att minska effekttopparna formades. Med hjälp av Rambölls 

handledning inleddes ett arbete för att undersöka hur driften av det befintliga 

systemet kan anpassas för att minska effektbehovet.  

  

I detta arbete har effekttoppar för Sundsvalls sjukhus fjärrvärmeanvändningen 

undersökts, där fokus har legat på att ta reda på varför de uppstår, vad som orsakar 

dem och om det finns lämpliga förändringar av driften som kan reducera 

topparna. För att begränsa arbetets omfattning studerades endast ventilationens 

inverkan, men eftersom Landstinget Västernorrland använder ett luftburet 

uppvärmningssystem är det just ventilationen som har den största inverkan på 

fjärrvärmeanvändningen.  

 

Effekttopparna beror till stor del på utomhustemperaturen och hur den 

sammanfaller med utnyttjandet av sjukhusets lokaler, där byggnadens termiska 

massa har stor inverkan. Av de data som hämtats från landstingets loggar så har 

det visat sig att den termiska massan både kan sänka men även höja topparna. 

Detta har främst upptäckts vid snabba temperaturförändringar där effektbehovet 

varit lågt relativt utomhustemperaturen medan vid längre perioder med ett kallt 

klimat har ett högt effektbehov upptäckts relativt utomhustemperaturen. För att 

motverka denna effekt har det bland annat studerats hur ett införande av 

förvärmning via återluft kan minska det totala effektbehovet vid perioder med 

kallt klimat. 

    

För att undersöka vinsten med att införa ett återluftssystem har omfattande 

beräkningar och simuleringar i Excel respektive IDA ICE genomförts och 

jämförts för att tillsammans ge en god bild av vilka fördelar respektive nackdelar 

detta kan medföra. Beräkningarna visar på en energiminskning kring 10 – 18   

                                                          -    C. Simuleringarna 

som huvudsakligen följer temperaturen i Timrå flygplats klimatfil, visar en 

energibesparing runt 7 – 20 % och en minskning av det momentana effektbehovet 

på uppemot 35 %. 

 

Efter en analys av prismodellen har det framgått att den uppmätta 

utomhustemperaturens inverkan på den totala debiteringen är förhållandevis stor. 

Detta grundar sig i det temperaturintervall som Sundsvall Energi AB använt som 

begränsning för debitering av medeldygnseffekten. Beroende på vilken av de 

presenterade utomhustemperaturerna som används så visar beräkningar på att för 

ett normalfall skulle det potentiellt medföra en skillnad på cirka 460 000kr vid 

debitering av fjärvärmeeffekt.   

  



 

 

 

  



 

Abstract 

The cost of power peaks increased considerably when Sundsvall Energi AB 

introduced a new pricing model for the district heating in 2015. This means that 

the total cost of district heating increased for Västernorrland County Council and 

an interest in reducing power peaks were formed. With the help of Ramboll's 

supervision an investigation was started. The goal was to analyze how the existing 

system can be adapted to reduce the power requirement. 

  

The power peaks of Sundsvall hospital district heating was investigated in this 

work, where focus has been to find out why they occur, what causes them and if 

there are suitable changes of operation which may reduce the peaks. To limit the 

scope of work only the effects of ventilation was studied, but since Västernorrland 

County Council uses an airborne heating system the ventilation makes the largest 

impact on the district heating consumption. 

 

Power peaks mainly depends on the outdoor temperature and the thermal mass, 

but other parts such as the use of the facilities also affects when the power 

requirements appear. The data from the County Council logs has shown that the 

thermal mass can both reduce but also increase the peaks. This has primarily been 

detected by rapid temperature changes where power demand has been low relative 

to the outdoor temperature, while for longer periods with cold climate has a high 

power requirement relatively the outside temperature been discovered. To 

counteract this effect an introduction of pre-heating thru return-air system was 

studied, in order to reduce the total power consumption during periods of cold 

climate. 

   

Extensive calculations and simulations in Excel and IDA ICE have been 

conducted in order to examine the cost benefit of introducing a return-air system. 

Then their compared together to provide a good representation of the advantages 

and disadvantages involved. The calculation shows an energy reduction of about 5 

- 20% of the estimated options at an outdoor temperature of -16 C. The 

simulations, which substantially follows the temperature in the climate file of 

Timrå airport, shows an energy saving around 8 - 22% and a decrease of the 

instantaneous power demand with almost 20 - 35%. 

 

An analysis of the pricing model shows that the measured outdoor temperature 

has a relative large impact on the total charge. This is based on the temperature 

range Sundsvall Energi AB               c                g            y’      c . 

The results shows a potentially difference of approximately 460 000 SEK in the 

charge of district heating effect, depending on which of the presented outdoor 

temperatures is used when calculating the required peak effect. 
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WHO World Health Organization 
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          Batteriets effekt kW 

              Batteriets max effekt kW 

      Dimmensionerande effektbehov kW 

     Frånluftsflöde l/s 

    Gratis effekt kW 

Qkund Fjärrvärmevattenmängd för enskild kund m
3
 

       Effektbehov luft kW 

       Läckageflöde l/s 

       Läckageförluster kW 

      Tilluftsflöde l/s 

           Tillförd effekt kW 

        Transmissionsförluster kW 

       Ventilationsförluster kW 

Rin Värmeresistans för insidan av vägg (m
2
 K) W 

Rut Värmeresistans för utsidan av vägg (m
2
 K) W 

T Återbetalningstid år 

td Utnyttjande dygn  

TDVUT Dimensionerande vinterutetemperatur  C 

Tfrån Temperatur på frånluft  C 

Tg Byggnadens balanstemperatur  C 

Ti,medel Normalårstemperatur  C 

Tinne Inomhustemperatur  C 

Tluft, in Luft innan värmebatteri  C 

Tluft, ut Luft efter värmebatteri  C 

Ttill Temperatur på tilluft  C 

Tute Utomhustemperatur  C 

Tute, 2 Utomhustemperatur Sundsvall Energi AB  C 

Tute,1 U                 ”          .  ”  C 

tv Utnyttjandetid vecka  

Tvatten, in Vatten innan värmebatteri  C 



 

Tvvx Temperatur efter värmeväxlare  C 

U Totala u-värdet W/(m
2
 K) 

UF U-värde fönster W/(m
2
 K) 

UKB U-värde köldbrygga W/(m
2
 K) 

UV U-värde vägg W/(m
2
 K) 

   Volymsflöde m
3
/s 

W Den effektiva mekaniska kraften W/m
2
 

Walla Medel fjärrvärmeenergimängd för alla kunder MWh 

Wkund Fjärrvärmeenergimängd för enskild kund MWh 

α Värmeövergångstal W/(m
2
 K) 

αkonv,in Värmeövergångstal konvektion in W/(m
2
 K) 

αkonv,ut Värmeövergångstal konvektion ut W/(m
2
 K) 

αstråln,in Värmeövergångstal strålning in W/(m
2
 K) 

αstråln,ut Värmeövergångstal strålning ut W/(m
2
 K) 

δ Djup på material m 

ΔFtot Värmeförlustfaktor skillnad mellan 1 och 2 kW 

ε Värmeväxlarens effektivitet   

Η Verkningsgrad 
 

λ Värmekonduktivitet  W    K) 

ρ Densitet kg/m
3
 

 

 

 

 



1 

1 Introduktion 

1.1 Bakgrund fjärrvärme 

I Sverige är fjärrvärmen den allra vanligaste metoden för uppvärmning av 

flerbostadshus och utgör cirka 80 % av det uppvärmningsbehov som finns (1). 

Själva grundkonceptet med fjärrvärme är att utnyttja de resurser som finns lokalt, 

så som spillvärme och sopförbränning, för att uppfylla det befintliga 

värmebehovet (2). Fjärrvärmen är numer det främsta alternativet för uppvärmning 

och är den största källan till värme för 85 % av Sveriges kommuner (3). 

Det är inte ovanligt att ett fjärrvärmesystem är uppbyggt med hjälp av flera olika 

produktionssteg där det exempelvis från botten finns en baslast i form av 

spillvärme. Denna kan kompletteras av ett kraftvärmeverk och för att ytterligare 

klara av att reglera efter ett ökat effektbehov används ofta flispannor. För att 

komma upp i 100 % av den effekt som ett fjärrvärmesystem ska leverera finns det 

i flera fall olje-eldade pannor för att tillföra den extra värmen som efterfrågas av 

abonnenterna vid kalla vinterdagar (4). Detta system är en aning problematisk då 

de rörliga kostnader som följer för varje produktionssteg ökar (4) och det blir 

dyrare att producera fjärrvärme när det finns stora effekttoppar hos kunderna som 

måste täckas.  

På senare tid har det från fjärrvärmeproducenternas sida eftersträvats en 

förändring av kundernas värmebehov där fokus är att minska deras effekttoppar. 

Detta grundar sig till stor del i att höga effekttoppar ofta kompenseras med att 

dyra topplastsanläggningar kopplas in (4), vilket är något som helst bör undvikas. 

Genom att då sätta höga kostnader för effekttoppar ges ett incitament till att 

minska dessa hos kunderna. Där en minskning eller förflyttning av toppeffekten 

skulle innebära en jämnare förbrukning och en ökad effektivitet hos 

fjärrvärmeproducenten (4), samtidigt som det ger minskade kostnader för kunden. 

För att öka fjärrvärmens konkurrens med andra uppvärmningskällor vore det 

ytterst fördelaktigt att driva kraftvärmeverken med en så hög effektivitet som 

möjligt. På så sätt är det möjligt att hålla låga priser som kan intressera nya 

användare på sikt. 

Det faktum att rapporter angående fjärrvärmens framtid visar på att det kommer 

att uppstå ett minskat behov av fjärrvärme överlag (5). Trots att det finns ställen 

som upplever en viss ökning beräknas det totala underlaget att minska vilket 

påverkar fjärrvärmeproducenterna och vilka satsningar de gör. För att få en 

mindre kostsam produktion är det av intresse att minska effekttopparna hos 

kunderna för att kunna driva en större del av produktion med mindre andel av 

kostsam spetsproduktion.  

1.2 Problembeskrivning 

På Sundsvalls sjukhus har de effekttoppar som uppstår i fjärrvärmeförbrukning 

medfört höga avgifter, till följd av en ökad kostnad för toppeffekter från 
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Sundsvalls Energi AB. De har från sin sida utryckt en vilja att optimera systemet 

och minska dessa toppar.  

En av de bakomliggande anledningarna till att dessa effekttoppar uppstår är till 

stor del beroende på utomhustemperaturen kombinerat med användningen av 

lokalerna. I de data som har erhållits från sjukhusets driftsystem, kan ett ökat 

effektbehov urskiljas efter kalla perioder.  

Detta beror på att den termiska energin som lagrats i byggnaden tagit slut, vilket 

gör att hastiga förändringar av behovet inte kan kompenseras med lagrad energi. 

Därav kräver byggnaden en högre effekt när en likvärdig behovsförändring följer 

en kall period som om den skulle följa en varmare. Eftersom det på sjukhuset 

används ett luftburet värmesystem så måste ett högt ventilationsflöde hållas för att 

det ska vara möjligt att bära fram den efterfrågade värmen. Detta blir extra tydligt 

under kalla dagar när avstänga avdelningar åter öppnas och ska värmas upp till en 

behaglig nivå. När temperaturskillnaden mellan stängda avdelningar och den 

efterfrågade temperaturen är stor så uppstår ett ökat effektbehov för att klara av 

uppvärmningen. För att lösa detta problem så finns det flera tillvägagångssätt. 

Nedan kommer några vanliga, ett nyare och ett mer experimentellt alternativ att 

snabbt presenteras.   

För att minska effekttopparna går det, till exempel att genom val av 

konstruktionsmaterial öka den termiska trögheten (6), lagra värmeenergi i 

ackumulatortankar som kan användas vid uppstart av värmesystem för att minska 

toppar och ge en jämnare förbrukning (7). Vidare är det sannolikt i den 

drifttekniska delen av byggnaden som de största vinsterna kan göras, där ett 

system som är optimerat (8) efter behovet kan leda till ett större utnyttjande av det 

befintliga systemet. 

Ytterligare alternativ för att minska effekttoppar utöver ovan nämnda åtgärder, 

kan vara att investera i ett system som inkorporerar prognosstyrning efter vädret 

istället för de normalt använda temperaturgivarna. Vilket i vissa fall kan ge en 

minskning på upptill 15 % av uppvärmningskostnaderna (9). Företag så som 

eGain har specialiserat sig inom detta och erbjuder utöver prognosstyrning en 

digital undercentral där inställningar för inneklimatet kan justeras. 

Det har på senare tid dykt upp allt fler rapporter där användningen av 

reglerenheter studerats och potentiella alternativ, som bygger på matematiska 

modeller, har testats som styrenheter. Några av dessa är ANN
1
, MPC

2
 och MLP

3
 

vilka på ett experimentellt stadie visat ge goda resultat när energieffektiviseringar 

studerats. Tack vare att de går att ”träna” till att följa börvärdet bättre genom att 

”gissa” rätt ut-parametrar beroende på de in-parametrar som presenterats.  

                                                 
1
 Artificial Neural Network 

2
 Model Predictive Control 

3
 Multi-Layer Perceptron 



3 

1.3 Syfte 

Landstinget Västernorrland arbetar aktivt med att införa nya system och metoder 

som ska bidra till en minskad energianvändning. Sedan 1995 har de haft som mål 

att fram till och med år 2030 ha halverat energibehovet på 300 kWh/m
2
 för deras 

fastigheter. I och med detta är det tänkt att uppfylla de krav som ligger till grund 

för beteckningen energifaktor 2. För att uppnå dessa krav har de formulerat ett 

antal åtgärder så som ”Ökat fokus på driftoptimering av befintliga 

fastighetsinstallationer” och ”Installation av egenproducerad solel” (10). Dessa 

åtgärder är tänkta att bidra till att minska de totala värme- och elenergibehoven för 

att så småningom uppnå energifaktor 2. 

Under de senaste åren har det konstaterats att kostnaden för uppvärmningen av 

Sundsvalls sjukhus ökat drastiskt. Detta beror till stor del av att Sundsvalls Energi 

AB infört en mer effektbaserad prismodell, där kunder som har höga effekttoppar 

får en högre kostnad för fjärrvärmen. Landstinget vill nu undersöka vad det är 

som orsakar dessa effekttoppar, kartlägga fjärrvärmeförbrukningen och göra en 

grundlig undersökning av vad det finns för åtgärder som skulle kunna vara 

lämpliga att genomföra. 

Det finns dessutom en önskan av att undersöka styrningen av ventilationssystemet 

för att se om det är möjligt att förändra ventilationsdriften. Detta på grund av det i 

dagsläget ventileras efter ett uppvärmningsbehov och inte ett luftkvalitetsmässigt 

behov, vilket är vanligt. 

1.4 Avgränsning 

För att begränsa arbetets omfattning har det avgränsats till att i första hand studera 

hur prismodellen påverkas av effektbehovet. Därefter göra en utredning som 

klarlägger när och hur effekttopparna uppstår och vad den bakomliggande orsaken 

är. Slutligen har det planerats att undersöka huruvida en förändring av 

ventilationsstyrningen kan påverka det totala fjärrvärmeeffektuttaget.  

1.5 Målsättning 

Genom att presentera en utförlig rapport angående nuvarande prismodells 

utformning och påverkan på systemet, belysa de delar som påverkar den totala 

kostnaden i störst omfattning. Studera loggade mätvärden för 

fjärrvärmeförbrukningen och relatera dessa till det lokala klimatet. Och på så sätt 

identifiera eventuella samband som kan förklara effektbehovens uppkomst. För 

styrningen av ventilationen har ett mål på en sänkning av den abonnerade 

dygnsmedeleffekten med cirka 500 kW(7 %) kungjorts.  

2 Presentation av Sundsvalls sjukhus 

Västernorrlands länssjukhus ligger i stadsdelen Granloholm i Sundsvall. 

Byggnaden har huvudsakligen delats upp i tre större delar, vård, service och 

mottagningen. Utöver denna uppdelning finns för produktionsköket, 

ambulansgaraget, Infektionsavdelningen, barnkliniken och rehab separata 
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byggnader som är anslutna till sjukhuset. Sjukhuset har en total bruksarea på 

198 801 m
2
 och cirka 2400 anställda på området (11).        

Vårdbyggnaden, som är uppdelad i V01, V02 och V03, är en elva våningar hög 

byggnad, med källarvåning på plan 8, suterrängvåning på plan 9, entréplan på 

plan 10, vårdavdelningar från plan 11 till 17 och på plan 18 finns ett 

ventilationsplan. Servicedelarna är byggda på den västra sidan om vårdbyggnaden 

och mottagningsdelarna den östra. Alla mottagningsdelarna är belägna på ett och 

samma plan, plan 10, och under dessa finns varmgaraget på plan 9 som värms av 

överskottsvärme. Servicedelarna och resterande byggnadsdelar har runt 2 till 4 

plan, som sträcker sig mellan plan 8 och 12. Anläggning illustreras i Figur 1 

vilken visar anläggningens utformning och orientering relativt väderstreck (11). 

 
Figur 1: Översiktsbild som visar sjukhusets olika delar, där barn ligger i söderläge och infektion i 

nordligt läge (11). 

2.1 Undercentralerna 

Sjukhusbyggnaden är anslutet till Sundsvall Energi ABs fjärrvärmenät via fyra 

stycken undercentraler, UC1, UC2, UC3 och UC4, där värmen växlas från 

fjärrvärmenätet till VP, VPG, VV och VVP som därefter förser de instanser i 

sjukhuset som är i behov av värme. Undercentralernas betjäningsområde 

presenteras i Tabell 1 (11). 

Tabell 1: De områden som förses av vardera undercentral (11). 

UC1
4
 UC2

4
 UC3

5
 UC4

4
 

Produktionsköket M03-M06 V01 10-17 M07-M09 

Rehab S03-S05 V02 10-17 S06-S09 

Barnklinikerna 8-12 V02 8-9 V03 10-17 Infektion 

S02  Barnklinikerna 12
6
 V03 8-9 

M01-M02    

V01 8-9    

                                                 
4
 Förses med VP, VPG och VV. 

5
 Förses med VP, VV 

6
 Förses med VVP. 

N S 
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Tidigare har växling av VPG funnits i UC3, men har under senare år byggts bort 

från systemet då den inte längre uppfyllde ett behov. Det finns även planer på att 

bygga bort den VPG-krets som UC1 försörjer. 

I Tabell 10 i Bilaga 3 kan fördelningen av fjärrvärmeuttaget utläsas för respektive 

undercentral. Där framgår det att PSYK tar en mycket liten andel och att UC1 är 

märkbart mer belastad än andra undercentraler, vilka är någorlunda jämt 

fördelade. I vidare beräkningar har den förbrukning som PSYK står för frånsetts 

för att bättre relatera energiförbrukningen till själva sjukhusbyggnaden. 

2.2 Värmebärare 

På sjukhuset utgör luftburen värme största delen av uppvärmningssystemet. 

Uteluften som kommer in värms först via värmeväxlarna till en temperatur kring 5 

-     C, beroende på utomhus            .                                 

                               c        -     C för att slutligen transporteras till rätt 

avdelning där ytterligare vätskedrivet värmebatteri vanligtvis finns. Samt att i 

varje avdelning, som ej renoverats, finns eldrivna värmebatterier i 

tilluftskanalerna som värmer luften så önskad rumstemperatur uppnås.  

2.3 Ventilationsgrupper 

Det finns 39 större ventilationsgrupper på sjukhuset som kommer att behandlas i 

detta arbete, dessa är placerade runt om i byggnaden och försörjer olika instanser. 

Ventilationsgrupperna VG1-VG15 är placerade på plan 18 i vårdbyggnaden. Detta 

plan är endast avsett för att hushålla ventilationsgrupperna och inte någon 

personal under en längre tid. Av denna anledning så har plan 18 ej isolerats i 

någon större utsträckning, vilket har lett till att en lägre inomhustemperatur har 

accepterats just där. Samtliga ventilationsgrupper och de områden som de betjänar 

går att utläsa ur Tabell 11, Tabell 12, Tabell 13 och Tabell 14 i Bilaga 3. Som 

synes i tabellerna och Figur 1 så är alla byggnadsdelar på sjukhuset numrerade 

efter en syd till nordlig ordning medan tekniska installationer är numrerade efter 

en nord till sydlig riktning.  

Ventilationsgrupperna styrs genom en uppdelning av driften i två lägen, dagdrift 

och nattdrift, vilka reglerar efter ett tryckbörvärde runt 400pa respektive 350pa. 

Anledningen till dessa lägen är att det uppskattas behövas mindre ventilering av 

lokalerna nattetid. Utöver dag- och nattregleringen finns det även en styrning 

utefter det behov som finns, detta på grund av att stora delar av byggnaden inte 

används hela dygnet. För att då minska behovet av tillförd värmeenergi stängs 

ventilationen i dessa delar, då de inte längre används. Detta system fungerar på så 

sätt att när ventilationen stängs för en avdelning medför det att trycket i systemet 

stiger vilket leder till att trycket måste regleras. För att reglera trycket kan 

antingen luftflödet minskas, vilket sänker trycket, eller ökas, varpå trycket ökar i 

systemet. Ett exempel på hur ett tidsschema, för ventilationssystemet i en specifik 

byggnadsdel, kan se ut vissas i Figur 43 i Bilaga 6.  
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För att kompensera för övergången mellan sommar och vinter finns det ett antal 

förbestämda funktioner som träder i kraft vid olika temperaturer. För att visa hur 

detta kan gå till presenteras styrningen för VG 11. Där det första som sker är att 

vid en utomhus                       C startas en temperaturkompensering vilken 

ökar börvärdestemperaturen på det första värmebatteriet. Vid en 

utomhus                    C övergår de från att använda dag- och nattdrift till att 

endast köra nattdrift. Därefter används en tryckkompensering som reglerar efter 

utomhus                       c  -    C, där tryckkompenseringen sänker 

procentuellt tryckbörvärdet för systemet, vilket ger ett minskat luftflöde. I Figur 2 

illustreras hur denna reglering går till för VG11.      

  
Figur 2: Utomhustemperaturskompensering till vänster och tryckkompensering till höger för 

VG11 där tryckkompenseringen startar när utomhustemperaturskompenseringen nått sin högsta 

nivå. 

2.4 Värmeåtervinning 

De flesta installerade värmeåtervinningsaggregaten på sjukhuset är av modellen 

roterande värmeväxlare men det finns även ett antal batterivärmeväxlare samt 

någon korsströmsvärmeväxlare. Fördelarna med att använda roterande 

värmeväxlare är att de vanligtvis har en hög verkningsgrad, runt 85 % (12), 

samtidigt som de är relativt enkla att underhålla.  Karaktäriserande för roterande 

värmeväxlare är dess låga tryckfall, vilket är fördelaktigt då det leder till låga 

elenergibehov för att driva fläktarna. Dock finns det problem med luftläckage 

mellan frånluften och tilluften. Detta kan avvärjas genom att använda filter för att 

rena tilluften, varpå ett ökat tryckfall över systemet uppstår. 

Korsströmsvärmeväxlare arbetar vid en verkningsgrad omkring 70 % (12) och till 

skillnad från roterande, är det ingen risk för läckage eller problem med rörliga 

delar. Detta till följd av dess konstruktion med veckade aluminiumprofiler, som 

leder värme från frånluften till tilluften utan risk för läckage. Dock kan denna 

konstruktion vara mer problematisk vid rengöring än vad den roterande är. Den 

tredje och sista värmeväxlarmodellen som finns på sjukhuset är av typen 

batterivärmeväxlare med en verkningsgrad i närheten av 55% (12), denna modell 

är bra på så sätt att den vidhåller god hygien då den tillåter separation mellan till- 

och frånluften.  
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2.5 Vätske- och eldrivet värmebatteri  

Ett vätskedrivet värmebatteri är en relativ enkel konstruktion där varmvatten leds 

in via framledningen till ett samlingsrör och fördelas sedan över de tuber som 

passerar genom konstruktionen. När vätskan har tappat värmen leds den ut igen 

till ett annat samlingsrör och förs sedan vidare via en returledning. Ett exempel på 

hur ett sådant batteri kan se ut, ses i Figur 3. På sjukhuset sitter de flesta av dessa 

batterier monterade vid ventilationsaggregatet och det område som den anslutna 

ventilationsgruppen betjänar. De eldrivna värmebatterierna som används på 

sjukhuset sitter monterade direkt på tilluftskanalerna, där de används som 

spettsvärmare för att erhålla den önskade temperaturen i rummen. Uppvärmningen 

sker på så sätt att tilluften som passerar genom värmebatteriet värms direkt av 

spiralen. Exempel på hur ett kanalmonterat eldrivet värmebatteri kan se ut, visas i 

Figur 3.  

 

 
Figur 3: Illustrativ bild av hur de vätskedrivna batterierna (13)(till vänster) och de eldrivna 

värmebatterierna (14)(till höger) kan se ut. 

2.6 Köldmedium 

I vätskekopplade värmebatterier som utsättas för låga temperaturer och riskerar att 

frysa, kan köldmedium tillsättas för att sänka fryspunkten. Viktigt att beakta vid 

val av köldmedium är att det bör ha så låg viskositet som möjligt för att undvika 

strömningsförluster samtidigt som det har en hög värmeöverföringsförmåga.  

På sjukhuset används Etylenglykol som köldmedium i de VPG-kretsar där 

frysrisken är påtaglig. Glykolen sänker fryspunkten på värmebäraren men ger 

både en minskad värmeledningsförmåga och ökad kinematisk viskositet, vilket 

visas i Figur 41 i Bilaga 1, och bör därför inte överanvändas då detta kan leda till 

låg avkylning av värmebäraren. Detta kan undvikas genom att byta till ett 

köldmedium med lägre viskositet och bättre värmeöverföringsförmåga (15). 

2.7 Radiatorkrets 

På sjukhuset har det skett en del renoveringar av byggnadsdelar, och i de delar 

som byggs om installeras ofta radiatorkretsar. Den del radiatorer som har 

installerats i dessa är förhållandevis liten, jämfört med resterande system, och 

kommer att bortses i detta arbete.   
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3 Litteraturstudie 

Litteraturstudien behandlar ett antal rapporter och artiklar som legat till grund för 

arbetet med att sänka Sundsvalls sjukhus effektbehov. De källor som använts 

flitigast är databasen Web of Science (16), vilken har gett tillgång till 

vetenskapliga artiklar som belyser ny teknik, Svensk Fjärrvärme, som presenterar 

aktuella system och förklarar dess uppbyggnad, och tidigare arbeten gjorda på 

sjukhuset.  

I kommande kapitlen sammanfattas de rapporter som haft störst inflytande i detta 

arbete. Vidare kommer den behållning som utgjorts från dessa rapporter att 

presenteras i korthet.  

3.1 Arbeten direkt knutna till Sundsvalls sjukhus 

Optimering av ventilationsflöden i Sundsvalls Sjukhus (17) 

Syftet som har legat till grund för det arbete som utförts av Kristina Odeblad har 

varit att studera ventilationsflödena på Sundsvalls sjukhus, där optimala luftflöden 

ska beräknas samtidigt som önskat klimat ska upprätthållas året runt.  

Den slutsats som har dragits från detta arbete är att för värmning via 

ventilationssystemet är det fullt möjligt att sänka luftflödet samtidigt som ett gott 

inomhusklimat bibehålls. Detta då de studier som presenterats i Kristinas rapport 

visar att för de rum som undersökts ventileras det i nuläget med ett obefogat högt 

luftflöde, för vad som krävs för att transportera värme genom byggnaden. Av 

denna anledning antas det vidare i detta arbete att samma gäller för resterande 

byggnad, då denna är någorlunda likvärdig de objekt som behandlats i Kristinas 

rapport.   

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand – Energiutredning (11) 

2012 påbörjade Sweco AB en energiutredning för Sundsvalls sjukhus på 

Landstinget Västernorrlands begäran. Detta arbete pågick under drygt tio månader 

och hade som huvudsakligt syfte att studera energiflödena i byggnaden och ge 

förslag på åtgärder som kan generera en ekonomisk vinst, till följd av ett minskat 

energibehov. 

Rapporten inleds med en grundlig genomgång av de energibehov som finns på 

sjukhuset, där både el och fjärrvärme är inräknade. Fjärrvärmeförbrukningen 

fördelas på de fyra stora undercentralerna och belastningsgraden som gäller för 

vardera central presenteras. En termografering av sjukhuset har genomförts, 

vilken visar på tydliga brister i klimatskalet där köldbryggor antas ligga bakom 

stora värmeenergiförluster. Arbetet redovisar de viktigaste resultaten och 

summerar en åtgärdsplan där de föreslagna åtgärderna sorteras efter nuvärdet.  

Denna rapport har huvudsakligen använts för att bilda en uppfattning om 

sjukhusets olika behov, dess uppbyggnad och allmän information angående de 

bristande installationer som kan vara i behov av en uppgradering. På grund av 
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svåråtkomlig information angående systemen hänvisas det istället flitigt till denna 

rapport då den anses vara trovärdig.  

Artiklar ur energi och miljö (18) (19) 

Det råder lite olika meningar om vilket värmebärandesystem som är lämpligast att 

använda vid uppvärmning av lokaler. Exempelvis används luftburenvärme ganska 

flitigt i passivhus, vilket möjliggörs genom dess låga behov av tillfördvärme. 

Detta medför att det ej behövs onödigt stora luftflöden för att värma byggnaden. 

Däremot kommer nya Karolinska att använda ett radiatorsystem för att distribuera 

                                                  c    g   ”g   ”     g  

miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, vilket kräver en låg energiförbrukning.  

Dessa alternativ är båda mycket beroende av en så liten energianvändning som 

möjligt men där det valts två olika system för distribution. På Sundsvalls sjukhus 

där de håller på att renovera ett flertal avdelningar installeras nya radiatorsystem 

vilket ligger i linje med valet för Karolinska. I och med denna installation minskar 

behovet av värme tillförd via ventilation vilket borde minska behovet av höga 

luftflöden. Därigenom ges grund för att utnyttja de positiva egenskaperna för 

luftburenvärme som ett komplement till de delar som använder radiatorer.     

3.2 Effektbegränsande åtgärder 

Att ventilera hus (20) 

       Ac    F      c       c                          ”H           c    g 

V   ”, vilket är ett kompendium som bidrar med vägledning kring ventilation av 

hus och lägenheter. Tanken med detta kompendium är att rådgivare ska kunna 

använda detta och informera bostadsägare om inomhusmiljö och ventilation. 

Vidare i kompendiet behandlas de flesta områden som kan vara av intresse vid 

projektering eller ombyggnation av ventilation. Genom att skildra det termiska 

inomhusklimatet belyses de faktorer som påverkar inomhustemperaturen, där en 

större del behandlar problem som kan uppstå med den relativa luftfuktigheten. 

I slutet av kompendiet diskuteras ett antal råd myter och tips angående ventilation 

av bostäder. Där det som svar på frågan ”hjälper ett mycket stort luftflöde mot 

allergier” (20) rekommenderas att hälften av inomhusluften byts ut varje timme i 

bostäder även om ett ännu större flöde skulle minska koldioxid och VOC nivån. 

Skälet till denna rekommendation är att ett högt luftflöde ger fler negativa effekter 

på inomhusklimatet än positiva. 

Detta kompendium har stor vikt i de antaganden och påståenden som behandlar 

den behovsstyrda ventilationens möjligheter. Där den mekaniska ventilationen 

som oftast har ett överdimensionerat luftflöde ifrågasätts och istället lyfts det 

termiska klimatet fram som den avgörande faktorn vid justering av luftflödena.  
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Metoder för att sänka effektbehovet vid fjärrvärme (8) 

Denna rapport är resultatet av ett projekt utfört av ÅF-infrastruktur AB. Arbetet 

har tillkommit eftersom flera fjärrvärmeleverantörer har infört en mer 

effektbaserad taxa, till följd av att försöka påverka kundernas effektbehov. 

Anledningen till att fjärrvärmeleverantörer strävar efter att minska effekttopparna 

hos kunderna, grundar sig i det behov av effekt som uppstår vid maxeffekt 

kompenseras med topplastanläggningar. Dessa anläggningar består ofta av 

fossildrivna pannor som både är dyra att använda samtidigt som närmiljön kan 

påverkas när de är i drift.  

I arbetet utreds det huruvida fjärrvärmekunder kan sänka sitt effektbehov samt ge 

konkreta förslag på kostnadseffektiva åtgärder. Fokus ligger vid optimering av det 

befintliga systemet där det för driften av fasta installationer eftersträvas en så 

effektiv användning som möjligt. Rapporten visar på att det är i driften av 

ventilationen som den största besparingspotentialen går att finna. Detta eftersom 

det inte är ovanligt att för kommersiella byggnader representerar driften cirka 70 

% av effektbehovet.  

Från de analyser som gjorts av de prismodeller som fjärrvärmeleverantörerna 

använder vid debitering av effekt tolkas det att debitering av timmedeleffekt är att 

föredra framför dygnsmedeleffekt. Eftersom dygnsmedeleffekten inte premierar 

ett jämnt effektuttag under dygnet, då det ej sänker medeldygnseffekten, ges inget 

incitament för kunden att förändra sin dygnsanvändning. Timmedeleffekt är då ett 

bättre alternativ för att engagera kunden till att göra egna optimeringar då det 

gynnar ett minskat effektbehov under de tider på dygnet som fjärrvärmenätet är 

hårt belastat. 

A conceptual model that simulates the influence of thermal inertia in building 

structures (6) 

Det mål som fanns med detta arbete var att undersöka hur de termiska egenskaper 

hos ett antal byggnadsmaterial påverkar det energi- och effektbehov som finns vid 

uppvärmning. Eftersom den energi som används för att värma luften i ett rum 

påverkas, till viss del, av byggnadskonstruktionens egenskaper att lagra termisk 

energi i stommen. Vidare har det studerats hur komforten i byggnaden ändras med 

olika byggnadsmaterial.  

Under de simuleringar som genomförts framgår att det uppstår färre variationer i 

inomhustemperaturen för byggnader med en hög termisk massa. Samtidigt som 

energiförbrukningen för de olika simuleringarna visade på att det inte 

nödvändigtvis betyder att en hög termisk massa medför lägre energiförbrukning. 

Detta kan till stor del förklaras av det uppvärmningsbehov som infinner sig för en 

byggnad som tillåts sjunka i temperatur den tid de ej används. Dessa har då ett 

extra stort energibehov under morgonen då den termiska massan åter ska värmas. 

Efter att konstruktionen har värmts kan tillförseln av värme minskas eftersom 

delar av den värme som under morgonen lagrats nu kan frigöras.   
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Från denna rapport har det tagits fasta på hur byggnadens termiska massa kan 

bidra till ett förändrat behov av uttagen värme. Där de dagar som en byggnad står 

tom, till exempel helger, används mindre energi för att sedan när de åter ska 

användas få ett ökat behov av energi för att kompensera den tidigare minskade 

tillförseln. 

Effektbesparing vid fjärrvärmeleverans - möjligheter för både kund och 

leverantör (21)  

Detta arbete fokuserar på den effektbesparing som genom optimering av det 

befintliga systemet går att genomföra. Där belyses det faktum att de ventiler som 

är installerade i undercentralen kan till stor del påverka returtemperaturen. Och en 

eventuell dimensionsminskning kan bidra till reducering av effektbehovet 

samtidigt som det ger minskade morgontoppar i fjärrvärmeförbrukningen. 

Generellt sätt så anses fjärrvärmeinstallationer utförda efter 2001 som tillräckligt 

optimerade, förutseende att de riktlinjer som presenterats av Svensk Fjärrvärme 

har tillämpats. Men för äldre installationer har det varit vanligt att 

överdimensionera systemen, vilket lett till flera dåligt optimerade 

fjärrvärmecentraler.  

Det läggs även stor vikt vid analyser av tidigare effektbegränsade projekt där 

effektbegränsning direkt i undercentralen testats, vilket betyder att kunden inte 

kan överstiga den abonnerade effekten. Och kan på så sätt undvika höga 

extrakostnader för den effekt som använts. Från denna rapport tydliggörs de 

problem som kan uppstå med överdimensionerade ventiler, där en vanlig bieffekt 

vid låga flöden är att istället för ett konstant flöde erhålls ett kraftigt varierande.  

3.3 Framtida reglertekniska modeller 

Optimization of Predictive Mean Vote index within Model Predictive Control 

framework, Computational tractable solution (22) 

Målet med denna rapport är att använda MPC regulatorer för att minska 

energianvändningen samtidigt som den termiska komforten ligger på en god nivå. 

Dessa regulatorer är bättre på att hantera system där det finns flera in- och ut-

parametrar. Några exempel på åtgärder som kan justeras med en MPC följer i 

nedanstående lista. 

 Hanterar störningar i form av väder och närvaro 

 Utnyttjar byggnadens termiska massa 

 Kan justera efter prisvariationer 

 Möjligt att flytta effekttoppar till andra tider 

För att illustrera skillnader i att använda en typisk MPC(P2) och en med en 

approximation av PMV
7
-index(P3) har det valts att simulera dessa tillsammans 

med ett typisk feedforward-kontrollsystem(P1), som är vanligt användt i 

                                                 
7
 People Mean Vote 
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konventionella byggnader. Resultatet visar på att för den typiska MPC modellen 

sker inga överträdelser inom termisk komfort, vilket det gör för P1 samt P3. 

Energimässigt behöver P3 en betydande mindre del än P1 och P2, vilket kan 

tolkas som att P3 är ett mer energieffektivt alternativ. Och trots den har några 

överträdelser i komforten så ligger den ändå runt 5 % i tolerans nivå, vilket bör 

ses som mer än acceptabelt.    

Predictive control of multi-zone heating, ventilation and air-conditioning system 

in non-residential buildings (23) 

I denna rapport har det studerats hur en installation av en ANN-modell som styr 

efter PMV, skulle kunna minska energianvändningen i ett icke-bostadshus genom 

att ta hänsyn till närliggande zoners inomhustemperatur.   

Den lösningen som erhölls jämfördes mot enklare styrscheman, varpå resultatet 

visade på en energibesparing på 15 % vid uppvärmning och 5 % vid kylning av 

lokalen. Samtidigt som PPD
8
-värdet hade minskat med 56 % respektive 50 %, för 

den förutseende reglermetoden jämfört med referensmodellen.  

A neural network-based multi-zone modelling approach for predictive control 

system in commercial building (24) 

Rapporten tittar på skillnaden i hur implementering av en ANN-modell påverkar 

responstiderna för styrkurvorna. Där de zoner som mäts enskilt jämförts med att 

          g       ”     -z   ”         y  tas till temperaturen i alla rum. För 

ökad precision har en väderprognos inkorporerats för att snabbare reglera samt 

antal ockupanter som in-parametrar till systemet.  

Resultatet visar på en kortare responstid för alternativet med multizoner, vilket 

visas med hjälp av en mätning på den tid det tar för de olika alternativen att uppnå 

önskat klimat. Alternativet med multizoner har en mindre tendens att riskera den 

termiska komforten än det med enkla zoner, som till följd av den kortare 

responstid som ges. Den ger även en energibesparing genom att snabbare följa 

temperaturkurvan vid stängning av systemet.  

Det finns stora osäkerheter vid reglering av närliggande zoner, detta då luftflödet 

mellan zonerna är mycket svåra att modellera. För att kompensera detta problem 

anses i denna rapport att ANN-modellen skulle kunna bidra med en god lösning 

på problemet. Dessutom har multizonsregleringen visat på en kortare beräknings 

tid vilket skulle kunna generera energibesparingar och vara en potentiell tillgång 

för kommersiell byggnadsreglering i framtiden.      

3.4 Reglerande instanser 

BOV – Byggenskap och Vårdhygien, 2:a upplagan (25) 

BOV sammanställer olika krav och normer som används för att uttrycka de behov 

som finns för ventilation inom vården. Genom att beskriva de problem som finns 

                                                 
8
 Percent People Dissatisfied 
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inom de högre hygienklasserna uppenbaras problematiska situationer som kan 

uppstå vid projektering av ventilation och hur det går att undvika sådana problem. 

I rapporten rekommenderas ett ventilationsflöde på minst 6 luftomsättningar per 

timme, för att uppnå ett gott inomhusklimat i ett vårdrum. 

Rapporten behandlar även luftburen smitta och hur den påverkar valet av 

ventilationslösningar. För att säkerställa att luftburen smitta inte sprider sig mellan 

patienter måste 1-patientrum med luftsluss användas. Detta på grund av att 

personer som passerar mellan vårdrummen kan dra med sig luftvolymer kring 

1000 l/s. Samtidigt som temperaturskillnad mellan två rum kan driva ett luftflöde 

upp mot 30–40 l/s om vid en 2 gradig differens. Ventilationen används i många 

fall för att undvika att luftburna bakterier ska transporteras mellan vårdrum. Det 

finns flera olika fall som studerats angående luftburen smitta varpå dessa hänvisas 

till i rapporten. En av dessa studier har visat på en 20-30 % minskning av risken 

för smittspridning, när ventilation med HEPA-filter används. 

Angående frånluft så bedöms användande av roterande värmeväxlare som 

riskfritt, då det luftläckage som uppstår anses vara så pass litet att det inte utgör 

någon fara. Vid värmeåtervinning från känsliga avdelningar, där smittade 

patienter befinner sig, får däremot inte mikroorganismer läcka mellan från- och 

tilluft, här bör säkrare värmeåtervinning användas så som vätskekopplade system 

vilka separerar luften totalt.  

Byggenskap och vårdhygien visar på hur ventilationen kan påverka hygienen på 

ett sjukhus där behoven kan skilja sig kraftigt beroende på vilka 

hygienklassificeringar som används. Vidare i rapporten presenteras en checklista 

för hur konstruktion eller ombyggnation av ventilationssystem bör utföras. Denna 

lista har anammats tillsammans med råd från BBR
9
 vid planering för ett införande 

av återluft på Sundsvalls sjukhus. 

”Checklista ventilation av vårdlokaler: 

 boverkets normer för ventilation ska följas 

 luft från isoleringsrum med sluss och obduktionsrum får inte recirkuleras 

 befuktning av tilluft rekommenderas ej 

 bestrålning med ultraviolett ljus bör undvikas 

 vid ombyggnad av vårdlokaler måste ventilationens kapacitet utvärderas” 

(25)   

Boverkets byggregler avsnitt 6 hygien, hälsa och miljö (26) 

Dokumentet är framtaget av boverket och behandlar hygien, hälsa och miljö.   

Innehållet består av föreskrifter och allmänna råd som hänvisar till Plan och 

bygglagen samt Plan och byggförordningen. De råd som presenteras är det inget 

                                                 
9
 Boverkets Byggregler 



14 

krav på att de ska efterföljas men genom att upprätthålla dessa säkerställs det att 

de krav som finns uppfylls. 

Ventilationssystemet måste till exempel vara uppbyggt på så sätt att det minst 

klarar av att lämna ett uteluftsflöde på 0,35 l/s per m2 när människor är 

närvarande, och för de byggnader där behovsstyrning praktiseras får luftflödet inte 

understiga 0,1 l/s per m2 även om det är tomt på folk. 

Genom rapporten används BBR som minimikrav och används i samband med 

Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverkets föreskrifter för att bedöma vilka 

installationer som är genomförbar och samtidigt bibehålla ett gott inomhusklimat.  

4 Förberedande undersökning 

För att vidare undersökande möjliga lösningar kommer följande kapitel att 

behandla styrande faktorer som påverkar val av lösningar. Genom att belysa de 

problem som kan uppstå vid bristande ventilation introduceras delar som kan 

påverka hur styrningen av ventilationen utformas. Slutligen presenteras i korthet 

olika lösningar som kan användas för att minska effektbehovet. 

4.1 Prismodellens uppbyggnad 

2014 använde Sundsvall Energi AB sig av en prismodell (27) med en högre 

kostnad för använd energi samt en lägre för effekt, än vad som används i 

dagsläget. Där effektpriset baserades på att energiförbrukningen de två senaste 

åren normalårskorrigeras och divideras med kategoritalet, vilket baseras på 

användningen av fjärrvärmen under dygn och år. 

Inför 2015 gjordes en omstrukturering av prismodellen (28) där energipriset 

sänktes och en ökning av effektpriset skedde. Energipriset debiteras efter den 

använda energin där kostnaden är olika för sommar, vår/höst och vinter, för 

aktuell prismodell se Figur 42 i Bilaga 2.                              yg          

      g     yg                           yg       yg                      gg   

       -    c       C. Där Sundsvall Energi AB rekommenderar en effekt som 

kunden kan abonnera på. Kunden kan om den vill byta abonnerad effekt, men om 

denna effekt överstigs så drabbas kunden av en övertrasseringsavgift. Denna 

avgift utgår om kunden ifråga har valt att acceptera Sundsvall Energi ABs 

rekommenderade effekt. Övertrasseringsavgiften är ett engångsbelopp som 

adderas till nästkommande faktura och betalas månadsvis. Denna kostnad är 

basserad på det rörliga effektpriset, som det abonneras efter, multiplicerat med 

överskjutande effektbehov. Utöver dessa delar så finns även en flödespremie som 

premierar anläggningar med god avkylning av fjärrvärmen, genom att för de med 

en sämre avkylning än genomsnittet ge en avgift och för de med bättre ge en 

rabatt. 
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4.2 Normalårskorrigering med graddagsmetoden 

För att det ska vara möjligt att kontrollera energieffektiviseringar i byggnader är 

det viktigt att ta hänsyn till den rådande utomhustemperaturen, då denna variabel 

har en stor påverkan på byggnadens energibehov. För att minimera variationen, 

orsakad av utomhustemperaturen, kan en normalårskorrigering göras (29). Detta 

gör även så att det i en större utsträckning är möjligt att följa byggnadens 

energianvändning. För att normalårskorrigera Sundsvalls sjukhus 

energianvändning används graddagsmetoden och för att ej påverkas av 

varmvattenkonsumtionen har denna strukits från beräkningarna av 

förlustkoefficienten. 

Från och med januari 2015 har SMHI börjat använda sig av en ny 

beräkningsmodell för att bestämma antalet graddagar (30). I denna modell har 

SMHI valt att ta bort eldningsgränserna helt och hållet eftersom dessa endast har 

varit ett sätt att beakta solinstrålningen under sommarhalvåret, då månads- och 

årssummor användes. Denna modell blir då aningen missvisande när dygnsvärden 

studeras och istället jämförs alla dygnsmedeltemperaturer som loggats under året 

med balanstemperaturen       C. 

4.3 Termisk komfort 

För att bedöma den termiska komforten används ofta PMV- och PPD-indexet 

vilka är definierade enligt standard SS EN ISO 7730 och 7726. Dessa tar hänsyn 

till aktivitet, klädsel, luftfuktighet, lufthastighet, lufttemperatur och medel 

strålningstemperaturen. Tolkning av värdena sker individuellt och används vid 

beräkning av PMV. För att avgöra hur det beräknade värdena förhåller sig till 

populationen jämförs PMV- mot PPD-indexet. 

PMV-indexet består av en skala med sju olika nivåer som illustreras i Tabell 2. 

Där ett värde om +3 till -3 anger om individen upplever klimatet hett, varmt, lite 

varmt, neutralt, lite kallt, kallt eller frysen.    

Tabell 2: PMV-indexets sju-gradiga skala, där värdena tolkar hur klimatet upplevs (31). 

Åsikt Hett Varmt Lite Varmt Neutralt Lite kallt Kallt Frysen 

Värde 3 2 1 0 -1 -2 -3 

PPD-indexet anger storleken på den andel människor som är missnöjda med den 

termiska komforten i byggnaden och som tycker att det antingen är för varmt eller 

kallt (31). Människor som upplever klimatet antingen frysen, kallt, varmt eller hett 

räknas som missnöjda med klimatet och även om ett neutralt läge har uppnåtts så 

kommer fortfarande 5 % av befolkningen att vara missnöjda (22). Resterande 

gruppen människor som är nöjda upplever klimatet som antingen neutralt, lite 

varmt eller lite kallt. PPD kan utläsas ur Figur 4 där PMV-indexet utgör x-skalan. 
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Figur 4: Graf som visar hur PPD-indexet förhåller sig till PMV-indexet (21). 

Det kan vara svårt att reglera efter PMV-indexet med traditionella reglersystem 

uppbyggda med PI-regulatorer. En lösning på detta kan vara att inkorporera ett 

neuralt nätverk som styr efter PMV-indexet. Fördelen med det neurala nätverket 

är att istället för att beräkna styrsignalen, som för PI-regulatorer, kan den ”tränas” 

till att leverera rätt ut-parametrar utifrån de in-parametrar som matats in.  

Användningen av neurala nätverk är vanligt förekommande i industrier med 

avancerade styrning eftersom de är mycket snabba och ger en mer exakt styrning 

efter börvärdet. Dessa har på senare tid börjat användas vid moderna 

energieffektiva hus.  

Studier där neurala nätverk och Model Predictive Controller har använts för 

reglering av ventilationssystem med PMV-index har visat ge högre termisk 

komfort med mindre energianvändning. Anledningen till att dessa presterar bättre 

än konventionella reglerenheter är tack vare den snabba och exakta styrningen 

efter börvärdet. För att hålla den termiska komforten på en lagom nivå så kommer 

styrsystemet att reglera efter PMV-indexet för att bibehålla en tillräckligt god 

komfort.  

4.4 Ventilationskrav 

Det är i huvudsak Boverkets byggregler, Folkhälsomyndighetens regler och 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter som avgör vilka lagar och regler som gäller för 

ventilation av utrymmen. Enligt BBR så ska ventilationssystemet vara konstruerad 

så att ett lägsta uteluftsflöde på 0,35 l/s per m
2
 uppehålls. Uteluftsflödet kan 

sänkas om byggnaden utrustats med närvarostyrd ventilation, dock ej under 0,10 

l/s per m
2
 i bostäder oberoende om lokalen är tom. Reducering av 

ventilationsflödet i en byggnad får endast ske om det inte medför risker för 

antingen människors hälsa eller fuktskador i byggnaden. (26)  

Folkhälsomyndigheten allmänna råd om ventilation har extra tillägg angående 

tillförandet av uteluft. För bostäder gäller att luftflödet inte borde understiga 0,5 
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rumsomsättningar per timme samtidigt som uteluftsflödet inte ska understiga 0,35 

l/s per m
2
 eller 4 l/s per person som befinner sig i lokalen. För lokaler där barn 

vistas ligger uteluftsgränsvärdet på 7 l/s per person samtidigt som ett extra 

uteluftsflöde på 0,35 l/s per m
2
 ska läggas till. Om det ofta uppstår tillfällen då 

koldioxidhalten överstiger 1000 ppm i lokaler där människor befinner sig så är 

detta ett tecken på att ventilationen är bristfällig. (32) 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter har inga direkta värden att följa utan fastställer att 

uteluft ska tillföras i tillräcklig mängd och placering av intag för uteluft ska 

placeras på ett lämpligt ställe med hänsyn till de luftföroreningar som kan finnas. 

För tilluft gäller att luften ska vara så ren som möjligt samt att den ska tillföras 

lokalen på ett sätt som gör att drag ej uppstår. (33) 

4.4.1 Luftkvalitetskrav vid installation av återluftssystem 

Lagkraven och de riktlinjer som gäller för reglering av luftkvaliteten är många och 

det finns flera instanser som ställer krav. Naturvårdsverket och WHO
10

 är två 

aktörer som presenterar deras rekommendationer för kvaliteten på utom- 

respektive inomhusluften. När det gäller krav angående byggnadens egenskaper 

ges riktlinjer och krav av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt 

BBR. Genom plan- och bygglagen går det att utläsa att funktionen hos ett 

ventilationssystem ska kontrolleras av en sakkunnig funktionskontrollant, som i 

enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning är certifierad för uppgiften. 

Detta sker enligt lag (2011:795) (34). Plan- och byggförordningen beskriver vilka 

funktionskontroller som ska utföras i enlighet med plan- och bygglagen 

(2010:900) för att upprätthålla ett tillfredsställande inomhusklimat (35). Denna 

typ av kontroll benämns vanligtvis obligatorisk ventilationskontroll, och sedan 

1991 är det krav att dessa ska utföras regelbundet (36). 

4.4.2 Återluft, regler och lagar som styr användningen 

Enligt BBR ska de installationer som tillämpas i byggnaden utformas på så sätt 

för att ge god luftkvalitet, där rummets avsedda användning bestämmer kraven. 

För att återluft ska kunna användas i ventilationssystemet så finns det en del 

tydliga samt mindre tydliga regler som bör tillämpas. BBR säger följande 

angående bruk av återluft i tilluften: 

”6:2 525 Återluft  

Återluft till rum ska ha så god luftkvalitet att negativa hälsoeffekter 

undviks och besvärande lukt inte sprids. Återföring av frånluft från 

kök, hygienrum eller liknande utrymmen får inte ske. Återluft i 

bostäder tillåts endast om installationen utformas så att luft från en 

bostad återförs till en och samma bostad.  

Allmänt råd: Återluftsflödet bör kunna stängas av vid behov.” (26)   

                                                 
10

 World Health Organization 
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D         y      ”g               ”                                                 

att efterföljas. I Tabell 16 och Tabell 17 i Bilaga 5 finns tabellerade gränsvärden 

för några klassningar av luftkvalitet där kravet är att tilluft och uteluft ej ska 

passera dessa gränser för att upprätthålla respektive klassning.  

4.5 Bristande ventilation 

Ventilationen på sjukhuset är inte längre inställd efter det driftschema som 

planerats vid byggnation, där ett antal faktorer förbisetts då det vid tillfället för 

installation ej varit aktuellt. Av denna anledning kan den ventilationslösning som 

används inte längre kan garanteras uppfylla de krav som ställs då förändringar av 

ventilationsdriften förändrar samarbetet med byggnaden. Följande kapitel 

behandlar ett antal faktorer som är kända men hanteras med bristande kontroll i 

nuvarande system.  

4.5.1 Risker med avstängd eller reducerad ventilation 

Studier har visat på att reducering/avstängning av ventilation nattetid, medför en 

höjd risk för ansamling av VOC-ämnen och partiklar i ventilationskanaler. Denna 

ansamling är direkt beroende av till vilken grad som luftflödet reducerats. Besvär 

som kan uppstå vid en höjd koncentration av VOC-ämnen är att vissa av dessa 

reagerar med ozon och bildar luktande ämnen, exempelvis aldehyder (37). I 

rapporten ”Avstängd ventilation på natten i skolor – risker och möjligheter” (37) 

presenteras ett fall där ventilationen i en skola varit avstängd under natten och en 

förhöjd VOC-nivå hade registrerats. Denna ansamling kunde elimineras genom att 

ventilera i en timme innan lokalen åter hade samma koncentration som innan 

avstängningen. 

Vidare bör det nämnas att vid avstängd ventilation i byggnader, där fukthalten 

ökar, finns det risk för att fukt tränger ut genom väggarna och orsakar permanenta 

skador i byggnaden. Anledningen till denna risk är att tryckförhållandena inomhus 

kan förändras när ventilationen stängs, då det många gånger är ventilationen som 

genererar undertryck i byggnaden. Ventilationssystemet används förutom för att 

föra in ny luft också till att föra bort lukt, matos och skadliga gaser vilket minskar 

riskerna för fukt- och mögelskador i byggnaden (38).  

4.5.2 Årstidernas inverkan på ventileringen 

En av anledningen till att ventilationsbehovet varierar med årstiderna beror på den 

relativa luftfuktigheten och mättnadsånghalten. Där mättnadsånghalten minskas i 

takt med att utomhustemperaturen sjunker enligt Figur 5 medan den relativa 

luftfuktigheten tenderar till att öka. 
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Figur 5: Mättnadsånghalt, figuren anger den maximala mängden vattenånga som kan finnas i 

gasform vid respektive temperatur (39). 

Den relativa luftfuktigheten ligger runt 85-90 % under november, 73-75 % under 

augusti och 63-67 % under maj (39). Utifrån dessa värden kan den relativa 

luftfuktigheten beräknas för uppvärmning av utomhusluft. Genom att e          

                       -       c                         g                  g 

                         C. Utfås genom division, mellan mättnadsånghalten för 

respektive temperatur, enligt Figur 5, en relativ luftfuktighet på cirka 12,7 %.  

Detta kan ge en mycket torr inomhusluft som kan medföra obehag för personer 

som vistas i sådant klimat. I ovanstående exempel har det bortsetts från den fukt 

som genereras inomhus och medför därav inte en helt korrekt bild av rådande 

inomhusklimat då fukttillskotten höjer den relativa luftfuktigheten. 

4.5.3 Riktvärden och normer för ventilation efter luftfuktighet 

Den relativa luftfuktigheten för lokaler med hög luftomsättning och som ligger i 

de nordliga delarna av Sverige, brukar kunna ligga mellan 5-10 % och för lokaler 

belägna i mellersta och södra delarna cirka 10-20 % relativ luftfuktighet. Detta 

kan jämföras med Figur 6 där den optimala luftfuktigheten för att undvika 

negativa hälsoeffekter i inomhusmiljön, uppskattats ligga mellan 40-60 %. 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34697.1398236594!/image/absolutfukt-temp-mattnad.png_gen/derivatives/Original_1004px/absolutfukt-temp-mattnad.png
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Figur 6: Den optimala relativa luftfuktigheten för att minimera negativa hälsoeffekter i en 

inomhusmiljö ligger mellan 40-60 %, där de kilformade pilarna visar hur stor inverkan de 

hälsovådliga effekterna har vid respektive relativ luftfuktighet (40). 

Låg relativ luftfuktighet ger ett torrt klimat där damm och smuts enklare kan 

spridas via luften, och eftersom bakterier och virus lätt kan fästa vid sådana 

partiklar sker en ökad spridning av dessa när den relativa luftfuktigheten är låg. På 

grund av att partiklarna och människor kan bli statiskt uppladdade så dras dessa 

mot varandra, då de ofta har olika polaritet (41), vilket kan orsaka irritation i 

luftvägar och hud samtidigt som den låga luftfuktigheten kan medföra att 

slemhinnor torkas ut (42). Dessa effekter styrks från Folkhälsomyndigheten vilka 

nämner att en sänkning av inomhustemperaturen kan öka den relativa 

luftfuktigheten. Om detta inte hjälper bör det utredas om andra luftföroreningar 

kan orsaka liknande bekymmer (43).  

Sådana problem är ett resultat av införandet av mekanisk ventilation där liten eller 

ingen hänsyn tagits till de olika ventilationsbehoven som uppstår under skiftande 

årstider, utan baserar ventilationen efter de behov som finns under sommaren. 

Genom att införa en årstidsanpassad ventilation med varvtalsstyrda till och 

frånluftsfläktar kan istället luftflödena reduceras vintertid. Hur mycket flödet kan 

minskas är beroende på byggnadens egenskaper och bör undersökas enskilt för 

aktuell byggnad.  

Ett problem som uppstår vid hög ventilering vintertid är att den tillförda värmen 

måste höjas mer än normalt för att undvika problem med drag, vilket även det 

leder till torr luft, ett försämrat inomhusklimat och svårigheter att hålla nere 

inomhustemperaturen på en rimlig nivå. Ytterligare faktorer som påverkar 

inomhuskomforten är lufthastighet och koldioxidnivå, där lufthastigheten bör 
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hållas under 0,1 m/s och en koldioxidnivå runt 2000 ppm. Anledningen till att 

riktnivån för koldioxiden ligger på 1000 ppm är till följd av att det används som 

en indikation på att andra mer svårmätta luktande ämnen kan vara närvarande 

(44).  

4.5.4 Luftläckage i byggnader 

Ofrivilligt luftläckage i byggnader uppstår på grund av springor i klimatskalet och 

för att i största mån undvika läckage är det viktigt att noggrannhet vid 

konstruktion åberopas. Utöver konstruktionsmässig påverkan finns det flera andra 

faktorer som driver på detta fenomen. Nedan följer en kort introduktion till tre 

starkt bidragande faktorer som förstärker luftläckaget, vilka även visas i Figur 7. 

 
Figur 7: vindeffekt, termik och mekanisk ventilation driver på luftläckage i byggnaden, pilarna 

illustrerar hur luften färdas genom väggar och tak (45). 

Vindeffekt 

Vid hård vind på ena sidan av en vägg bildas ett övertryck som pressar in luft 

genom springor i väggen, samtidigt som det på andra sidan bildas ett undertryck 

som drar igenom luft genom väggen. Risker med detta är att fukt kan transporteras 

in i väggar och orsaka fuktskador. 

Termik 

Termik i byggnader kallas ofta för skorstenseffekten, detta på grund av att likt 

skorstenen på ett hus uppstår det drag igenom byggnader som transporterar luft 

upp genom konstruktionen. Orsaken till detta fenomen är densitetsskillnader 

mellan inom och utomhusluften, där den varma luften inne i en byggnad skapar ett 

mindre tryck än vad den kallaluften på utsidan gör. Detta driver kall luft in genom 

väggen varpå luften på insidan stiger genom byggnaden och försvinner genom 

otätheter i de övre delarna av byggnaden. 

Mekanisk Ventilation 

Genom att ventilera med olika system skapas i regel ett över eller undertryck. 

Frånluftsfläktar driver på frånluften och skapar ett undertryck medan tilluftsfläktar 

driver tilluften och skapar ett övertryck. För att undvika sådana tryckskillnader 
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kan ett balanserat från- och tilluftssystem användas. Även om det är tänkt att 

dessa system ska balansera ut tryckskillnaden sätts ändå ett högre frånluftsflöde 

för att undvika risken att få övertryck i byggnaden (46).     

4.6 Tillvägagångssätt för att minska effektbehovet 

Både abonnenter och producenter har möjlighet till att minska sitt effektbehov. I 

följande kapitel kommer alternativa lösningar, för båda parter, som kan användas 

för att reducera effektbehovet genom styrning att presenteras. 

4.6.1 Återluft 

Genom att införa återluft till ventilationssystemet kan en stor mängd energi sparas 

till följd av full återanvändning av den varma luften som finns i byggnaden, för att 

vidare upprätthålla en tillräckligt hög inomhustemperatur. Detta system kallas för 

återluftföring och möjliggörs genom installation av spjäll mellan till- och 

frånluften. För att styra ett sådant system finns ett antal lösningar som är tänkbara 

exempelvis kan en temperaturgivare användas för att reglera andelen återluft efter 

utomhustemperaturen. Som ett komplement till detta kan en installation av 

koldioxidmätare säkerställa att koncentrationen ej överskrider en acceptabel nivå. 

Det går även att använda tidsstyrd återluftföring för att värma vid specifika 

tillfällen.  

För byggnader som använder luftburen värme är detta alternativ ytterst attraktivt 

då dessa konstruktioner har ett betydligt större luftflöde, än vad som är 

nödvändigt för att upprätthålla en god luftkvalitet. Denna applikation anses vara 

mycket kostnadseffektiv och kan bidra till både en effekt och värmebesparing på 

upp mot 70 %, men på grund av att begagnad luft återinförs så kan det vara 

diskutabelt huruvida det är acceptabelt ur ett luftkvalitetsmässigt synsätt. (8) 

Det finns även system som använder återluft för att värma lokaler till önskad 

temperatur innan dessa ska användas (8). Genom en sådan lösning minskas 

luftflödesbehovet då ventilationen ej behöver bära fram värme för en 

temperaturhöjning utan den kan anpassas efter att endast bibehålla temperaturen i 

byggnaden. 

Det faktum att sjukhuset, i dagsläget, använder sig av en stor mängd av luftburen 

värme gör att återluft kan vara ett attraktivt alternativ. Dessutom skulle det inte 

behövas några större ombyggnationer då det finns dörrar mellan från- och 

tilluftskanalerna som kan bytas ut mot tidsstyrda spjäll. 

4.6.2 Förflyttning av effekttoppar 

Genom att sprida ut effektuttaget över en längre period kan det momentana 

effektbehovet reduceras substantiellt. Detta är något som ofta används vid start av 

eleffektkrävande installationer, där en sekventiell idrifttagning av exempelvis 

fläktsystem kan minska effekttoppar. Till detta bör det tilläggas att användningen 

av energikrävande vitvaror kan flyttas till kvällstider då elpriset normalt är lägre.  
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Fjärrvärmeeffekttoppar är ofta kopplade till morgonen och eftermiddagen, detta 

på grund av det behovsstyrda varmvattenuttaget som sker samt att uppvärmning 

och luftburen värme ofta orsakar ett större behov vid uppstart(21). 

Det sätt som Sundsvall Energi AB har utformat sin prismodell gör att detta 

alternativ troligtvis inte kommer att bidra till några direkta ekonomiska fördelar. 

Däremot skulle det vara intressant för att minska de momentana effekttopparna, 

vilka kan vara krävande för uppvärmningssystemet.      

4.6.3 Nattsänkning 

För att sänka behovet av uppvärmning under natten kan en lägre 

inomhustemperatur accepteras. Denna sänkning medför i de flesta fall en 

effekttopp på morgonen då det är dags att höja till normal inomhustemperatur, 

vilket kan bli påfrestande för fjärrvärmesystemet. Om den byggnad som använder 

nattsänkning dessutom har väggar med sämre isolering, kommer 

energibesparingen under natten till största del att elimineras av det extra 

energibehovet som uppstår när det åter är dags att värma byggnaden(21). 

Sjukhuset som har ett överlag bristande klimatskal bör inte använda sig av ett 

sådant system då detta leder till stora effekttoppar under morgonen som i stort sätt 

äter upp den energiminskning som åstadkoms under natten. Det skulle även 

medföra mycket höga effektkostnader ifall Sundsvall Energi AB skulle ändra 

prismodellen och basera effekttaxan efter en timmedeleffekt istället.   

4.6.4 Zonindelning 

Eftersom användandet av olika lokaler kan skilja sig mycket från varandra när det 

gäller brukstider, kan det medföra onödig ventilation av tomma lokaler. Genom 

att dela upp byggnadens ventilationssystem så att lokaler med liknande 

ventilationstider försörjs av samma ventilationsaggregat, kan sådant slöseri med 

energi undvikas. För att kunna utnyttja ett sådant system krävs det ett 

ventilationsaggregat med reglerbart flöde samt att varje avdelning som ska 

regleras utrustas med tidsstyrda spjäll(8).  

Detta skulle vara ett intressant alternativ om större ombyggnationer av 

ventilationen genomförs. Genom att bättre kunna styra uppvärmning och 

ventilering av byggnaden finns det möjligheter för en stabilare drift. 

Avdelningarna kan då styras efter det behov som finns och inte begränsas av 

närliggande avdelningar.   

4.6.5 Dynamisk effektbegränsning 

Investeringen för att installera ett dynamiskt effektbegränsande styrsystem är inte 

endast av fjärrvärmeproducenternas intresse utan kan för kunden också ge 

ekonomiska vinster. Detta till följd av att istället använda sig av byggnadens 

termiska tröghet för att bibehålla inomhuskomforten och på så sätt begränsa 

antalet onödiga effekttoppar. Av tidigare studier har en minskning på 20 % av de 
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högsta effekttopparna kunnat presenteras efter att ett dynamisk effektbegränsande 

system implementerats(47). För de system där ventilationen spelar stor roll för 

inomhusklimatet kan det vara problematisk med effektbegränsande åtgärder av 

detta slag. Vilket grundar sig i svårigheter att justera effektuttaget genom att 

reglera temperaturen i sekundärkretsen. För dessa fastigheter kan en alternativ 

lösning så som att endast ansluta radiatorsystemet till systemet vara möjligt och då 

exkludera värmen till ventilationen.  

För sjukhuset är detta alternativ inte aktuellt då inomhusklimatet inte får riskeras 

vid låga utomhustemperaturer. Och det finns inget intresse av att kompensera med 

extra elvärme för att ta hand om eventuella överstigande fjärrvärmebehov. 

4.6.6 Packning och urladdning av fjärrvärmenät  

Genom att i förväg initiera en ökad framledningstemperatur kan rum skapas för en 

sänkning av effekten under värmelasttoppar och på så sätt erhålla en jämnare 

användning av effekten på fjärrvärmenätet. Regleringen av nätet kan skötas 

genom två metoder, den ena är den aktiva regleringen där driftspersonal kan 

reglera som tidigare beskrivits och den passiva där det är utomhustemperaturen 

som styr framledningstemperaturen efter en tidigare fastställd kurva(48). 

Eftersom detta inte är anpassat för ett luftvärmesystem så är det endast för de 

radiatorer som används, det skulle vara applicerbart på. Detta skulle då inte leda 

till några direkta effektminskningar då de radiatorer som är anslutna är 

förhållandevis få jämfört med den luftburna värmen. 

5 Teori 

5.1 Uppvärmningsbehov 

Uppvärmningsbehovet för en luftvärmd byggnad är starkt beroende av ett flertal 

faktorer. Dessa faktorer går att dela upp i värmeförluster, interna och externa 

tillskott och värmetillförsel. Genom en korrekt analys av de parametrar som har 

en väsentlig inverkan på uppvärmningen erhålls en god approximation av 

storleken på det befintliga energibehovet. 

5.1.1 Värmeförluster 

De förluster som är mest påtagliga går att dela upp i transmissionsförluster, 

ventilationsförluster och läckageförluster. Transmissionsförluster beräknas enligt 

Ekvation 1. 

                          1 

För att ta hänsyn till skiftande värmeledningsegenskaper i byggnadens 

konstruktion sker ytterligare uppdelning av U-värden och areor för köldbryggor 

enligt Ekvation 2, inkluderat konvektions och strålningsförluster. 

Beräkningsvärden, värmemotstånd och korrektioner bestäms enligt Tabell 15 i 

Bilaga 4. U-värden för fönster hämtas för enkelhetens skull från tillverkaren.   
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 2 

Där Rin och Rut är schablonvärden för värmeövergångsmotstånden för respektive 

yta och kan beräknas enligt Ekvation 3 och 4 där konvektion och strålning 

uppskattas ge följande värden.  

     
 

                   
      3 

     
 

                   
      4 

Ventilationsförlusterna som uppstår vid uppvärmning av den luft som tillförs 

rummet, beräknas enligt Ekvation 5. 

                                              5 

För att bestämma värmeförluster från luftläckage används Ekvation 6. 

                                          6 

Där qläck erhålls från Ekvation 7. 
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Den totala värmeförlusten för en byggnad ges då av Ekvation 8. 

                          

                                   

        

8 

5.1.2 Interna och externa tillskott 

Interna och externa tillskott utgörs av de källor som primärt ej är tänkta att bidra 

till uppvärmning av lokalen, men som ändå medverkar med en viss uppvärmning. 

Dessa källor utgörs främst av solinstrålning, elektriska komponenter och personer 

som rör sig i rummet. Upp mot 70 % av elanvändning som sker inom byggnadens 

gränser kan nyttjas som gratisvärme och för de människor som rör sig i 

byggnaden kan ett värmetillskott på 100 W för vuxna och 60 W för barn 

tillgodoräknas(49). Den värmeeffekt som tillförs byggnaden, utöver 

värmesystemet, beräknas enligt Ekvation 9 
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 9 

5.1.3 Värmetillförsel  

Den värme som tillförs systemet beräknas enligt Ekvation 10.  

                         
                 10 

Temperaturen på den luft som förs in till rummet erhålls från Ekvation 11. 

 
                  

         
              

 11 

Värmeavgivningen från värmebatteriet beräknas genom Ekvation 12 och enligt 

Ekvation 13 beräknas den maximala värmeöverföringen, där differensen mellan 

temperaturen beräknas innan värmeväxlingen sker. 

                           12 

                                            

                                 
13 

Där ε, som är värmeväxlarens effektivitet, beräknas enligt Ekvation 14 med hjälp 

av Ekvation 15 och 16. 

 

             
                

                
 

  

 14 

 
  

            

                
 15 

 
    

  

             
 16 

5.1.4 Effekt och energitillförsel 

För att beräkna den effekt som krävs för att höja temperaturen på luften används 

Ekvation 17. 

                                      17 

Genom att räkna med nyttjandetiden av ventilationen erhålls i Ekvation 18 

nettoenergibehovet. 

                                              18 
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5.1.5 Dimensionerande värmeeffektbehov 

Det dimensionerande värmeeffektbehovet ges av Ekvation 19 

                          19 

där Ftot är summan av alla värmeförluster under året dividerat med 

temperaturskillnaden. För att beräkna det verkliga värmeeffektbehovet bör gratis 

värmeeffekt beaktas. Detta görs med hjälp av byggnadens balanstemperatur som 

ges i Ekvation 20. 

 
         

   

    
 20 

Från de beräknade värdena går det nu att beräkna det årliga uppvärmningsbehovet 

för byggnaden enligt Ekvation 21. 
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5.1.6 Temperaturverkningsgrad 

Temperaturverkningsgraden för tilluften beräknas utifrån Ekvation 22 där det 

förutsätts att ventilationsflödena är balanserade. 

 
  

          
          

 22 

5.1.7 Graddagsmetoden 

För att normalårskorrigera fjärrvärmeförbrukningen används Ekvation 23(50) där 

beräkningen av graddagar sker enligt Ekvation 24. 
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 24 

5.2  Beräkning av förlustkoefficienten 

För att beräkna skillnaden mellan att dimensionera effektbehovet efter olika 

temperaturer används det energibehov som uppmätts under året. Därefter 

normalårskorrigeras detta enligt Ekvation 23 för att undvika eventuella 

årsvariationer samtidigt som timbaserade normalårstemperaturer används. 

Förlustkoefficienten för byggnaden kan då beräknas enligt Ekvation 25 och 
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Ekvation 26. Där Ftot,1 och Ftot,2 är baserade på den av ”temperatur.nu” respektive 

Sundsvall Energi AB uppmätta utomhustemperatur. 

 
       

                     

              
    
 

 25 
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Från Ekvation 25 och 26 beräknas differensen mellan förlustkoefficienterna enligt 

Ekvation 27. 

                       27 

Varpå skillnaden mellan att använda olika temperaturer vid dimensionerandet av 

effektbehovet beräknas enligt Ekvation 19.  

5.3 Debitering av flödespremie, energi- och effekttaxa 

Flödespremien bygger på en debitering för avkylningen i anläggningen, där en 

bättre avkylning premieras av en lägre kostnad för flödespremien medan en sämre 

medför en högre kostnad. Värdet för flödespremien beräknas enligt Ekvation 28 

(51).  
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Energipriset består av tre kategorier där kostnaden för energin är beroende av 

efterfrågan och debiteras därefter. Dyrast med fjärrvärme är det under vintern 

medan det är något billigare under vår/hösten och billigast är det under sommaren, 

aktuella priser för 2016 finns Figur 42 i Bilaga 2. Den totala energikostnaden 

beräknas enligt Ekvation 29. 

                                            29 

D                                            g     yg                    

                    -    c        C, för dagar som är kallare än så antecknas inte 

effektbehovet. Kostnaden för denna följer Ekvation 30. 

                                          30 

Övertrasseringsavgiften som följer om den abonnerade effekten överstigs, 

förutsatt att en egen debiterad effekt är vald, debiteras enligt Ekvation 31 där 

betalning sker månadsvis.  
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5.4 Ekonomi 

5.4.1 Diskonterad återbetalningsmetod 

Återbetalningstiden beräknas genom Ekvation 32, vilket anger den tid då 

kassaflödet har återbetalat investeringen. 

 
  

 

   

   32 

För att ta hänsyn till kapitalkostnaden beräknas genom Ekvation 33 

nettokassaflödet. 

 
  

 

      
 33 

Genom att sedan byta ut kassaflödet i Ekvation 32 mot nettokassaflödet i Ekvation 

33 fås den diskonterade återbetalningstiden. 

5.4.2 Modifierad internräntemetod 

Beräkning av internräntan är svår att räkna ut i ett steg och vanligtvis används 

numeriska metoder för att lösa ut den, men för ett eller två år är det möjligt att 

beräkna internräntan genom Ekvation 34. 

 
   

  

       

 

   

   34 

För att ta hänsyn till kapitalkostnaderna används den modifierade internräntan 

vilken beräknas enligt Ekvation 35, där FV är kapitalkostnaden och PV är 

finansieringskostnaden. 

 

     
  

   

 

   35 

6 Genomförande 

Projektets utformning och omfattning har diskuterats och strukturerats i samtal 

med Ramböll och Landstinget Västernorrland, där arbetet har begränsats till att 

huvudsakligen behandla ventilationssystemet på sjukhuset. 

6.1 Prismodellens påverkan vid val av utförda studier 

Med det sätt som nuvarande prismodell utformats ges lite till inget ekonomiskt 

incitament att flytta de effekttoppar som uppstår under dygnet. Eftersom den 

abonnerade effekten baseras på dygnsmedeleffekten istället för timmedeleffekten. 

Med andra ord för att åstadkomma en sänkning av dygnsmedeleffekten behövs 
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antingen information om kommande köldknäppar, för att det ska vara möjligt att i 

förtid lagra värme i byggnaden, eller ett minskat dygnsenergibehov. Detta har 

påverkat valet att inrikta en undersökning av möjligheterna med att använda 

återluft som ett komplement till de värmeväxlare som är installerade. Där 

återluftsanvändning under natten eliminerar de ventilationsförlusterna som 

uppstår i vanliga fall. 

Genom ett sådant system kan den ofrivilliga nattsänkningen som sker med 

avstängd ventilation motverkas med en billig uppvärmning samtidigt som det bör 

minska det effektbehov som uppstår under morgonen. En förlängd 

uppvärmningstid ger även ett minskat behov av luftflöde för att distribuera den 

värme som krävs under ett dygn. Detta leder till minskade ventilationsförluster när 

ventilationen går normalt och ett mindre dygnsenergibehov kan uppnås.  

Vid stigande utomhustemperaturer kommer det så småningom att komma en gräns 

där återluftsystemet förbrukar mer fjärrvärme än vad som görs i nuläget. Det är då 

möjligt att minska den tid som återluft används och på så sätt förlänga nyttjandet 

av systemet, innan det blir mer ekonomiskt att endast stänga avdelningarna.   

6.2 Inhämtande och analys av data 

För att i början av arbetet bilda sig en uppfattning av hur systemet är utformat, 

skickade Landstinget Västernorrland loggade mätvärden från deras 

fjärrvärmesystem samt en energianalys utförd av Sweco AB. Detta har använts 

som grund för att bestämma vilka mätvärden som är av intresse och vilka som 

behövs för att göra en så korrekt analys av sjukhuset som möjligt. 

När de första data, som erhållits, analyserats påbörjades arbetet på sjukhuset. Där 

ny och aktuell data från undercentralerna inhämtats från driftsystemet, detta för att 

få en korrekt bild av hur fjärrvärmeanvändningen skiljer sig i de fyra 

undercentralerna. Varpå denna har jämförts med erhållen data från Sundsvall 

Energi AB för att kontrollera hur bra de stämmer överens med varandra.  

Driftsystemet som fastighetsdriften för landstinget använder är uppbyggt av tre 

olika programvaror som används för att styra och logga mätvärden, de system 

som används kommer från Siemens, Schneider Electric och Honeywell. Övrig 

information angående byggnaden och de tekniska installationer som används för 

uppvärmning har inhämtats från driftsystemet, dokument och 

konstruktionsritningar. 

6.3 Tomma lokaler 

Sjukhuset har ett flertal lokaler som under stora delar av dygnet står tomma, där 

ventilationen för dessa lokaler stängs under natten för att spara energi. Ett 

problem med detta system är att det ger stora effekttoppar på morgonen, på grund 

av att avdelningarna måste värmas till en tillräckligt hög nivå för att säkerställa ett 

gott klimat, när dessa åter öppnas. 
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En lösning på detta kan vara att införa en förvärmning av berörda avdelningar 

under natten. En utredning av avdelningarnas öppettider och de 

ventilationsaggregat som försörjer dessa, visar att det går att dela upp 

avdelningarna i de som stängs nätter och helger och de som är öppna dygnet runt. 

Eftersom avdelningar har separata ventilationssystem är det möjligt att införa 

uppvärmning via återluft för de avdelningar som stänger nätter och helger. Utan 

att riskera att föra luft med lägre kvalitet till lokaler som kräver en högre kvalitet 

på tilluften. I Figur 8 presenteras det totala ventilationsflödet som används på 

sjukhuset, uppdelat i återluft och uteluft. Det första alternativet är baserat på det 

befintliga behovet av ventilation och det andra representerar vad som är möjligt 

om en omstrukturering av V03 genomförs. Där de tre avdelningar som används 

dygnet runt flyttas till exempelvis V01, vilket visas i Figur 43 i Bilaga 6. Detta 

skulle då frigöra VG2 och VG4 för uppvärmning med återluft. 

  
Figur 8: Ventilationsflödet uppdelat i två scenarier, Alternativ 1 och 2, där andelen återluft 

jämförs med andelen uteluft för att visa hur stor andel återluft som kan användas för de båda 

alternativen. 

Ett annat alternativ som kan minska det momentana effektbehovet under 

morgontimmarna kan vara att använda en sekvensstyrd uppvärmning av 

avdelningarna i fråga. Där genom att sprida effektbehovet över en längre tid 

uppskattas att det momentana effektbehovet under morgonen minskas. 

6.4 Konstruktion av studerade scenarion 

För att genomföra beräkningar och simuleringar formuleras olika hypoteser som 

undersöks under arbetets gång. I följande kapitel presenteras de hypoteser som 

använts när beräkningar och simuleringar genomförts.  

I de hypoteser som huvudsakligen studerats har återluft använts i olika 

utsträckningar. Där skillnaden mellan tidigare nämnda Alternativ 1 och 2 avgör 

till vilken utsträckning det är möjligt att använda återluft. Vidare för dessa två 

alternativ har det testats vilken påverkan ett användande som sträcker sig utmed 

hela natten har jämfört med endast under 6 timmar innan öppningsdags.  

32% 

68% 

Alternativ 1 

Återluft Uteluft 

40% 

60% 

Alternativ 2 

Återluft Uteluft 
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För de lokaler som är permanent öppna sker ventilering dygnet runt medan för de 

avdelningar som är tomma under natten är ventilationen avstängd. I 

efterkommande figurer, tabeller och andra hänvisningar används de förkortning 

som relateras till respektive scenario. 

S1 - Illustration av befintligt system 

Eftersom beräkningarna och simuleringarna kan skilja sig mycket från den 

faktiska byggnaden har en modell, som är tänkt ska efterhärma det befintliga 

systemet, skapats. Genom denna genereras en referenspunkt som kan jämföras 

mot resultatet från resterande hypoteser och på så sätt blir resultaten mindre 

påverkade av diverse antaganden.  

S2 - Sekvensstyrd uppstart 

För att studera hur drifttagning av avdelningarna påverkar effektbehovet under 

morgontimmarna, har olika starttider ställts in för ventilering av avdelningarna. 

Dessa tider är uppdelade i halvtimmesintervaller för varje vårddel och för varje 

ventilationsaggregat är starttiden förskjuten med femton minuter från de andra i 

samma byggnadsdel. 

S3 - Alternativ 1 med återluft under 6 timmar på morgonen 

För de avdelningar som under natten står tomma enligt Alternativ 1, har 

förvärmning med hjälp av återluft implementerats. De byggnadsdelar som berörs 

är de som enligt Tabell 11, Tabell 12, Tabell 13 och Tabell 14 betjänas av VG 1, 

3, 5, 6, 8, 10, 11, 13 och 15. 

S4 - Alternativ 1 med återluft under natten 

Denna hypotes är uppbyggd på samma sätt som tidigare med återluft, enda 

skillnaden är att återluft används hela tiden då lokalerna är tomma.   

S5 - Alternativ 2 med återluft under 6 timmar på morgonen 

Med denna hypotes har Alternativ 2 använts istället för Alternativ 1, detta medför 

ett större utnyttjande av återluft då detta alternativ medför att även VG 2 och 4 

kan användas tillsammans med de tidigare.  

S6 – Alternativ 2 med återluft under natten 

Likt S4 använder även S6 återluft under hela natten men med samma uppbyggnad 

som tidigare hypotes, där det för S6 handlar om att använda de avdelningar som 

möjliggörs alternativ 2. 

Dessa hypoteser har använts både vid beräkning och simuleringar med enda 

undantaget för S2. Eftersom den är svår att beräkna och energiförbrukningen antas 

vara någorlunda liknande som för S1. Det är istället en reducering av det 

momentana effektbehovet som eftersträvats med denna modell. 
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6.5 Behandling av data 

För att hantera den mängd data som hämtats från sjukhuset användes 

huvudsakligen Excel. Detta på grund av programmet kan, på ett smidigt sätt, 

hantera stora mängder data och skapa tydliga figurer vilka senare presenteras i 

rapporten.  

6.5.1 Teoretiska beräkningar 

Det antogs vara ett allt för omfattande arbete att beräkna transmissions, ventilation 

och läckageförluster för byggnaden. Därav användes byggnadens totala 

fjärrvärmeförbrukning som utgångspunkt för att istället skapa en generell 

förlustkoefficient för sjukhuset. Den totala fjärrvärmeförbrukningen för 2015 

normalårskorrigerades enligt Ekvation 23 för att undvika påverkan av det milda 

vinterklimat som florerat under 2015. Där varmvattenkonsumtionen, som är 

relativt konstant under året, tagits bort från beräkningarna för att eliminera 

ytterligare felkällor.  

Förlustkoefficienten beräknas därefter utifrån Ekvation 25. Då det är 

problematiskt att bestämma en balanstemperatur för byggnaden i fråga, har det 

antagits att den borde ligga mellan 15 –     C. Detta antagande grundar sig i 

följande orsaker: 

 SMHI använder en generell balans                  C för alla hus(52) 

 BBR hänvisar till att balanstemperaturen i nyare hus normalt är lägre    

    C (52) 

 Sjukhuset är en gammal byggnad som trots renoveringar antas ha en hög 

balanstemperatur 

 Elvärmen räknas som gratisvärme i beräkningarna och bör bidra till en 

sänkt balanstemperatur 

Detta skapade ett intervall för vilket förlustkoefficienten för sjukhuset antagits 

ligga inom.                  g                                      C, vilket är 

mitten på intervallet ovan, för att presentera resultat som enkelt kan tydas. I Figur 

9 visas de beräknade förlustkoefficienterna och det dimensionerande 

effektbehovet för DVUT och Sundsvall Energi ABs effek   g         

                     -    C.  
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Figur 9: Beräkning av effektbehov för respektive prisgrundande utomhustemperatur, där resultatet 

grundas i fallande ordning på balanstemperaturen 21, 18 och 15  C. 

För att reda ut hur utomhustemperaturen påverkar beräkningen av sjukhusets 

effektbehov gjordes två olika förlustkoefficienter, FGra och FSun, vilka visas i Figur 

9. Den ena baserad på registrerad temperatur av Sundsvall Energi AB och den 

andra hämtad från ”temperatur.nu”(53), där dessa avser en medeltemperatur för 

sundsvallsområdet respektive stadsdelen Granloholm under 2015. I Figur 9 tas två 

dimensionerande effekter fram, den ena baserad på Sundsvalls Energi ABs 

dimensionerande utomhustemperatur och den andra på den dimensionerande 

vinterutemperaturen. Dessa används för att visa på skillnaden i beräknad effekt 

som medförs av olika utomhustemperaturer. Förlustkoefficienterna jämförs enligt 

Ekvation 27 och ger genom Ekvation 19 en effekt som används för att beräkna hur 

stora skillnader i kostnad det blir för olika utomhustemperaturer. 

Vidare har det totala luftflöde som krävts för att framföra den efterfrågade 

värmeeffekten beräknats genom Ekvation 17. Där temperaturen på tilluften 

antagits vara kring 23  C med en temperaturkompensation likt Figur 2 där 

temperaturen ökas linjärt efter en valfri kompenseringstemperatur. Där hänsyn har 

tagits till den andel återluftsflöde som kan användas vid de olika presenterade 

scenarierna. Detta ger det totala ventilationsflödet som behövs, varpå 

effektbehovet beräknas utifrån Ekvation 17 där den totala effekten tar hänsyn till 

den andel utomhusluft respektive återluft som används. Från detta 

ventilatio                                m² beräknats genom division med totala 

bruksarean. Dessa beräkningar har inkorporerats i räknesnurran i Excel, vilket 

visas i Figur 10, där det är möjligt att justera olika in-parametrar för att studera 

dess påverkan på systemet. 
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Figur 10: Beräkningsdokument där in-parametrarna kan justeras för att undersöka hur de olika 

variablerna påverkar systemet. 

För att ta hänsyn till ventilationsaggregatens olika verkningsgrad och luftflöden 

har ett separat dokument skapats, där viktas aggregatens verkningsgrad efter hur 

stort luftflöde som passerar genom respektive värmeväxlare. För att kompensera 

för de öppettider som finns runt om i sjukhuset har dessa registrerats och länkats 

samman med de aggregat som förser respektive område. Genom detta dokument 

skapas en generell öppettid för sjukhuset samt en total temperaturverkningsgrad 

enligt Ekvation 22, som båda används vid beräkning av effektbehov och 

luftflöden. 

För att det ska var möjligt att visualisera hur minskade energi och effektbehov 

påverkas av rådande prismodell har en kostnadskalkylator skapats och visas i 

Figur 11. Den är konstruerad i Excel och gjord för att snabbt visa på hur 

kostnaden för fjärrvärme påverkas av justeringar av prismodellen. 

 
Figur 11: Kostnadskalkylator som visar hur prisgrundande in-parametrar påverkar den totala 

kostnaden, där beigea fällt fylls i av abonnenten medan de gröna visar resultatet. 
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Återbetalningstiden och Internräntan som visas i Figur 10 är framtagna för att visa 

på den ekonomiska fördelen med att använda sig av S6. Båda har beräknats 

genom Excel där Ekvation 32 används för att beräkna återbetalningstiden medan 

internräntan beräknas med den inbyggda funktionen som finns i programmet. 

6.6 IDA ICE 

IDA ICE är ett energisimuleringsprogram framtaget av det svenska företaget 

EQUA simulation AB. Genom IDA ICE är det möjligt att konstruera modeller av 

byggnader och simulera hur de påverkas av bland annat materiella skillnader i 

konstruktionen, olika modeller av ventilationsstyrningar och det lokala klimatets 

inverkan på byggnaden.     

För att undersöka hur ett förändrat styrschema, för ventilationen av sjukhuset, kan 

påverka fjärrvärmeeffekten har dessa simulerats i IDA ICE. Där utreds hur 

byggnadens egenskaper, i form av termisk tröghet, styrscheman, 

uppvärmningssätt och rådande klimat för den plats där byggnaden är belägen, 

påverkas(54).     

6.6.1 Konstruktion av IDA ICE modell 

Eftersom importering av IFC-filen visade sig vara problematisk, och inte gick att 

applicera, användes istället en DWG-fil, som konverterades till en 2D DWG-fil, 

som mall för att rita byggnaden. Resterande information angående mått har tagits 

direkt från den ursprungliga DWG-filen för att modellen skulle vara så realistisk 

som möjligt. Totalt konstruerades två modeller, en med detaljnoggrannhet ner på 

rumsnivå för plan 15 och en som består av avdelningarna i vårdbyggnaden plan 

10 till 17 samt mottagningsdelarna på plan 10. På grund av byggnadens storlek 

kunde inte den noggrannhet som eftersträvats i modellen för plan 15 användas för 

den andra modellen. Detta för att det blir mycket krävande för datorn att simulera 

så stora objekt, med samma noggrannhet, samtidigt som det inte nödvändigtvis 

ger ett bättre svar. Genom att balansera de simulerade modellerna efter en 

dimensionerande utomhustemperatur,                     -    C  c  -    C, 

säkerställs det att de klarar av att upprätthålla en tillräckligt hög 

inomhustemperatur vid extrema utomhustemperaturer.  

I Figur 12 visas den detaljerade modellen som konstruerats i IDA ICE och 

använts för att simulera de olika scenarierna. Specifika mått för konstruktionen 

visas i Tabell 3. 

Tabell 3: Data och mått för detaljerad modell. 

Detaljerad modell 

Golv, area 2 732,5 m
2
  Andel fönster på byggnaden  17 %  

Volym  9 646,1 m
3
  U-värde för hela byggnaden  1,09 W/(m

2
 K)  

Omslutande area  1 101,5 m
2
  Omslutande area per volym  0,1142 m

2
/m

3
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Figur 12: Detaljerad modell av plan 15, där en detaljnivå ner på rumsnivå tillämpats för att 

studera rumstemperatursvariationerna för våningsplanet. 

För att kunna studera hur de olika scenarierna, som presenterades i avsnittet innan, 

påverkar vårdbyggnaden skapades den andra modellen som visar hur de olika 

vårdsektionernas V01, V02 och V03 energiförbrukning förändras när scenarierna 

testas. I Figur 13 visas den andra modellen som simulerats i IDA ICE och i Tabell 

4 presenteras specifik data för konstruktionen.   

Tabell 4: Data och mått för modellen Grov skiss. 

Grov skiss 

Golv, area 67 887,5 m
2
  Andel fönster på byggnaden  10.5 %  

Volym  239 646,0 m
3
  U-värde för hela byggnaden  0,7506 W/(m

2
 K)  

Omslutande area  38 101,6 m
2
  Omslutande area per volym  0,159 m

2
/m

3
  

 

 
Figur 13: Grov skiss, som används för att illustrera hur de avdelningar som är aktuella för 

återluft reagerar på olika scenarion. 
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6.6.2 Inställningar vid simulering 

Inställningarna som använts är i huvudsak default-inställningar. De inställningar 

som justerats inför simuleringarna är som följer. 

 Klimatfil, Timrå flygplats. 

 Innervägg, vägg utan isolering med u-värde = 1,707 W/(m
2
 K). 

 Fönster, 2-glas fönster med u-värde = 2,9 W/(m
2
 K). 

 Köldbryggor, samtliga inställda på ”poor”. 

 Orientering av byggnaden, roterad så den står i en syd till nordlig riktning. 

 AHU, återluftsdel insatt. 

 Intern termiskmassa, för den stora modellen satt till 5 % innervägg med U-

värde = 1,707 W/(m
2
 K) och 10 % möbler med u-värde = 4,05 W/(m

2
 K). 

 CAV-schema, inställda efter de behov som råder under de 

dimensionerande fallen. 

 Infiltration, har ändrats till 1 l/s. 

 För ventilationsaggregat med återluftsinföring har dessa ersatt tidigare och 

förser aktuella avdelningarna med återluft från och med klockan 00:00 till 

klockan 06:00 eller under hela natten, innan ordinarie ventilationsschemat 

tar över. 

Anledningen till att dessa inställningar gjorts är för att i så stor mån som möjligt 

efterlikna sjukhuset och komma upp i en likvärdig enerförbrukning för 

uppvärmningen.   

7 Resultat och analys 

De data som inhämtats under projektets gång kommer först och främst från 

fastighetsdriften på Sundsvalls sjukhus. Därefter har data från andra källor så som 

Sundsvall Energi AB och ”temperatur.nu” använts som underlag till att jämföra 

dessa värden mot.  

7.1 Uppmätt data för fjärrvärmeanvändningen 2015 

Fjärrvärmeanvändningen för 2015 hämtades från driftsystemet och presenteras i 

Tabell 5. Där den delats upp månadsvis för att visa hur behovet förändrar sig över 

året. 

Tabell 5: Fjärrvärmeanvändningen 2015 för respektive månad, fördelad på VV, VP och VPG 

uppmätt i MWh. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec TOT 

VV 233 212 230 225 231 221 214 218 219 229 224 227 2683 

VP 1946 1563 1494 1177 968 545 343 281 565 1128 1592 1883 13485 

VPG 572 407 302 119 30 4,5 1,2 2,7 14,8 141 304 433 2331 

TOT 2751 2182 2026 1521 1229 770 558 502 799 1498 2120 2543 18499 

Det framgår från Tabell 5 att den största påverkande faktorn för effektbehovet är 

VP-kretsen som ökas med minskande utomhustemperatur. VPG-kretsen som 

huvudsakligen ökar när det finns risk för frostbildning i systemen minskar sedan 
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kraftigt under sommarmånaderna medan VV-kretsen är förhållandevis konstant 

över året. För att studera hur dygnsmedeleffekten varierar över en månad, delas 

energiförbrukningen upp i dygnsförbrukning och presenteras enligt Figur 14. 

 
Figur 14: Energianvändning för varje dygn under december 2015. 

Medeleffekten för varje enskild dag beräknas genom division med 24 timmar. 

Eftersom dygnsmedeleffektbehovet är direkt beroende av dygnsenergibehovet så 

är den även mycket beroende av hur byggnaden utnyttjas. Under helger krävs det 

därför mindre uppvärmning då flera lokaler står tomma, vilket i sin tur medför ett 

extra energibehov när de åter ska öppnas. Samtidigt som snabba variationer i 

utomhustemperaturen kan ha stor inverkan på energibehovet. 

I Figur 15 syns det att för en sjunkande utomhustemperatur fås ett ökat 

energibehov per  C, vilket är energianvändningen dividerat med 

temperaturdifferensen mellan inom- och utomhusluften. Detta beror främst på 

grund av ett större uttag av fjärrvärme i VP- och VPG-kretsarna för att motverka 

den sjunkande termiska energin i mark och luft, som följer längre kalla perioder.  

 

En stor bidragande faktor till att fjärrvärmeanvändningen varierar så kraftigt, 

beror troligtvis på den ofrivilliga nattsänkningen som görs. I och med stängning 

av ventilationen i tomma lokaler orsakas ett högre energibehov följande dag då 

den lagrade energin minskat. Samt att den ökade framledingstemperaturen på 

tilluften som sker vid minskande utomhustemperaturer, ökar energibehovet. Detta 

visar på att energibehovet inte enbart är beroende av aktuell utomhustemperatur, 

eftersom om detta var fallet skulle     g              C följa linjäriseringen. För 

att inte påverkas av de sommartemperaturer och energibehov, som skiljer sig 

kraftigt mot de andra, har juni, juli och augusti tagits bort i Figur 15 och Figur 16. 
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Figur 15: Energianvändning dividerad med temperaturdifferensen mellan inom- och 

utomhusluften, sorterad efter en ökande utomhustemperatur för Granloholm uppmätt av 

”temperatur.nu”. Där juni, juli och augusti ej tagits med i figuren. 

Det varierande energibehovet i Figur 15 uppstår som följd av att byggnadens 

termiska massa ger en fördröjning i energibehovet. Detta uppstår när utnyttjandet 

av lokalerna förändras kraftigt samtidigt som det förstärks av en snabbt varierande 

utomhustemperatur. De påverkande faktorerna orsakar följande:  

 Ett förhöjt energibehov på morgonen då tomma lokaler ska värmas. 

 Ett kraftigt förhöjt energibehov efter helger då lokalerna varit stängda 

länge. 

 H g       g                                  g   snabbt. 

            g            C när temperaturen sjunker snabbt. 

 Medan för långsamma förändringar blir det tvärtom.  

Detta fenomen tydliggörs i Figur 16 där de lila pilarna visar en minskad 

energianvändning        med en snabbt sjunkande temperatur och de gröna pilarna 

visar en ökad energianvändning per  C med en snabb ökande temperatur. I Tabell 6 

visas kalendern för januari 2016 där de rödmarkerade dagarna är helgdagar då 

tomma lokaler varit avstängda. Samtidigt som den långsamma ökninge     

                    g              g        g          g              g  

linjäriseringarna i Figur 16.   

Tabell 6: Kalender för januari 2016 där helgdagarna är rödmarkerade. 

Januari 

Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31        
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Figur 16: Energianvändning dividerad med temperaturdifferensen mellan inom- och 

utomhusluften, med en utomhustemperatur för Granloholm uppmätt av ”temperatur.nu” där 

endast januari 2016 använts för att visa snabba temperaturvariationers inverkan på 

energianvändningen. 

7.2 Timmedel- jämfört med dygnsmedeleffekt 

De förändringar som görs för att minska effekttoppar är starkt beroende av hur 

den rådande prismodellen är utformad. Detta då de ekonomiska vinsterna avgör 

vilka förändringar som är värda att investera i, om det inte finns andra intressen 

för förändring. Sundsvalls Energi ABs prismodell, med medeldygnseffekten som 

grundande för abonnerad effekt, premierar inte ett fördelat effektbehov utöver 

dygnet. Vilket betyder att för Landstinget Västernorrland kommer en förflyttning 

av effekttoppar från de tider på dygnet som fjärrvärmenätet är hårt belastat, ej att 

medföra en ekonomisk vinst. Däremot så skulle en timmedeleffekt kunna erbjuda 

kunden möjlig ekonomisk vinst i att flytta effekttoppar från hårt belastade 

tillfällen(8). De två alternativen illustreras i Figur 17, där går att se hur 

timmedeleffekten variera kraftigt under ett dygn medan dygnsmedeleffekten är 

konstant.       
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Figur 17: Effektbehovet uttryckt i tim- och dygnsmedeleffekt för perioden 2016-02-25 10:00 till 

2016-02-26 09:00. 

Även om en förflyttning av effekttopparna i dagsläget inte nödvändigtvis skulle 

medföra en ekonomisk besparing, så kan ett jämnare uttag av effekt bidra till ett 

effektivare system som kräver mindre pumpeffekt. Ett jämnt uttag av fjärrvärme 

kan även vara fördelaktigt för fjärrvärmeproducenter då det skulle medföra ett 

minskat behov av miljöskadliga topplastsanläggningar(55).  

7.3 Stort uttag av VPG 

Sjukhusets VPG-krets används för att förvärma uteluften så värmebatterierna inte 

ska frysa och ta skada, de dagar då uteluften är avsevärt kallare än 

normaltemperaturen. Under mycket kalla dagar så går det för UC4 i Figur 18 att 

se hur VPG-kretsens uttag av fjärrvärme överstiger VP-behovet, vilket endast 

gäller för UC4. 

  
Figur 18: Energiförbrukningen för UC4 från januari till februari 2016. 

För att utreda de underliggande orsakerna till detta säregna samarbete mellan VP 

och VPG studeras UC4s flöden. Från Figur 19 syns det att flödena i VP-kretsen 
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varierar kraftigt under natten och har svårt att finna en rimlig nivå, vilket kan 

indikera på reglersvårigheter i undercentralen.      

 
Figur 19: Uppmätta fjärrvärmeflöden i UC4 under ett dygn, där kraftiga variationer av flödet i 

VP-kretsen uppståt. 

För att kunna minska effektbehovet är det av stor vikt att rätt dimensionerande 

ventiler används i undercentralerna. Om så ej är fallet kan reglersvårigheter 

uppstå, dessa orsakar onödigt stora effektbehov och är något som bör undvikas 

synnerligen när stor del av fjärrvärmedebiteringen är effektbaserad(21). I Figur 19 

syns det hur stora variationer i flödena uppstår frekvent under dygnet, detta kan 

vara ett tecken på att UC4 lider av reglersvårigheter. 

7.3.1 Reglering av VG16s VPG-krets 

VÅG
11

 och PBG
12

 arbetar tillsammans för att hålla temperaturen på luften vid 

temperaturgivaren           g      . V                                 C 

inträder en temperaturkompensation enligt Figur 20. Regleringen av VÅG och 

PBG-kretsen som är anslutna till VG16 enligt Figur 44 i Bilaga 7, går till på 

följande vis.  

 Värmeåtervinning startar först genom att VÅG-SV1 öppnas. 

 Därefter öppnas PBG-SV1 för värme via VPG-kretsen.  

Detta sker vid en utomhustemperatur uppmätt av GT127, som är lägre än en 

förbestämd temperatur. Varpå pumpen PBG-16 startas med hysteres och förser 

förvärmningsbatteriet med VPG. När temperaturen vid GT127 överstiger den 

förbestämda stängs kretsen.  
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Figur 20: Temperaturkompensering av börvärdet för GT1, som ökar behovet av VPG i och med att 

utomhustemperaturen faller(bild från TAC på landstingets styrsystem). 

Denna typ av reglering gör att VPG- och VP-kretsarna kan delas upp i två fall.  

 VPG värmer luften efter värmeväxlarna till börvärdet som GT1 generar. 

 VP värmer luften från GT1 till efterfrågad tilluftstemperatur. 

För att illustrera hur UC4 påverkas av denna process, har i Figur 21 VP och VPG 

användningen för VG16 beräknats med hjälp av Ekvation 17. Därefter har de 

plottats efter utomhustemperaturen tillsammans med den beräknade temperaturen 

för tilluften efter värmeåtervinningen, vilken har tagits fram genom Ekvation 22. 

 
Figur 21: VP- och VPG användning för VG16, där låga verkningsgrader på berörd värmeväxlare 

ger en hög användning av VPG. Till och frånluftstemperaturen har antagits vara 23  C respektive 

    C.   

I Figur 21 syns det att VPGn börjar värma när temperaturen efter 

värmeåtervinningen sjunker börjar även en minskning av VP-uttaget, till följd av 
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att börvärdet för GT1 höjs. En förklaring till att VPG-uttaget är så pass stort i UC4 

kommer från att de batterivärmeväxlare som används har låga 

temperaturverkningsgrader samt att GT1 ger ett ökat behov av VPG.  

7.4 Olika temperaturer från olika mätningar 

Det lokala klimatet i ett visst område kan skilja sig mycket ifrån hur det ser ut i 

det övriga närområdet, till exempel kan det vara betydligt kallare på platser så 

som Birsta, Bergsåker och Matfors än vad det är i Kubikenborg, Korsta eller 

Alnö(56). Genom att jämföra skillnaden mellan den av sjukhuset uppmäta 

utomhustemperaturen, den lokala temperaturen för Granholm(53) och den 

temperatur som Sundsvall Energi AB använder vid debitering av fjärrvärmeeffekt, 

kan tydliga skillnader belysas i Figur 22. 

 
Figur 22: Den uppmätta dygnsmedeltemperaturen under tidsperioden 2016-01-12 till 2016-01-31, 

av Sundsvalls sjukhus, temperatur.nu och Sundsvall Energi AB för respektive område. 

För att vidare undersöka hur denna differens påverkar debiteringen av den 

abonnerade effekten har dygnsmedeltemperaturerna från Granloholm och 

sundsvallsområdet jämförts i Figur 23. Där den genomsnittliga 

utomhustemperaturen i Granloholm visats sig vara cirka 1,29  C lägre, för den 

uppmätta perioden.  
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Figur 23: Dygnsmedeltemperatur för Granloholm(53), och den som Sundsvall Energi AB 

använder för att bestämma den abbonerade effekten efter för perioden 2015-01-01 till 2016-01-31. 

Valet av den utomhustemperatur som används för debitering av 

fjärrvärmeeffekten får då en stor inverkan på den totala effekttaxan. Genom att 

använda tidigare nämnda in                                    -       c     

                     -    C ,den temperatur som används som nedre gräns vid 

debitering av effekt. Beräknas genom Ekvation 19 ett effektintervall för respektive 

utomhustemperatur enligt Tabell 7. Tabellen visar även kostnadsdifferensen 

mellan de alternativa mätningarna med rådande prismodells effektkostnad. 

Tabell 7: Kostnadsdifferensen mellan de beräknade fallen vid en balanstemperatur på        och 

    C. 

Balanstemperatur Granloholm 

[MW] 

Sundsvall Energi 

AB [MW] 

Kostnadsdifferens 

[MKR] 

15 8,25 9,5 0,83 

18 6,32 7,03 0,47 

21 5,12 5,57 0,30 

7.5 Teoretiska beräkningar på återluft 

Beräkningarna är baserade på sjukhusets verkliga energiförbrukning och 

utomhustemperaturen som är uppmätt för Granloholm. Där ventilationsflödet 

beräknas utifrån det luftflöde som krävs för att bära fram tillräckligt med värme. 

För de beräknade värdena har ingen hänsyn tagits till tidigare klimat, förutom den 

som följer med energiförbrukningen, utan presenterar endast det aktuella behovet 

för respektive utomhustemperatur. 

De beräknade fallen har försökts att efterlikna de simulerade i den mån som varit 

möjligt, med undantag för S2 vilken antogs för komplicerad att beräkna. De 

simulerade fallen med respektive korrigering presenteras nedan. 
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7.5.1 Införande av återluft 

Den beräknade möjliga flödesminskningen         ²  presenteras i Figur 24 där ett 

ökande luftflöde krävs för att distribuera värmen när utomhustemperatur sjunker. 

Dessa flöden är inte direkt jämförbara med verkligheten men skillnaden mellan 

fallen antas vara någorlunda rimliga och det är dessa som studeras i följande 

figurer.  

 
Figur 24: De beräknade luftflödena som krävs för att bära fram det totala uppvärmningsbehovet 

för respektive temperatur och alternativ, där de flödena för den dimensionerande 

utomhustemperaturen -    C anges i figuren.  

Det beräknade dygnsenergibehovet presenteras i Figur 25 där det för en 

sjunkande utomhustemperatur går att utläsa en ökande differens mellan de 

beräknade alternativen. Denna figur indikerar även att det kan finnas en gräns där 

det inte längre är lönsamt att använda återluft för uppvärmning utan att det kan 

vara bättre att endast använda den befintliga lösningen vid högre 

utomhustemperaturer.   
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Figur 25: De beräknade dygnsenergibehoven som krävs vid tidigare presenterade luftflöden för 

respektive uppvärmningsalternativ, där de energibehov som uppstår vi den dimensionerande 

utomhustemperaturen -    C anges i figuren.  

Den procentuella minskningen av ventilations- och energibehovet jämfört med S1 

presenteras i Figur 26, där exakta värden kan utläsas från Tabell 20 i Bilaga 8. 

Där den beräknade minskningen grundar sig i ett minskat ventilationsbehov för att 

bära fram värme under dagtid. De resultat som kan utläsas ur Figur 26 är tagna 

vid en utomhustempera       -    C, för temperaturer som över eller understiger 

detta kommer den procentuella minskningen att sjunka respektive öka.   

 
Figur 26: Den procentuella minskningen av ventilationsbehovet och dygnsenergibehovet jämfört 

med S1 som är möjlig för respektive fall och samtidigt bära fram samma mängd värme. Tagna vid 

den dimensionerande utomhustemperaturen -    C. 

7.6 Simulering av Grov skiss 

Nedan presenteras den simulerade energiförbrukningen för perioden 11e – 15e 

januari 2016, simulerade med IDA ICEs klimatfil för Timrå flygplats. Från dessa 

kan nödvändig information angående energiförbrukningen utläsas, där 

energibehoven är separerade och presenterar enligt följande. 
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 Förvärmning – den energi som tillförs via eftervärmare innan luften 

fördelas till resterande delar av byggnaden. 

 Vattenburen värme – Den energi som tillförs via radiatorer och 

vätskebatterier placerade vid avdelningarna. 

 Elvärme – Den energi som tillförs via eldrivna värmebatterier placerade i 

luftkanaler i de avdelningar som inte har blivit ombyggda än.  

S1 – Illustration av befintligt system 

För det befintliga systemet i Figur 27 syns stora effekttoppar när de tomma 

lokalerna ska värmas. Detta gäller för hela perioden men blir som mest tydligt de 

dagar som det är kallare.  

 
Figur 27: Energiförbrukning för S1 med uppdelad förbrukning plottade mot 

utomhustemperaturen. 

S2 - Sekvensstyrt system 

För det sekvensstyrda systemet i Figur 28 kan en liten minskning av 

energibehovet vid morgonen utläsas. Den syns främst genom att effekttopparna 

planas ut något jämfört med det befintliga systemet, vilket förtydligas genom att 

markeras med gröna pilar. Den något jämnare ökningen av energibehov kommer 

från att det sekvensstyrda systemet öppnar de stängda avdelningarna under ett 

längre tidsspann än det befintliga systemet. Men i det stora hela är energibehovet 

detsamma.   

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2016-01-11 

01:00 

2016-01-12 

01:00 

2016-01-13 

01:00 

2016-01-14 

01:00 

2016-01-15 

01:00 

T
em

p
er

a
tu

r 
[C̊

] 

E
n

er
g

i 
[M

W
h

] 

Tid [Timme] 

Förvärmning Vattenburen värme 

Elvärme Utomhustemperatur 



50 

 
Figur 28: Energiförbrukning för S2 med uppdelad förbrukning plottade mot 

utomhustemperaturen. 

S3 - Alternativ 1 med återluft under 6 timmar på morgonen 

Vid införandet av återluft går det för S3 att se en drastisk minskning av 

energibehovet samt en ökning av behovet av vattenburenvärme och elvärme under 

den tid som återluften används i Figur 29. 

 
Figur 29: Energiförbrukning för S3 med uppdelad förbrukning plottade mot 

utomhustemperaturen. 

S4 – Alternativ 1 med återluft under natten 

Med en utökad användning av återluft går det för S4 att finna en större 

energibesparing i jämförelse med S3. I Figur 30 syns det att behovet av 

vattenburen värme och elvärme är relativt stort under nätterna medan topparna är 

betydligt mindre än för S1. 
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Figur 30: Energiförbrukning för S4 med uppdelad förbrukning plottade mot 

utomhustemperaturen. 

S5 – Alternativ 2 med återluft under 6 timmar på morgonen 

För detta scenario erhålls, med ett större nyttjande av återluft jämfört med S3 i 

Figur 31, ett mindre behov av förvärmning men ett något större behov av 

vattenburen- och elvärme.    

 
Figur 31: Energiförbrukningen för S5 med uppdelad förbrukning plottade mot 

utomhustemperaturen. 

S6 – Alternativ 2 med återluft under natten 

För simuleringen av S6 där den största andelen återluft använts, erhölls även den 

största energibesparingen och i Figur 32 syns det hur energibehovet minskat 

markant jämfört med S1 som först simulerats. 
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Figur 32: Energiförbrukningen för S6 med uppdelad förbrukning plottade mot 

utomhustemperaturen. 

Den procentuella minskningen som erhålles mellan S1 och S2-6 för den totala 

energiförbrukningen respektive momentana effektbehovet presenteras i Figur 33. 

Där även resultaten från den dimensionerande simuleringen visas.  

 
Figur 33: Procentuell minskning av energibehov och momentant effektbehov för både de 

dimensionerande fallen och den verkliga veckan. 

Omkring klockan sju den 12e januari 2016 uppstår en liknande procentuell 

minskning av det momentana effektbehovet. Detta trots att utomhustemperaturen 

och energibehovet vid denna tidpunkt är lägre än för det dimensionerade fallet vid 

samma tidpunkt. Detta uppskattas vara en effekt av brukandet av återluft vilket 

förebygger momentana effekttoppar i och med en konstant värmning av 

byggnaden. 

I Tabell 18 i Bilaga 8 visas den totala energianvändningen för alla simulerade fall 

    ”          ”              Fj                 g             g  c          

för till- och frånluftsfläktarna samt i Tabell 19 presenteras den detaljerade 

procentuella minskningen. Vidare för att illustrera hur differensen mellan de 
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simulerade scenariona och det befintliga systemet plottas just denna differens i 

Figur 34.   

 
Figur 34: Variationer i energiförbrukningen jämfört med S1, där den positiva effekten 

representerar hur mycket mindre energi som används jämfört med det befintliga och den negativa 

visar den ökade användningen. 

Figur 34 visar ett minskat energibehov när linjerna går ovanför 0-streket och ett 

ökat när de går under, eftersom 0-strecket representerar S1s energiförbrukning. 

Genom linjäriseringarna går det att utläsa en minskad energibesparing i och med 

en ökande utomhustemperatur, de visar även att vid en temperatur        –    C 

blir det mer lönsamt att använda återluft under kortare tid av dygnet. 

7.7 Simulering av Detaljerad modell plan 15 sektion V02  

Den detaljerade modellen har, istället för att studera den direkta 

energiminskningen, använts för att tydliggöra vilken inverkan som ett 

återluftssystem kan göra för uppvärmning av byggnaden. I Figur 35 visas 

återluftssytemet, som tack vare återluft, kan bibehålla en operativ temperatur      

    C i den simulerade byggnaden under hela dygnet. 

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

2016-01-11 

01:00 

2016-01-12 

01:00 

2016-01-13 

01:00 

2016-01-14 

01:00 

2016-01-15 

01:00 

T
em

p
er

a
tu

r 
[C̊

] 

E
n

er
g

i 
[M

W
h

] 

Tid [Timme] 

 S2   S3   S4  

 S5   S6   Utomhustemperatur 

Linjär(S5) Linjär(S6) 



54 

 
Figur 35: Återluftssystem S4, visar en nästintill oförändrad temperaturfördelning över dygnet. 

Till skillnad från återluftssytemet syns en ordentlig temperaturminskning i den 

utskjutande byggnadsdelen i Figur 36 som visar hur det befintliga systemet 

reagerar på samma klimatmodell som för återluftssystemt. I Figur 37 visas den 

slutliga temperaturen för konstruktionen alldeles innan avdelningarna i den 

utstickande byggnadsdelen stängs för dagen, där den då har uppnått en för 

simuleringarna acceptabel nivå.  

 
Figur 36: Befintligt system S1 klockan 04:48, där det på morgonen registrerats kalla avdelningar 

innan ventilationen startas. 
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Figur 37: Befintligt system S1 klockan 17:45, där det på eftermiddagen är en likvärdig temperatur 

över hela byggnaden. 

Från dessa tre figurer tydliggörs den fördel som en konstant värmning av lokaler 

har jämfört med en nattsänkning. Där för den konstanta är det mindre risk att 

lokalerna är kalla när de ska användas samt att det klarar sig med en mindre 

effekttillförsel. Medan för den varianten med nattsänkning skapas ett stort behov 

av effekttillförsel strax innan lokalerna är tänkta att brukas för att inte riskera en 

bristande termisk komfort. 

7.8 Ekonomi 

De ekonomiska förutsättningarna har beräknats för S6, då denna anses vara den 

mest givande investeringen. För att vidare beräkna de möjliga vinsterna med 

denna investering har den modifierade internräntemetoden och den diskonterade 

återbetalningsmetoden använts och jämförts med respektive ursprung. För att 

dessa beräkningar ska ha samma förutsättningar har följande in-parametrar valts. 

 Den beräknade procentuella energiminskningen för S6 multiplicerat med 

kostnaden för sjukhusets effektbehov 2015. 

 En antagen årlig energiminskning på 5 % multiplicerat med kostnaden för 

sjukhusets energibehov 2015. 

 Kalkylränta på 10 %. 

 En investeringskostnad på 200 000 kr per spjäll multiplicerat med 11 

stycken aggregat. 

 En tidshorisont på 10 år. 

 Ett restvärde på 0 kr. 

Anledningen till att det har antagits en årlig energiminskning är beroende av 

svårigheter med att räkna energiminskningen över året. Den energiminskning som 

använts antas ligga i underkant av vad som är möjligt. Därtill är energipriset högre 
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under vintern samtidigt som energibesparingen är då större än den årliga 

besparingen, vilket gör att totalkostnaderna bör kunna sänkas mer än det antagna 

värdet.  

Det skapades två scenarier där den ena räknar utan energiminskningen S6U 

medan den andra räknar med den antagna energiminskning S6M. Resultaten från 

följande ekonomiska beräkningar kan vara något missvisande då dessa 

beräkningar likt tidigare utgår från att den luftburna värmen står för hela 

fjärrvärmeförbrukningen. Det enda som strukits från fjärrvärmeförbrukningen vid 

beräkningarna är varmvattenanvändningen.   

7.8.1 Diskonterad återbetalningsmetod 

I Figur 38 kan återbetalningstiden(Å) och den diskonterade 

återbetalningstiden(DÅ) utläsas för S6. Dessa är beräknade genom Ekvation 32 

och för att ta hänsyn till kapitalkostnaden för den diskonterade återbetalningstiden 

beräknas nettokassaflödet med Ekvation 33. För att avgör huruvida denna 

investering är hållbar så ska återbetalningstiden för investeringen vara kortare än 

vad som specificerats som längsta tolerabla återbetalningstid(57).    

 
Figur 38: Den diskonterade återbetalningstiden och återbetalningstiden visar hur många år det 

tar innan investeringen för S6 är återbetald. 

Återbetalningstiden för de två metoderna, vilket är när de skär x-axeln, 

presenteras i Tabell 8. Där det framgår att återbetalningstiden för båda är mycket 

korta, vilket är fördelaktigt vid en eventuell investering. 

Tabell 8: Återbetalningstid för den diskonterade och icke diskonterade metoden, med eller utan en 

energiminskning. 

 Diskonterad återbetalningstid [år] Återbetalningstid [år] 

S6M 2,08 1,79 

S6U 3,11 2,56 
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7.8.2 Modifierade internräntemetoden 

För att beräkna internräntan(IRR) och den modifierade internräntan(MIRR) 

används Ekvation 34 respektive Ekvation 35. Dessa räntor jämförs med 

kalkylräntan i Figur 39 och visar hur stor avkastningen blir för det investerade 

kapitalet vid ett flertal olika totalkostnader för investeringen.  Skillnaden mellan 

dessa räntor är att för den modifierade internräntan så förutsätts det att 

kassaflödena kommer att på nytt investeras till en viss behållning(57). 

 
Figur 39: Den modifierade internräntan, internräntan och kalkylräntan som visar investeringens 

lönsamhet vid olika investeringskostnader. 

Med den investeringskostnad som tidigare angetts presenteras i Tabell 9 räntorna 

för en investering av ett återluftssystem enligt S6. Varvid en betydligt högre 

intern- och modifierad internränta än kalkylräntan kan uppbäras för båda fallen. 

Tabell 9: Den modifierade internräntan, internräntan och kalkylräntan som visar räntorna vid en 

investeringskostnad på 2,2 Mkr. 

 Kalkylränta [%] Modifierad internränta [%] Internränta [%] 

S6M 10 24 55 

S6U 10 20 37 
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8 Diskussion 

8.1 Utomhustemperaturens inverkan på effektbehovet 

Beroende på var utomhustemperaturen mäts, kan effektbehovet knytas till olika 

utomhustemperaturer. I resultatet ges ett exempel på hur en prismodell för 

fjärrvärme, med en effektbaserad del, kan påverkas av varifrån den uppmätta 

utomhustemperaturen hämtats. Detta resultat bör behandlas med försiktighet då 

det ej tar hänsyn till hur tidigare klimat påverkar den lagrade energin i byggnaden, 

förutom i energiförbrukningen som förlustkoefficienten baseras på, utan är strikt 

baserad på den förbrukade energin och utomhustemperaturen under 2015.  

Eftersom                                                     g   -    C, inte 

räknas till den abonnerade effekten. Blir det extra viktigt att hålla kontroll på den 

exakta temperaturen. Det blir även mycket missvisande när driften av en byggnad 

regleras efter en temperatur samtidigt som debiteringen sker efter en annan.  

Ytterligare problem som kan uppstå med det debiteringssystem som används i 

dagsläget, är om effektbehovet överskrider den abonnerade effekten så skulle det 

medföra en övertrasserings  g   . D                 yg                      

                 g         -    C när den temperatur Sundsvall Energi AB har 

ligger över, vilket gör det än mer komplicerat att beräkna effektbehovet. Även om 

det finns en möjlighet att minska kostnaden för den abonnerade effekten, genom 

att beräkna ett eget effektbehov och abonnera på den istället, så rekommenderas 

detta ej i nuläget. 

För att få en mer rättvis prismodell, för debitering av effekttaxa, bör hänsyn tas till 

medeltemperaturen över flera dygn. Detta då det för sjukhusets skull inträffar 

största delen av höga effektbehov efter längre perioder med kallt klimat och inte 

som en direkt linjär funktion av utomhustemperaturen. Ett exempel på hur detta 

problem skulle kunna lösas är att för varje dygn med en medelt             

          -    C ta ett snitt över denna samt de två tidigare dygnens 

medeltemperatur. Och vid en medeltemperatur und   -    C för hela perioden bör 

även detta effektbehov strykas. Genom en sådan lösning tas hänsyn till tidigare 

rådande temperaturer och inte enbart det aktuella. Detta är ett system som 

eventuellt skulle kunna användas med en högre temperatur som gränsvärde vid 

beräkning av abonnerad effekt, än vad som används i dagsläget. Eftersom snabba 

variationer i utomhustemperaturen inte kommer påverka i samma utsträckning. 

Om detta inte anses vara en rimlig lösning är det möjligt att ta ut extra effekt de 

dagar som medeltemperaturen är mindre än -16  C för att kompensera det 

effektbehovet som följer dagen efter. Vilket kan göras genom att höja 

inomhustemperaturen då utomhustemperaturen passerar -16  C, speciellt för de 

avdelningar som står tomma under natten. Eftersom effe            

                       -    C ej räknas, ska detta inte påverka effektpriset vid 

debitering. 
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8.2 Otydliga regler och krav 

Det råder vissa otydligheter angående vilka byggnadsregler och krav som ska 

efterföljas vid installation av ventilationssystem, och rekommendationerna kan 

variera kraftigt beroende vart informationen hämtats. Till exempel 

rekommenderas från BBR ett uteluf                          m² för bostäder 

medan BOV rekommenderar minst 6 oms/h             ²                    ²  c  

2,5 m takhöjd)för att hålla ett tillräckligt gott inomhusklimat. Det bör tilläggas att 

BOV hänvisar till ett vårdrum med en högre hygienklass än normalt även om det 

inte nämns något om att ventilationen skulle vara högre än normalt för just dessa. 

I flera texter som hänvisar till krav för ventilation, finns istället för specifika 

värden rekommendationen att ventilationen ska vara av tillräckligt god kvalitet att 

ett gott inomhusklimat kan säkerställas. Vilket gör att det blir än svårare att 

implementera en energibesparande ventilationslösning.  

8.2.1 Klimatrelaterad påverkan 

I rapporten ”Årstidsanpassad ventilation” visas att den relativa luftfuktigheten 

borde ligga runt 40-60% för att minimera risken att bakterier och virus ska spridas 

via luften. Samtidigt som flera andra problem kan uppstå vid en antingen för torr 

eller fuktig luft. Trots detta så nämns inget angående luftfuktighetskrav i varken 

BBR eller BOV, medan Folkhälsomyndigheten rekommenderar en 30 – 70 % 

relativ luftfuktighet(43). Det är en aning tvetydigt att det inte går att finna någon 

information angående detta i BBR och BOV eftersom lokaler med hög ventilering 

och som befinner sig i ett kallt klimat riskerar att få en väldigt låg relativ 

luftfuktighet, omkring 5-20 %, under kalla perioder. För att motverka torr luft kan 

en sänkning av inomhustemperaturen vara en motiverad lösning, vilket även 

skulle göra luften friskare och mer behaglig för människor. Om ett sådant 

förfarande skulle leda till en ökad relativ luftfuktighet kommer den termiska 

komforten också att öka. En sänkning av inomhustemperaturen skulle även kunna 

minska energibehovet som följd av att temperaturdifferensen mellan inom- och 

utomhusluften minskas. 

När det gäller ofrivilligt luftläckage så finns det väldigt lite information angående 

detta fenomen och verkar vara något som det ej tas hänsyn till på sjukhuset. Detta 

är delvis förståeligt med tanke på det omfattande arbete som skulle krävas för att 

undersöka detta. Trots detta bör luftläckaget i byggnaden undersökas då det är 

viktigt att veta ifall fukt riskerar att spridas till väggar och orsaka skador, speciellt 

vid de tillfällen som ventilationen stängs av. Visserligen bör skorstenseffekten se 

till att det under vintertid ej bör transporteras fukt in i ytterväggarna, men under 

sommaren finns det inget som hindrar detta då det är varmare utom- än inomhus 

och ventilationen stängs av.  

8.3 Beräkningar i Excel 

Resultatet från beräkningarna visar på att det finns goda möjligheter att genom en 

installation av återluft minska ventilationsbehovet, vilket även leder till ett mindre 
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energibehov. Det bör dock inte utläsas som en total minskning av 

fjärrvärmeuttaget utan som en minskning av luftvärmebehovet. Med det menas en 

minskning av den energi som tillförs via ventilationen. 

Den energibesparingen som beräknats grundar sig i det ventilationsflöde som 

krävs för att bära fram den mängd värme som behövs vid uppvärmning. Av denna 

anledning fås ett ökat ventilationsbehov i och med en fallande utomhustemperatur 

vilket är lite missvisande då det för Sundsvalls sjukhus är tvärtom. Eftersom det 

uppskattas behövas ett mindre ventilationsbehov vid lägre utomhustemperaturer. 

Från Figur 24 går det att utläsa ett ökat luftflödesbehov när uppvärmningsbehovet 

tilltar. 

8.4 Simuleringar i IDA ICE 

De simulerade resultaten visar även de på goda möjligheter att minska 

ventilationsflödena genom att värma med återluft. Anledningen är att det stora 

ventilationsbehovet som fodras för att bära fram värmen under morgontimmarna 

ej längre är nödvändigt eftersom byggnaden redan har värmts med återluft. Det 

behövs då endast ett luftflöde som klarar av att bibehålla inomhustemperaturen 

vid förbestämd nivå, vilket leder till stora effektbesparingar. Även om 

effektbesparingarna kan verka stora som det ser ut just nu, så skulle återluft vara 

än mer fördelaktigt om en prismodell med timmedeleffekt nyttjades. Detta då den 

momentana effekttoppen har reducerats än mer och ett stort energiuttag har 

flyttats till nätterna då fjärrvärmen skulle vara billigare.   

Den procentuella energiminskningen blir aningen missvisande då inte hela 

sjukhuset har kunnat simuleras men ger en hyffsad god uppskattning av systemet 

då den ändå representerar en stor del av det totala ventilationsflödet.    

8.5 Återluft för- och nackdelar  

Fördelar 

 För sjukhuset är det en relativt billig investering, då det enda som behöver 

göras är att byta ut befintliga ventilationsdörrar mellan till- och frånluften 

till tidsstyrda spjäll samt programmera ett styrschema. 

 Med ett system som använder återluft för uppvärmning används all den 

värme som finns i frånluften.  

 Genom att värma under kvällar sprids effektbehovet och de momentana 

effekttopparna reduceras betydligt. 

 Mindre risk att undertryck uppstår i och med att ventilationen ej stängs av.  

Nackdelar 

 Det som talar mot införande av återluft är investeringskostnaden för spjäll 

och programmering av nytt driftsystem.  

           g    ”g     ”     . 

 Risk att luftburen smitta sprids via ventilationssystemet. 
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Anledningen till att investeringskostnaden nämns både som en för och nackdel är 

att den anses vara den enda riktiga nackdelen samtidigt som det är en väldigt låg 

kostnad. Detta visas i ekonomidelen där en väldigt kort återbetalningstid 

beräknats samtidigt som den modifierade internräntan är betydligt högre än 

kalkylräntan.  

Cirkulering av gammal luft och risk för smittspridning är egentligen ingen direkt 

fara då detta system endast föreslås användas när ingen personal eller patient är 

närvarande. Dessa nackdelar tas främst upp därför det är av denna anledning som 

det inte är tänkt att användas dagtid.  

Fördelarna är desto fler och tydligare, där den stora vinningen ligger i att det krävs 

betydligt mycket mindre luftflöden då uppvärmning av lokalerna sker dygnet runt 

istället för att dimensioneras efter morgonbehovet. 

8.6 VPG-krets samstyres med VÅG   

VPG-kretsen i VG16 regleras samtidigt som VÅGen och arbetar tillsammans för 

att hålla GT1 enligt börvärdet. Den här typen av lösningar kan vara något 

ofördelaktig då värmeåtervinningen begränsas till att endast användas när GT1 är 

under börvärdet.  Genom att öka börvärdet på GT1 ökas användningen av 

värmeåtervinningen men även VPGn, som har en sämre 

värmeöverföringsförmåga än VP-kretsen. Om börvärdet istället sänks så medför 

det den omvända effekten och värmeåtervinningen minskas. 

För att undvika ett sådant problem föreslås en separering av regleringen för VPG 

och VÅG. Där VÅG tillåts användas upp till cirka 18  C medan VPG begränsas till 

att endast användas under c        C. Den här lösningen skulle då medföra ett fullt 

utnyttjande av VÅG medan onödig användning av VPG undviks. 

För att ytterligare förbättra VPG-kretsen skulle ett byte av etylenglykolen, som 

används i dagsläget, till exempelvis Temper -20, som både har en högre 

värmeledningsförmåga och lägre kinematisk viskositet, vara ett alternativ(58). 

Detta skulle minska den pumpeffekt som krävs för att föra fram mediet samtidigt 

som en högre värmeledningsförmåga ger en bättre avkylning av fjärrvärmen.    

8.7 Behovsstyrd ventilation 

Beroende av vilket behov som styr ventilationen kommer detta behov att variera 

mellan årstiderna. Nedan listas ett antal behov som kan påverka hur mycket 

ventilationen används och när. 

 Luftburen värme medför ett ökat luftflödesbehov vid ett ökat värmebehov 

och reducerat vid minskat behov. 

 Luftburen kyla medför ett ökat luftflöde vid ett ökat kylbehov och 

reducerat vid ett minskat behov. 

 BBR kräver för bostäder ett minsta uteluftsflöde på 0,35 m²/s 
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 Folkhälsomyndigheten ställer dessutom krav på, förutom ett minsta 

uteluftsflöde på 0,35 m²/s, ett extra flöde på 7 l/s per person om barn 

befinner sig i lokalen. 

 Drivkrafter så som vindeffekt, termik och mekanisk ventilation ökar i 

regel infiltration i byggnaden, vilket blir än tydligare i ett kallare klimat. 

Eftersom ventilationen av sjukhuset används för värme under vintern och kyla 

under sommaren borde ett minimalt luftflöde för byggnaden infinna sig när 

utomhustemperaturen är densamma som balanstemperaturen. För att illustrera hur 

ventileringen av sjukhuset går till i dagsläget används Figur 40. Där ges även ett 

förslag på hur en reglerkurva skulle kunna se ut om ovanstående lista använts för 

att kontrollera ventilationen. 

 
Figur 40: Detta exempel är inte knytet till det verkliga systemet utan används endast för att belysa 

hur ventileringen går till på sjukhuset och hur det borde se ut om de ovan listade behoven styr 

kurvan. 

I Figur 40 utgör den gröna linjen den minsta möjliga ventileringen medan den 

blåa och röda visar det extra behov som finns vid uppvärmning och kylning. Den 

lila visar på hur sjukhuset hanterar ventilationen av byggnaden i dagsläget.  

Det största problemet med ventilationsdriften i dagsläget är att denna ej har 

anpassats efter det behov som finns. För att det ska vara möjligt att göra korrekta 

vinstberäkningar är det viktigt att ventilationen är dimensionerad efter det behov 

som finns. Annars kan beräknade vinster generera högre lönsamhet än vad som är 

möjligt då ventilationsflödet ofta justeras till det behov som finns och sedan 

jämförs detta med befintlig ventilation, vilken ej optimerats efter aktuella behov. 

9 Felkällor 

Eftersom detta arbete behandlar en väldigt stor byggnad med en komplicerad drift 

så finns det många felkällor som måste värderas var för sig, för att resultaten inte 

ska bli allt för påverkat av felaktiga mätvärden och antaganden. Nedan listas de 
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större felkällor och antaganden som påträffats och gjorts under arbetets gång, samt 

hur dessa har hanterats. 

IDA ICE 

Det finns påtagliga problem med att simulera i IDA ICE, dels när större 

byggnader med flera zoner och in-parametrar simuleras blir det tungarbetat och 

ger långa simuleringstider. Av denna anledning har inte den noggrannhet som 

eftersträvats varit möjlig att användas för hela sjukhuset, istället användes en grov 

skiss som ger ungefärliga resultat. Denna modell omfattar de delar som påverkas 

av återluft vilket gör att återluften i modellen utgör en relativt stor del av det totala 

ventilationsflödet. Det är även oklart kring hur programmet hanterar luftflöden 

mellan zoner, hur den tar hänsyn till byggnadens termiska massa och hur 

markkyla/värme påverkar byggnaden. 

För att kunna kringgå dessa potentiella felkällor och relatera simuleringarna till 

den faktiska byggnaden, användes en modell med det befintliga systemet inställt, 

S1. Detta gav en referenspunkt att jämföra de andra mot och på så sätt borde 

resultaten ge en rimlig uppskattning av eventuella vinster med att använda återluft 

och sekvensstyrd uppstart.  

I simuleringarna för den detaljerade modellen var det svårt att värma de rum som 

låg mot ytterväggen i den utskjutande byggnadsdelen. Trots detta kunde en 

likvärdig PPD på runt 20 %, som för återluftssimuleringarna, erhållas och för att 

inte öka till allt för höga luftflöden accepterades dessa värden.  

Data insamling 

Det har inte varit möjligt att kontrollera så att givarna som samlar in data fungerar 

på ett korrekt sätt, vilket betyder att det kan finnas mätfel i datan som påverkar 

resultatet. För fjärrvärmekonsumtionen och utomhustemperaturen har datan 

jämförts mot mätvärden från ”temperatur.nu” och Sundsvall Energi AB vilket har 

visat sig stämma mycket bra. Av den anledningen har det vidare antagits att alla 

andra uppmätta mätvärden har samma noggrannhet och anses därför vara 

tillförlitliga. Ett annat påtagligt problem är att det inte finns någon tydlig 

dokumentation över vilka byggnadsdelar som blivit ombyggda, när detta har skett 

eller hur det har påverkat resten av systemet. 

Driftsystemet som används är uppdelat på tre olika programvaror vilket kan vara 

problematiskt eftersom det inte har varit möjligt att utreda ifall de har samma 

noggrannhet på sina program eller om de behandlar datan på ett likvärdigt sätt. 

För att inte förlora tid på detta har det antagits att dessa programvaror behandlar 

informationen med samma precision.   

Byggnaden 

Eftersom byggnaden är så pass stor har det inte varit möjligt att beräkna u-värden 

för byggnaden. Istället har fjärrvärmekonsumtionen använts för att beräkna en 
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förlustkoefficient för byggnaden genom Ekvation 26. Detta är en förenkling av 

verkligheten eftersom den elenergi som tillförs i tilluftskanalerna inte är 

inräknade, utan dessa behandlas som gratisenergi. För att kompensera för detta 

har ett intervall för balanstemperaturen använts vilket ger ett intervall för 

förlustkoefficienten istället för ett faktiskt värde. 

Beräkningar 

För att det ska vara möjligt att beräkna energibehovet och möjligheten till att 

minska detta har ett antal förenklingar genomförts. Dessa listas nedan.   

 De luftflöden som beräknats och använts vid den teoretiska 

undersökningen om vinster via återluft har beräknats utifrån det 

volymflöde som krävs för att distribuera tillräckligt med värme för att 

kompensera förlusterna vid minskade temperaturer. Detta gör att 

luftflödena ökar i och med att utomhustemperaturen minskar trots att det i 

verkligheten är tvärtom. 

 Den luftburna värmen har genom detta arbete antagits bära fram all värme 

i byggnaden vilket har gjort att de framräknade ventilationsflödena är 

ovanligt stora. Därför jämförs dessa mot likvärdigt framräknade flöden för 

det befintliga systemet. Varpå en procentuell minskning tagits fram som 

antas vara jämförbar med luftvärmesystemet som det ser ut idag.  

 Eftersom varmvattenuttaget antas vara konstant under året och inte bidra 

till uppvärmning av sjukhuset så har det effektuttaget strukits ur 

normalårskorrigeringen av 2015 års fjärrvärmekonsumtion. För att få en 

mer noggrann förlustkoefficient. 

 För att inte påverkas av det fjärrvärmebehov som psyk står för har denna 

strukits från beräkningarna av förlustkoefficienten. 

 För att ytterligare förenkla beräkningarna har fjärrvärmeuttaget uppskattats 

stå för hela värmebehovet, på grund av att elvärmen endast utgör en 

mindre del(11). Av denna anledning har ett stort intervall på 

balanstemperaturen istället antagits som kompensation.  

10 Slutsatser 

För att summera de resultat som framförts och relatera dessa till det syfte som 

staterades i början av arbetet, där en utredning av de effektbehov som medfört en 

ökad fjärrvärmekostnad efterfrågades. Beskriver följande punkter en summerad 

analys av det resultat som arbetats fram och redovisats i rapporten.   

 För att det ska vara möjligt att reglera driften av sjukhuset efter 

utomhustemperaturen och samtidigt ej överstiga den abonnerade effekten. 

Bör samma temperaturgivare som används för reglering användas vid 

debitering. Detta borde minska risken för att överstiga den abonnerade 

effekten samtidigt som en korrekt debitering av effektbehovet kan 

genomföras. 
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 Det effektbehov som uppstår under kalla perioder är starkt knutna till 

snabba variationer av utomhustemperaturen, där byggnadens 

energilagringsegenskaper kan bidra till att senarelägga effektbehov. Detta 

bör det förhandlas om för att gemensamt strukturera en för båda parter mer 

gynnsam debitering. Då sjukhuset kan motarbeta det extrabehov som finns 

dagen efter en kölddipp, genom att                            g      -

    C ta ut extra effekt. Detta skulle missgynna Sundsvall Energi AB och 

vara ett möjligt argument för att diskutera en mer rättvis debitering, som 

inte är lika beroende av snabba temperaturvariationer. 

 För att kunna minska luftflödena samtidigt som en tillräckligt hög 

inomhustemperatur kan bibehållas under morgontimmarna, kan en 

installation av återluftsspjäll möjliggöra en billig nattvärmning av tomma 

lokaler. 

 Innan något större arbete påbörjas bör en utredning angående vilka 

föreskrifter som ska efterföljas i byggnaden. Detta på grund av att enligt 

BBR rekommenderas en minskning medan BOV rekommenderar en 

ökning av den befintliga ventilationen. 

 För att det ska var möjligt att erhålla ett optimalt inomhusklimat är det 

viktigt att ha kontroll på den relativa luftfuktigheten och luftläckaget i 

byggnaden. Då dessa faktorer är starkt beroende av det lokala klimatet och 

än mer påtagliga vid sjunkande temperaturer kan minskade 

ventilationsflöden vara motiverade. Med detta sagt rekommenderas vidare 

undersökningar om byggnadens faktiska läckage och luftfuktighet att 

genomföras för att ge en komplett bild av systemets behov.   
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I 

Bilaga 1 – Värmeledningsförmåga och viskositet 

  

  
Figur 41: Värmeledningsförmåga till vänster och kinematisk viskositet till höger (58). 

 

  



II 

Bilaga 2 - Sundsvall Energi ABs prismodell 

 
Figur 42: Sundsvall Energi ABs prismodell för debitering av fjärrvärme (59). 

 

 

 

  



III 

Bilaga 3 - Sjukhusets uppvärmningssystem 
Tabell 10: Den totala fjärrvärmeförbrukningen uppgick 2015 till 18500 MWh och delas upp på 

fem undercentraler. 

 UC1 UC2 UC3 UC4 PSYK 

VV 699,85 534,32 968,42 481,08 - 

VP 4239,4 2558,2 3281 2582,9 799,9 

VPG 1256,1 149,2 - 919,1 - 

Total 6195,35 3241,72 4249,42 3983,08 799,9 

% 33,5 17,5 23 21,5 4,5 

Tabell 11: Ventilationsgrupperna anslutna till UC1 samt de områden som betjänas. 

Plan P01 P02 P03 R01 R02 B01 B02 S02 M01 M02 V01 

8 - - - - - - - 
21, 

29 
- - 29 

9 41 46 41 - 
30, 31, 

34 
35 35 

21, 

27, 

28 

36 36 29 

10 40 31 40 
30, 

31 

30, 31, 

32, 33 
35 35 28 15 15 - 

11 - - - - - 35 35 28 - - - 

12 - - - - - 35 - - - - - 

Tabell 12: Ventilationsgrupperna anslutna till UC2 samt de områden som betjänas. 

Plan M03 M04 M05 M06 S03 S04 S05 V02 

8 - - - - 21 25 19 20 

9 36 36 36 36 21, 29 21, 22, 23, 25 19 20 

10 11 10 37 6 21, 26, 27 21, 25 19 - 

11 - - - - 26, 27 21 - - 

Tabell 13: Ventilationsgrupperna anslutna till UC3 samt de områden som betjänas. 

Plan V01 V02 V03 

10 11, 15 6, 10 1, 5 

11 11, 13, 14 6, 8, 10 1, 3, 5 

12 12, 13, 14 7, 8, 9 2, 3, 4 

13 12, 13, 14 7, 8, 9 2, 3, 4 

14 12, 13, 14 7, 8, 9 2, 3, 4 

15 12, 13, 14 7, 8, 9 2, 3, 4 

16 12, 13, 14 7, 8, 9 2, 3, 4 

17 12, 13, 14 7, 8, 9 2, 3, 4 

Tabell 14: Ventilationsgrupperna anslutna till UC4 samt de områden som betjänas. 

Plan M07 M08 M09 S06 S07 S08 S09 I V03 

8 - - - - 18 18 17 - 17 

9 36 36 36 18 18 18 
16, 

17 
38 17 

10 5 1 1 18 18 18 16 
16, 38, 

39 
- 



IV 

Bilaga 4 - Beräkningsvärden 
Tabell 15: Värmekonduktivitet λ enligt SS-EN-12524 (60). 

Material  er      s  rde   

[ /m  ̊C] 

Användningsområde Korre t o sterm Δ W 

[ /m  ̊C] 

Trä 0,14 Alla  

Plywood 0,14 Mineralull 0,000 

Betong 1,7 Utvändigt regnskydd  

Lättbetong 0,12 Träullsplatta 0,002 

Gipsskiva 0,25 Cellulosafibrer 0,002 

Spånskiva 0,14 Lättbetong 0,006-0,008 

Golvspånskiva 0,18 Lättklinker 0,005 

Träfiberskiva 0,14 Utvändigt oskyddat  

Stål 50 Träullsplatta 0,003 

Rostfritt stål 17 Lättbetong 0,010-0,012 

Puts 1,0 Källarväggar, platta på 

mark 

 

Fasadtegel 0,6 Lättbetong 0,018-0,036 

Marktyp  er      s  rde   

[ /m  ̊C] 

Lättklinker 0,010 

Lera, silt dränerad sand 

och grus 

1,5 Tjälisolering   

Morän, icke dränerad 

sand och grus 

2,0 Expanderad styrenplast 0,013 

Berg 3,5 Extruderad styrenplast 0,004 

  Omvända tak  

  Skivor i ett lager 0,001 

  Skivor i två lager 0,003 

  Gångbaneplattor i 

sättgrus 

0,008 

  Takterass på matjord 0,008 

  Parkeringsdäck av betong 0,008 

    

 

 

  



V 

Bilaga 5 - Gränsvärden för luftkvalitet 
Tabell 16: Krav på olika gränsvärden för föroreningar i inomhusluften (61). 

 

* Hör till avgaser. 

** WHOs föreslagna referensnivå. 

*** För områden utanför tätbebyggelse så finns det andra gränsvärden.   

Tabell 17: Krav på olika gränsvärden för föroreningar i inomhusluften (61). 

 

** Riktlinjer som WHO rekommenderar för de högsta tillåtna värdena på 

uteluften. 

*** Från 2015 gäller ett nytt EU-direktiv för PM10. Vilket säger att om 

föroreningar i uteluften överskrider gränsvärdena flera gånger under ett år så ska 

luften filtreras, så att kvaliteten på tilluften ej riskeras.  



VI 

Bilaga 6 - Översiktsschema 

 
Figur 43: Öppettider för respektive lokal i V01 och V03. 
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VII 

Bilaga 7 – Driftbild VG16 

 
Figur 44: Schematisk skiss över VG16, som visar var GT1 och GT127 mäts samt var VÅG och 

VPG kopplas in i systemet, hämtat från Landstinget Västernorrlands driftsystem . 

 

 

  



VIII 

 

Bilaga 8 – Energiförbrukning och procentuell minskning 

Tabell 18: Den totala energianvändning för den 11e-15e januari 2016 där utomhustemperaturen 

för Timrå flygplats använts och det dimensionerande fallet. 

 Simulerad vecka 

 Fjärrvärme [MWh] Elvärme [MWh] Fläktel [MWh] 

S1 271 38,2 29,2 

S2 275 38,1 29,7 

S3 243 39,2 27,6 

S4 227 37,6 27,7 

S5 229 40,2 26,2 

S6 209 38,1 26,3 

 Dimensionerande 

 Fjärrvärme [MWh] Elvärme [MWh] Fläktel [MWh] 

S1 116 10,9 5,83 

S2 118 11,1 5,94 

S3 103 11,4 5,51 

S4 96,1 11,4 5,53 

S5 96,3 12,1 5,23 

S6 87,7 12,0 5,26 

 

Tabell 19: Den simulerade procentuella minskningen mellan S1 och S2-S6. 

 Dimensionerande 

 Energibehov [%] Momentant effektbehov [%] 

S2 -1,5 2,4 

S3 9,6 19,2 

S4 15,1 24,8 

S5 14,6 25,7 

S6 21,1 34,5 

 Simulerad vecka 

 Energibehov [%] Momentant Effektbehov [%] 

S2 -1,4 1,9 

S3 8,3 19,5 

S4 13,6 25,1 

S5 12,6 24,7 

S6 19 34,5 

Tabell 20: Den beräknade procentuella minskningen mellan S1 och S3-S6. 

 Ventilationsbehov [%] Energibehov [%] 

S3 11,8 10,7 

S4 18,6 14,7 

S5 14,3 13,0 

S6 22,2 17,6 

 


