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Sammanfattning 
Diös fastigheter är Norrlands största privata fastighetsbolag. En majoritet av bolagets fastigheter 

utgörs av centralt belägna butiks-, industri- och kontorslokaler, varav 23 ligger i Umeå. Diös 

fastigheter arbetar kontinuerligt med att minska energianvändningen i sina fastigheter, bland annat 

genom miljöcertifiering enligt s.k. Greenbuildning. Den byggnad jag har undersökt i detta 

examensarbete kallas Stigbygeln 2, är belägen på Dragonfältet i Umeå och hyrs för tillfället av 

PostNord. Energianvändningen i Stigbygeln uppgick förra året till cirka 290 kWh per kvadratmeter. I 

denna rapport undersöks vad den höga energianvändningen beror på, och vilka 

energieffektiviseringsåtgärder som ger störst besparing till lägst kostnad.   

 

I dagsläget är Stigbygeln kopplad till det kommunala fjärrvärmenätet och fjärrvärme används som 

värmekälla för att värma den inkommande luften i ventilationssystemet, som i sin tur värmer en 

större del av de lokaler som finns i fastigheten. Uppvärmning av tilluft står för 85 % av det totala 

värmebehovet och värmeåtervinning finns inte. Utrusning och apparater, belysning och fläktar i 

ventilationssystemet står för cirka en tredjedel vardera av den totala elförbrukningen.  

 

Stigbygeln har byggts upp i simuleringsprogrammet IDA ICE enligt kända förutsättningar och olika 

effektiviseringsåtgärder har undersökts för sig och kombinerade. Besparingen till följd av minskad 

energianvändning har vägts mot investerings- och driftkostnad genom LCC-analys.  

 

Resultatet visar att byte till FXT-ventilation ger den största besparingen, 57 %, och att det även är det 

ekonomiskt mest fördelaktiga. Konvertering till bergvärme sänker energianvändningen med 37 % 

men är inte en ekonomiskt försvarbar åtgärd. Byte till LED-belysning är en åtgärd som ger bra 

avkastning i förhållande till investeringskostnaden och sänker energianvändningen med 7 %. Störst 

blir besparingen om byte av ventilationssystem kombineras med LED-belysning.  

 

  



Abstract 
Diös fastigheter is Northern Sweden's largest private real estate company. The bulk of the company's 

holdings constists of centrally located retail, industrial and office buildings, 23 of which are located in 

Umeå. Diös fastigheter works continuosly to decrease energy consumption in their building stock. 

One part of this work is to pursue the Greenbuildning environmental certification for buildings. This 

paper examines a building named Stigbygeln 2, situated on Dragonfältet i Umeå, currently rented by 

the logistics company PostNord. The energy consumption last year was approximately 290 kWh per 

square meter. This paper examines the reasons for the high energy consumption and which 

measures to increase energy-efficiency yield the largest energy-savings at the lowest cost. 

 

At the present time Stigbygeln 2 is connected to the municipal district heating network, and distric 

heating is utilized as heating source to warm the inlet air of the ventilation system, which in turn 

warms a significant portion of the facilities found in the building. Heating of supply air constitutes 

85% of the total heat load, and there is no system for heat recovery. 

 

Stigbygeln has been constructed in the simulation tool IDA ICE in accordance with known conditions, 

and different measures to increase efficiency have been investigated, individually as well as 

combined. Through LCC analysis, savings resulting from decreased energy consumption have been 

weighed against the initial investment cost and the operational cost. 

 

The result shows that a switch to FXT ventilation would yield the largest energy savings, 57%, and 

that this is also the financially most advantageous route. Conversion to geothermal heating reduces 

energy consumption by 37%, but is not economically viable. A swith to LED lighting is a measure that 

yields a good return on the investment cost and lowers energy consumption by 7%. The savings are 

greatest when a change of ventilation system is combined with a change to LED lighting. 
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1 Inledning/Bakgrund 
Diös Fastigheter grundades år 2005 och är med ett bestånd på omkring 350 fastigheter, varav 23 i 

Umeå, norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Företaget börsnoterades 2006, och 2015 

redovisades ett förvaltningsresultat på plus 21 % i förhållande till året innan. En majoritet av 

fastigheterna består av centralt belägna butiks-, industri- och kontorslokaler, men även 

hyreslägenheter förekommer i beståndet. Diös arbetar kontinuerligt med att minska 

energianvändningen i sina fastigheter och har som mål att minska energianvändningen i 

fastigheterna med 3 % och koldioxidutsläppen med 3 % årligen. Målen uppfylls genom 

energieffektiviseringsåtgärder i ett antal fastigheter i beståndet varje år. Åtgärderna ska vara 

kraftfulla nog för att byggnaderna ska miljöcertifieras enligt Greenbuilding och Miljöbyggnad. Gröna 

hyresavtal och ursprungsmärkt el är också en del av miljöarbetet.[1] 

 

Sverige har till följd av EU-direktiv inom energi- och klimatområdet åtagit sig att minska 

energianvändningen med 20 % fram till år 2020 i förhållande till referensåret 1995. Greenbuilding är 

ett av många EU-initiativ som syftar till att minska energianvändningen inom bostads- och 

byggnadssektorn.  Minskad energianvändning i bostäder och lokaler mäts per kvadratmeter 

uppvärmd area och målet är effektivisera energianvändningen med 20 % till 2020.[2] Sektorn 

Bostäder och Service står för cirka 40 % av Sveriges totala energianvändning, vilket motsvarar 140 

terrawattimmar per år. Av de 140 terrawattimmarna utgjordes, år 2014, 68 terrawattimmar av el och 

45 terrawattimmar av fjärrvärme. Tillsammans utgör el och fjärrvärme 80 % av den totala 

energitillförseln inom sektorn, och det är där energieffektiviseringspotentialen finns.[3] 

Energianvändningen inom sektorn Bostäder och service har sjunkit stadigt sedan 1970-talet, men 

enligt Naturvårdsverkets uppföljning kommer målet och en minskning med 20 % mellan 1995 och 

2020 inte att nås. Om målen inte uppnås med nuvarande ekonomiska styrmedel kan de komma att 

ändras, något som fastighetsägare bör vara medvetna om.[4] 

 

I bostadshus och lokaler byggda på 1970-talet och dessförinnan finns stor potential när det kommer 

till energibesparingar, som även kan medföra en ekonomisk besparing för fastighetsägaren. 

Energiberäkningar och simuleringar hjälper fastighetsägaren att få reda på hur energianvändningen 

är fördelad i fastigheten och vilka effektiviseringsåtgärder som ger störst besparing. Lägre 

energianvändning medför lägre driftkostnader, och i de fall en investering krävs för att åstadkomma 

en minskad energianvändning måste kostnaden bäras av de minskade driftkostnaderna. Huruvida en 

investering är ekonomiskt lönsam beräknas i detta arbete genom livscykelkostnadsanalys, LCC. 

 

  



1.1 Syfte 
Syftet med detta projektarbete är att undersöka vilka energibesparande åtgärder i fastigheten 

Stigbygeln i Umeå som kan genomföras för att få ett Greenbuilding-certifikat till lägsta kostnad. Hur 

olika parametrar inverkar på energianvändningen kartläggs med hjälp av simuleringsprogrammet IDA 

ICE i syfte att visa var eller hur energianvändningen enklast reduceras i fastigheten.  

 

1.2 Mål 
Målet är att kartlägga den nuvarande energianvändningen i Stigbygeln och uppskatta hur mycket den 

kan minska till följd av ett antal föreslagna energieffektiviseringsåtgärder och därefter avgöra vilken 

eller vilka av åtgärderna som ger den största besparingen i förhållande till kostnad.  

 

1.3 Metod 
Examensarbetet har genomförts med litteraturstudier inom värme och ventilation, byggnadsfysik och 

ekonomiska beräkningsmodeller. Data har samlats in på plats, tillhandahållits av Diös fastigheter eller 

antagits med stöd från litteratur. Data insamlad på plats innefattar OVK-protokoll, 

funktionsbeskrivning, ritningar, avläsning på apparater och aggregat, samt intervjuer med 

personalen. Simuleringen av huset är gjord i IDA ICE och beräkningar är gjorda för hand eller i Excel, 

och redovisas i Excel och Word. Fastigheten har placerats i samma väderstreck i 

simuleringsprogrammet som i verkligheten för att ljusinsläpp och gratisvärme från solen ska ha en så 

verklighetsenlig inverkan på energibalansen som möjligt. I simuleringen har ÖA 1 plockats bort, 

eftersom att den saknar värmebehov, och dess elbehov har subtraherats från elbehovet för 

ventilation. Även värmebehov för tappvarmvatten plockats bort eftersom att det utgör en mycket 

liten del av fastighetens uppvärmningsbehov. De ekonomiska beräkningarna är gjorda med 

prisuppgifter från nuvarande abonnemang för el och fjärrvärme, samt med schablonvärden för ränta, 

livslängd, investeringskostnader och löpande elpris som används av Diös fastigheter. 

 

1.4 Avgränsningar  
Projektarbetet avgränsas till simulering av fastigheten Stigbygeln i Umeå, och resultatet kan inte 

användas för att dra slutsatser om andra typer av byggnader eller liknande byggnader i andra delar 

av landet. I de fall uppgifter om fastigheten inte funnits har indata hämtats från Sveby eller antagits 

med stöd i litteraturen eller efter rådfrågning av sakkunnig.  Resultatet av de ekonomiska 

beräkningarna kan inte användas för andra typer av fastigheter, med annan ägare eller i andra delar 

av landet. Dock ger de en ungefärlig uppfattning om investering i förhållande till besparing i 

fastigheter med liknande verksamhet, samt ventilations- och uppvärmningssystem. Simuleringar 

genomförs endast i IDA ICE och i de fall inget annat framgår används programmets 

grundinställningar.  

 

  



2 Teori 
 

2.1 GreenBuilding 
GreenBuilding startades som ett EU-initiativ år 2004 i syfte att snabba på energieffektiviseringen av 

befintlig bebyggelse och höja energikraven vid nybyggnation. Kravet för ett GreenBuilding-certifikat 

är att minska energianvändningen med 25 % i förhållande till ett referensår, som inte ligger mer än 

fem år tillbaka i tiden, i en befintlig byggnad eller att vid nybyggnation ha en energianvändning som 

är 25 % lägre än BBRs nybyggnadskrav. EU-initiativet avslutades år 2014 och drivs idag vidare av 

SGBC, Sweden Green Building Council. En byggnad som uppnått GreenBuildings krav och fått ett 

certifikat får behålla det så länge energianvändningen inte stiger över nivån vid certifieringen.[5] 

 

2.2 IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) 
IDA ICE är ett simuleringsprogram som används för energiberäkningar i byggnader. En befintlig 

byggnad kan ritas upp i programmet och konstrueras enligt gällande förutsättningar med önskade 

eller givna egenskaper och installationer. Hur byggnaden används, exempelvis om byggnaden utgörs 

av kontor eller lägenheter och grad av personnärvaro, kan ställas in. Programmet underlättar 

energiberäkningar och beräkningar av skillnaden i energianvändning vid förändringar av exempelvis 

konstruktion, installationer och personnärvaro. Vid beräkning av energianvändningen i en byggnad 

med IDA ICE tas hänsyn till klimat, det vill säga var byggnaden finns, och dess variation över året, 

samt väderstreck och eventuell omgivande bebyggelse. IDA ICE använder sig av energi- och 

effektbalanser samt tidskonstanten för byggnaden vid beräkning av det totala årliga 

energibehovet.[6] 

 

2.2.1 Byggnadens energibalans 
Balans råder i en byggnad när lika mycket energi bortförs som tillförs vid en viss tidpunkt. Energi 

tillförs vanligtvis i form av värme och el som används för att hålla inomhustemperaturen på en 

behaglig nivå och för att driva den utrustning som finns i byggnaden. En byggnads energibalans kan 

beskrivas enligt ekvation 1[7]: 

𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝑊 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑄𝑙ä𝑐𝑘 + 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑄𝑡𝑣𝑣 + 𝑄𝑑 + 𝑊𝑓 + 𝑊ℎ − 𝑄𝑣å − 𝑄𝑖 − 𝑄𝑠𝑜𝑙             

(1) 

𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = Energibehov 

𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = Värmebehov 

𝑊 = Elbehov 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = väremeförlust till följd av transmission 

𝑄𝑙ä𝑐𝑘 = värmeförlust till följd av otäthet i klimatskalet eller vädring 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 = värmebehov för ventilation 

𝑄𝑡𝑣𝑣 = värmebehov för uppvärmning av tappvarmvatten 

𝑄𝑑 = distributionsförluster 

𝑊𝑓 = fastighetsel 



𝑊ℎ = hushållsel 

𝑄𝑣å = återanvänd värme från installationer 

𝑄𝑖 = internvärme från personer och elektriska apparater 

𝑄𝑠𝑜𝑙 = väretillskott från solinstrålning 

 

2.2.2 Byggnadens energibehov 
En byggnads energibehov utgörs av uppvärmning, varmvattenberedning, fastighetsel och hushållsel. 

Energibehovet varierar kraftigt mellan olika byggnader och under olika delar av året. Vid 

nybyggnation kontrolleras energianvändningen för att byggnadens specifika energianvändning inte 

ska överstiga BBRs krav. Specifik energianvändning mäts i kWh per tempererad, det vill säga över 

10℃, kvadratmeter golvyta. En byggnads energibehov avgörs främst av temperaturskillnaden mellan 

inne och ute, mängden solinstrålning och internt genererad värme, förutsatt att byggnaden är i drift 

året om. De två senare kan vara svåra att uppskatta, men värmeenergibehovet kan beräknas med 

hjälp av gradtimmar, 𝐺𝑡. Värmeförlusterna från en byggnad är proportionella mot skillnaden i inom- 

och utomhustemperatur. När utetemperaturen stiger eller sjunker varierar temperaturskillnaden 

mellan inne och ute och därmed även effektbehovet. Gradtimmar är summan av de antal grader 

under året då tillförd värme krävs, multiplicerat med antal timmar per år. Värmebehovet utgörs av 

temperaturhöjningen från uteluftens temperatur till den så kallade gränstemperaturen, 𝑇𝑔, som är 

inomhustemperaturen minus de grader som utgörs av internt genererad gratisvärme.[8] 

Värmebehovet uppskattas med ekvation 6 som är en sammansättning av ekvation 4 och 5. 

𝑃𝑔 =
𝐸𝑔

8760
                                                                                                                                                                (2) 

𝑃𝑔 = värmeeffekt 

𝐸𝑔 = gratisenergi 

𝑇𝑔 = 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 −
𝑃𝑔

𝑄𝑡𝑜𝑡
                                                                                                                                                  (3) 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = byggnadens specifika värmeeffektförlust 

 

𝐸 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∑ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∙ ∆𝑡8760
𝑖=1                                                                                                                          (4) 

𝐺𝑡 = ∑ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∙ ∆𝑡8760
𝑖=1                                                                                                                                 (5) 

𝐸uppvärmning = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐺𝑡                                                                                                                                    (6) 

 

2.2.3 Byggnadens tidskonstant 
Byggnadens tidkonstand beskriver hur snabbt en byggnad reagerar på en skiftning i 

utomhustemperatur och beräknas med ekvation 7. En tung byggnad har en längre tidskonstant än en 

lätt byggnad eftersom att den reagerar långsammare på en temperaturförändring tack vare sin stora 

massa. Hur snabbt inomhustemperaturen i en byggnad påverkas av en temperaturförändring 

utomhus beror av tidskonstanten och värmesystemet måste dimensioneras därefter. En lätt byggnad 

reagerar snabbt på en kölddipp, och dess värmesystem måste dimensioneras efter en lägre 

utetemperatur än vad som hade varit fallet i en tung byggnad. Väljs en för låg dimensionerande 



utetemperatur blir värmesystemet för stort och dyrt samtidigt som funktionen försämras.  

Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT, bestäms utifrån tidskontanten och ortens klimat.[8] 

 

𝜏𝑏 =
∑ 𝑚𝑗∙𝑐𝑗

𝑄𝑡𝑜𝑡
∙

1

3600
                                                                                                                               (7)

     

𝑚𝑗 = massa för respektive konstruktionsskikt  

𝑐𝑗 = speciik värmekapacitet för respektive skikt  

 

2.3 Byggnadens elbehov 
Byggnadens elbehov, benämnd W i energibalansen, utgörs av hushålls- och fastighetsel eller 

verksamhetsel om det rör sig om en kontorsbyggnad. Fastighetsel är den el som driver fläktar i 

ventilationssystemet, pumpar i värmesystemet, hissar, tvättmaskiner och så vidare. Behovet av 

fastighetsel bestäms av vilka installationer som finns i byggnaden, hur mycket de används och hur 

effektiva de är. Fläktar och pumpar med låg verkningsgrad och apparater som står på även när ingen 

använder dem är exempel på sådant som kan orsaka en onödigt hög elanvändning. Hushålls- eller 

verksamhetsel är den el som driver apparater, maskiner och belysning i bostäder och lokaler. 

Behovet av denna typ av el avgörs i stor utsträckning av brukaren och hur moderna produkterna i 

fråga är. För att hålla nere behovet av köpt el är det viktigt att stänga av apparater som inte används 

och att byta ut gamla apparater och gammal belysningsapparatur mot nyare mer effektiva sådana.[7] 

 

2.4 Byggnadens värmebehov 
Värmebehovet, 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒, är den värme som används för att värma luft och tappvarmvatten, samt ytor 

och konstruktion i en byggnad. Värmeförsörjningen tillgodoses genom förbränning i egen panna, 

elvärme, fjärrvärme, solvärme eller en kombination av några av dessa. Elvärme kan vara 

direktverkande el, elpanna eller värmepump. Värme för uppvärmning av inomhusluften kan tillföras 

med antingen luft eller vatten som värmebärare. Det senare är det absolut vanligaste i Norden och i 

andra delar av världen med liknande klimat. Fördelen med ett vattenburet värmesystem är att det 

kräver lite underhåll och är förhållandevis tystgående. Ett antal faktorer som inverkar på 

värmebehovet i en byggnad är dess geografiska läge, typ av verksamhet som bedrivs där i, 

täthetsgrad, typ av uppvärmning (vätske- eller luftburet) och grad av värmeåtervinning.[7] 

 

2.5 Ventilation 
Ventilation är i detta sammanhang ett utbyte av luft i en byggnad. Ventilationens främsta uppgift är 

att föra bort förorenad luft och tillföra ren luft till vistelsezonen. Enligt Boverket ska uteluftsflödet 

inte understiga 0.35 l/s ∙ m2 bostads- eller verksamhetsyta.[9] I Sverige är uteluften kallare än 

önskad innetemperatur under stora delar av året, vilket medför att uteluften måste värmas innan 

den tillåts blåsa in i en bostad eller lokal i form av tilluft. Uppvärmningsbehovet för ventilationsluft 

under ett år beräknas med ekvation 8. Effekten, 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡, beräknas med ekvation 9. 

 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝐺𝑡                                                                                                                                     (8) 



𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡
∙ �̇�  ∙ (1 − 𝜂)                                                                                                                   (9) 

 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 = 1.2  

𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡
= 1000  

�̇� = luftflöde  

𝜂 = verkningsgrad för värmeåtervinning 

𝐺𝑡 = 121960 [℃
h

år
] 𝑣𝑖𝑑 𝑇𝑔 = 17℃, 𝑇𝑁,Umeå = 3.4℃ 

 

2.5.1 Till/frånluft 
I ett till- och frånluftssystem styrs mängden till- och frånluft av fläktar och systemet bygger på att 

ventilationen står för all transport av luft in och ut ur byggnaden. Flödena går att styra så att 

mängden tilluft är ungefär densamma som mängden frånluft och tilluften går att förvärma och rena 

innan den kommer in. Systemet är flexibelt eftersom att ventilationsflödena kan styras efter typ av 

verksamhet i byggnaden och tid på dygnet eller året.[10] Något som är ovanligt vid nybyggnation 

men som förekommer hos äldre byggnader med till- och frånluftssystem är återluft. Det innebär att 

frånluft tillförs tilluften för att minska behovet av köpt energi för uppvärmning av tilluft. Nackdelen 

med detta är att inte bara värme från frånluften tillförs tilluften utan även eventuella föroreningar.   

 

2.5.2 FTX 
FTX-ventilation är ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning där värme från frånluften tas till 

vara och tillförs tilluften utan att de två luftströmmarna blandas. Hur effektiv värmeåtervinningen är 

beror på värmeväxlarens verkningsgrad med ligger vanligtvis på omkring 80 %.[11] FTX-system 

fungerar bäst i täta byggnader där endast små tryckskillnader uppstår. Ett väl injusterat FTX-system 

skapar ett behagligt inomhusklimat och är mer energieffektivt än andra typer av ventilationssystem. 

Nackdelarna är att det kräver en investering och att buller lättare transporteras från ett rum till ett 

annat genom ventilationskanalerna.  

 

 

Figur 1, Enkel skiss av FTX-systemets funktion 



 

2.5.3 Specific Fan Power - SFP 
SFP är ett mått på hur effektiv en fläkt eller ett aggregat är. Ett lägre värde motsvarar en effektivare 

fläkt enligt ekvation 10. Fläkteffekten är det summerade effektbehovet för till- och frånluftsfläkt och 

luftflödet är det största till- eller frånluftsflödet. SFP bör inte överstiga 2 för till- och frånluftssystem 

med värmeåtervinning och inte överstiga 1.5 för samma typ av system utan värmeåtervinning. [12] 

 

𝑆𝐹𝑃 =
𝑃fläkt

�̇�
                                                                                                                                                         (10) 

𝑃𝑓𝑙ä𝑘𝑡 = Effekt för att driva fläkt/fläktar  

�̇� = luftflöde, ventilation 

 

Vid byte av fläktar i ett befintligt ventilationssystem minskar både energianvändningen och 

underhållskostnaderna. Energi sparas till följd av ett lägre SFP-värde och underhållskostnaden 

minskar till följd av att nya fläktar saknar remmar som kan gå söder och behöva bytas ut. Remmarna 

ger även upphov till förluster som sänker fläktens verkningsgrad.[13] 

 

2.5.4 Luftvärmare 
I de fall återluft eller värmeåtervinning inte räcker för att värma tilluften till balanstemperatur innan 

den tillförs lokalerna måste den förvärmas. Det kan göras med hjälp av luftvärmare med 

värmebatteri. I de flesta luftvärmare är värmen vattenburen och kommer från fjärrvärmenätet, men 

även eldrivna luftvärmare förekommer.  Det varma vattnet strömmar genom ett flertal rör gjorda av 

metall med god värmeledningsförmåga och rören passerar genom ventilationskanalen där tilluften 

sugs in. Värme avges från rören med varmvatten och tas upp av den passerande luftströmmen som 

sedan sprutas in i lokalen. Batteriets placering kan variera från att sitta mycket nära luftintaget innan 

fläkten till att sitta i anslutning till tilluftsdonet.  

 

2.5.5  Värmeväxlare 
Återvinning av värme i ventilationsluften åstadkoms med hjälp av värmeväxlare. De två vanligaste 

typerna av värmeväxlare är plattvärmeväxlare och roterande värmeväxlare. 

 

2.5.5.1 Plattvärmeväxlare 
I en plattvärmeväxlare överförs värme från frånluften till veckade aluminiumplåtar och sedan vidare 

till tilluften. Till- och frånluft korsar varandra utan att blandas och i figur 2 ses en typ av 

plattvärmeväxlare, en korsströmsvärmeväxlare. Motströmsvärmeväxlaren är en annan typ av 

plattvärmeväxlare, och i den korsar inte luftströmmarna varandra utan de strömmar parallellt. 

Verkningsgraden för dessa typer av värmeväxlare är omkring 60 – 80 %. En plattvärmeväxlare har 

inga rörliga delar, vilket minska risken för problem och stora underhållskostnader. Nackdelen med 

plattvärmeväxlare är att det finns risk för kondens och frost där från- och avluft möts och att till- och 

frånluftskanaler måste dras till samma rum.[14] 

 



 

Figur 2,Plattvärmeväxlare[15] 

 

2.5.5.2 Roterande värmeväxlare 
En roterande värmeväxlare har ett rotorhjul som utgörs av veckad aluminium i lager på lager som 

värms av frånluften och sedan avger värme till tilluften ett halvt varv senare i rotationen. I figur 3 ses 

en enkel skiss över en roterande värmeväxlares funktion. Denna typ av värmeväxlare är kräver lite el 

och verkningsgraden kan överstiga 80%. Nackdelen är att den har rörliga delar som kan gå sönder 

och att viss överföring av föroreningar och lukt mellan från- och tilluft kan förekomma.  

 

 

Figur 3, Roterande värmeväxlare[15] 

 

2.6 Byggnadens Klimatskärm 
En byggnadsklimatskärm, eller klimatskal, utgörs av väggar, golv och tak. Klimatskärmen har till 

uppgift att skydda inomhusmiljön från negativ yttre påverkan såsom nederbörd, vind och snabba 

temperaturväxlingar. Målet är en god inomhusmiljö i kombination med god energihushållning i 

byggnaden. Att säkerställa en behaglig inomhusmiljö, fri från buller, drag och oönskade dofter med 

god luftkvalitet och jämn lufttemperatur, är klimatskärmens primära uppgift. Att byggnadens 

energianvändning är låg kommer i andra hand och energihushållning innebär att energianvändningen 

hålls så låg som möjligt med hänsyn tagen till komfortkrav och utomhusklimat. Det åstadkoms genom 

att ha låga värmeförluster och ett lågt kylbehov, samt att använda el, värme och kyla på ett effektivt 

sätt. En byggnads behov av köpt energi beskrivs av dess energibalans, som beror av byggnadens 

konstruktion och installationer, utomhusklimat och de boendes levnadsvanor.[16] De tyngst vägande 

energiförlusterna utgörs av transmissionsförluster genom klimatskalet och ventilationsförluster 

(inklusive läckage).  



 

2.6.1 Beräkning av värmetransport genom klimatskärmen 
Värmegenomgångskoefficienten, även känd som U-värde, är definierad som ”den värmemängd som 

per tidsenhet passerar genom en ytenhet av konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på ömse 

sidor av konstruktionen är en grad”.  U-värdet beskriver hur god isoleringsförmåga en 

konstruktionsdel har, och ett lågt värde innebär hög värmeisoleringsförmåga.[17] Värmeflödet 

genom en konstruktionsdel bestående av parallella skikt ges av ekvation 11. 

𝑞 = 𝑈 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)                                                                                                                                      (11) 

U-värdet ges av ekvation 12 och behövs för att beräkna värmeflödet genom ett eller flera skikt. 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅1+𝑅2+⋯+𝑅𝑁+𝑅𝑠𝑒
                                                                                                                                  (12) 

𝑅𝑠𝑖 = värmeövergångsmotstånd på insidan  

𝑅1 −  𝑅𝑁 = väremotstånd för skikten  

𝑅𝑠𝑒 = värmeövergångsmotstånd på utsidan   

Värmeövergångsmotståndet beror av skiktets tjocklek, d [m] och värmekonduktivitet, 𝜆 [
𝑊

𝑚∙𝐾
] enligt 

ekvation 13. 

𝑅 =
𝑑

𝜆
                                                                                                                                                                    (13) 

 

Dörrar och fönster har vanligtvis ett högre U-värde än resten av klimatskärmen och desto större 

andel av fasaden som utgörs av fönster och dörrar desto bättre måste övriga delar isoleras för att 

undvika stora värmeförluster. Fönster med dålig värmeisoleringsförmåga orsakar, utöver 

värmeförluster som medför ökade kostnader för uppvärmning, dålig komfort till följd av kallras och 

kallstrålning från fönsterytorna.  

 

2.6.2 Transmissionsförluster 
Transmissionsförlusterna, som i energibalansen benämns 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠, utgörs av ett oönskat värmeflöde 

genom väggar, tak, golv, fönster och köldbryggor. Transmissionsförlusternas storlek avgörs av 

konstruktionsdelarnas U-värde och area, samt skillnad i inom- och utomhustemperatur. I en tung 

byggnad med hög värmelagringskapacitet och lång tidskonstant dröjer sig värme från dagen kvar 

under natten, något som i vårt klimat kan bidra till lägre behov av köpt värmeenergi under vår, 

sommar och höst. För att minimera transmissionsförlusterna i en byggnad ska klimatskalet i så stor 

utsträckning som möjligt värmeisoleras på utsidan så att värmen som lagrats i stommen under dagen 

kan värma byggnaden under natten. På det sättet minskar även skillnaden i inomhustemperatur 

under dygnet, vilket leder till ökad komfort. Väder och byggnadens form är ytterligare två faktorer 

som påverkar transmissionsförlusternas storlek. Solinstrålning och snö minskar 

transmissionsförlusterna medan regn och vind ökar dem. Byggnadens yttre yta bör hållas så liten 

som möjligt i förhållande till volymen för att minimera värmeförlust till omgivningen.[18] 

 



2.6.3 Ventilationsförluster 
Ventilationsförlusterna, som i energibalansen benämns 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 , är den värme som krävs för att värma 

uteluften från utomhustemperatur till inomhustemperatur. Ju mer en byggnad ventileras desto 

större blir ventilationsförlusterna, så i de fall där det är möjligt är tidsstyrd ventilation ett sätt att 

minska energianvändningen. Ett annat sätt att minska ventilationsförlusterna är att återvinna värme 

från frånluften och tillföra tilluften.  

 

2.6.4 Luftläckage 
Förluster till följd av luftläckage eller vädring benämns i energibalansen som 𝑄𝑙ä𝑐𝑘 . Luftläckage 

genom klimatskärmen kan variera mycket från byggnad till byggnad, eftersom att det beror av hur 

noga de som byggt huset varit när det kommer till tätning och vilka material som valts. Luftläckaget 

ska inte överstiga 0.8 𝑙/𝑠 ∙ 𝑚2 för bostäder och det dubbla för lokaler. Luftläckage är en icke 

försumbar värmeförlust som är svår att kontrollera och inte går att återvinna värme ifrån, vilket visar 

på vikten av god värmeisolering och tätning av klimatskärmen. Luftläckage till följd av vädring beror 

helt av den verksamhet som bedrivs och de människor som använder byggnaden. Långvarig vädring 

under de kalla delarna bör undvikas för att minimera energiförlusterna och behovet av köpt 

energi.[16] 

 

2.6.5 Gratisvärme 
I en byggnad utgörs så kallad gratisvärme av internt genererad värme från människor, apparater, 

belysning och installationer, samt solinstrålning utifrån. Dessa benämns som 𝑄𝑣å, 𝑄𝑖  och 𝑄𝑠𝑜𝑙  i 

energibalansen. Internvärme lagras främst i väggar, golv och möbler och avges till luften när dess 

temperatur sjunker. Solinstrålning lagras främst i byggnadens konstruktion och avges till rummet 

med större fördröjning till följd av dess stora massa. Mängden gratisvärme avgör byggnadens gräns- 

eller balanstemperatur som i sin tur avgör behovet av köpt energi. Nya byggnader med god isolering 

har en lägre gränstemperatur än äldre byggnader med sämre isolering och mer läckage. Vanligtvis 

har lokalbyggnader en lägre gränstemperatur än bostadshus eftersom att fler människor och 

apparater finns i lokalbyggnader.[7] 

 

2.7 LCC 
LCC, Livscykelkostnadsanalys (Life Cycle Costing), är en ekonomisk beräkningsmodell som ser till en 

produkts hela livslängd. LCC kan användas för att beräkna en produkts totala kostnad under en 

livscykel, eller för att avgöra vilket av ett antal investeringsalternativ som är billigast under ett valt 

tidsspann. Detta görs för att synliggöra att investeringskostnaden för en viss produkt inte är det enda 

utgiften under dess livstid. Exempelvis tillkommer driftkostnad och underhållskostnad som kan 

variera från år till år. Livslängden, den ekonomiska livslängden, är den tid en produkt används och är 

inte den samma som produktens faktiska livslängd.  Den ekonomiska livslängden kan aldrig vara 

längre än den faktiska livslängden för produkten. Val av livslängd är avgörande för resultatet av LCC-

beräkningar. Vid val av kort livslängd utgör grundinvesteringskostnaden en större andel av 

totalsumman än vid val av lång livslängd. De löpande drift- och underhållskostnaderna synliggörs 

tydligare vid val av lång livslängd. Vid LCC-beräkningar summeras alla framtida kostnader och 

intäkter, räknas om till dagens penningvärde, med grundinvesteringskostnaden. Det gör det enkelt 

att jämföra olika alternativ förutsatt att den ekonomiska livslängden är densamma för alla alternativ. 

Omräkning av en framtida utgift eller intäkt till nutid görs med nusummefaktor, 𝑓𝑛, enligt ekvation 14 



eller 𝐾𝑁 enligt ekvation 15. Kalkylräntan bestäms av uppdragsgivaren.[19] LCC-total beräknas med 

ekvation 16.  

 

𝑓𝑛 =
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
                                                                                                                                                    (14) 

𝐾𝑁 = 𝐾0 ∙ (1 + 𝑟)−𝑥                                                                                                                           (15) 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 + 𝐾𝑁 − 𝐼𝑁 − 𝑅𝑁                                                                                                                               (16) 

𝑓𝑛 = nusummefaktor 

𝑛 =  ekonomisk livslängd 

𝑟 = kalkylränta 

𝐾𝑁 = Nuvärdet för en framtida kostnad 

𝐾0 = antal kronor åtgärden kostar om den skulle göras nu 

𝑥 = antal år tills åtgärden genomförs 

𝐺 = grundinvestering 

𝐾𝑁 = nuvärdet av alla kostnader under livslängden 

𝐼𝑁 = nuvärdet av intäkter under livslängden 

𝑅𝑁 = nuvärdet av anlägningens restvärde 

 

2.8 Fjärrvärme 
Det svenska fjärrvärmenätet började byggas på 1940-talet och idag har fjärrvärme blivit den 

vanligaste uppvärmningsformen i både kommersiella fastigheter och bostäder. Värmebäraren i 

fjärrvärmesystemet utgörs av vatten, som transporteras i välisolerade rör under marken från 

fjärrvärmeverket ut till kunden, där värmen används till att värma radiatorer och tappvarmvatten. I 

varje byggnad som är ansluten till fjärrvärmenätet finns en fjärrvärmecentral med värmeväxlare där 

värme överlämnas från fjärrvärmenätet till byggnadens vattenburna värmesystem, utan att vattnet i 

de två systemen blandas. Det nedkylda vattnet som lämnar byggnaden förs tillbaka till 

fjärrvärmeverket där det värms upp på nytt och skickas tillbaka ut i systemet. Vilken resurs som 

används för att producera värme i ett fjärrvärmeverk varierar beroende på vad som finns tillgängligt 

och hur stort värmebehovet är. Vanliga bränslen är trädbränsle, avfall, biobränsle och olja.[20] I figur 

2 ses en enkel skiss över var fjärrvärmeverket får sin energi/resurs från och hur värmen distribueras 

ut till hushåll och lokaler. I ett fjärrvärmeverk kan även spillvärme från industrier och från kraftvärme 

tas tillvara. Kraftvärme är när värme och el produceras från ett och samma bränsle samtidigt.[21] 

 



 

Figur 4, Fjärrvärmenätet – principskiss[22] 

 

2.8.1 Fjärrvärme – ekonomi 
Priset på fjärrvärme sätts av den lokala fjärrvärmeleverantören och varierar från ort till ort. Faktorer 

som inverkar på fjärrvärmepriset är kostnaden och tillgången på bränsle och hur stort det aktuella 

nätet är. Fjärrvärmepriset skiljer sig även mellan företag och privatpersoner. De lokala aktörerna har 

ofta monopol på sin verksamhet och det står dem fritt att sätta de priser de önskar. Umeå Energi, 

som äger fjärrvärmenätet i Umeåregionen, baserar sina priser på maxeffekt, energibehov och flöde. 

Bäst pris per kilowattimme erhålls om effektuttaget är jämnt fördelat över dygnet utan toppar i 

kombination med en effektiv fjärrvärmecentral.[23] 

 

2.9 Värmepump  
En värmepump tar värme från en kallare plats till en varmare med följden att den kalla energikällan 

blir ännu kallare och värmen kan användas till att värma exempelvis en bostad. För att driva 

processen krävs en viss mängd tillförd energi, vanligtvis i form av el. Förhållandet mellan den tillförda 

driveffekten och den värmeeffekt som kan tas tillvara avgör hur effektiv pumpen är.  Den 

nyttiggjorda värmeeffekten dividerat med pumpeffekten kallas värmefaktor eller Coefficient Of 

Performance (COP) och kan användas för att jämföra olika pumpar eller beräkna hur mycket energi 

som kan sparas vid installation av värmepump. Hur stort COP-värdet är beror av skillnaden i 

temperatur i pumpens arbetscykel. Desto större temperaturlyft desto sämre COP-värde. Den kalla 

sidan i cykeln ska ha så hög temperatur som möjligt och den varma sidan ska ha så låg temperatur 

som möjligt för att maximera COP-värdet.  

 

Värmepumpens uppgift är att värma ett vattenburet värmesystem, men värmekällan är inte 

densamma för alla värmepumpar. De vanligaste energikällorna är berg, mark, sjöar, frånluft och 

uteluft. Bergvärme är den lösning som med störst sannolikhet kan täcka värmebehovet i en fastighet 

som Stigbygeln och är det alternativ som kommer att utredas vidare i detta arbete.  



 

En frånluftsvärmepump tar tillvara värme från frånluften och passar bäst i stora hus med hög 

energianvändning, där värmen i frånluften inte redan återanvänds. I de fall huset ligger i närheten av 

en sjö eller en stor markyta kan värmepumpen hämta energi från vattnet i sjön eller markytan. Även 

dessa två lösningar passar bäst i stora hus med hög energianvändning. En luftvärmepump använder 

uteluften som energikälla och kan även användas för kylning. En nackdel med denna typ av 

värmepump är att den levererar minst effekt när behovet är som störst, vilket är extra problematiskt 

i ett kallt klimat.[24] 

 

2.9.1 Bergvärmepump 
Bergvärme är den tredje största förnyelsebara energikällan i Sverige och tillför uppskattningsvis 12 

TWh värme per år. Solenergi lagras i marken och i berggrunden under den varma tiden av året och 

dröjer kvar till den kalla tiden av året. En bergvärmepump kan ta till vara värmen i berggrunden och 

transformera den till en temperatur hög nog att användas till uppvärmning av radiatorer och 

tappvarmvatten. Bergvärme lämpar sig väl i både större och mindre hus, eftersom att antalet borrhål 

och borrdjupet bestäms av energibehovet, och kräver inte så mycket yta. Den största nackdelen med 

bergvärme är den höga investeringskostnaden.  Vanligtvis går inte temperaturen i berg och 

radiatorsystem att ändra, så det är viktigt att värmeöverföringen i värmepumpens arbetscykel är 

effektiv. Det åstadkoms bland annat genom effektiva värmeväxlare och kompressorer.[25] 

 

2.9.2 Dimensionering av bergvärmepump 
Vid dimensionering av bergvärmepump är fastighetens värmebehov och maximala effektbehov de 

två avgörande faktorerna. Det vanligaste borrdjupet vid borrning för bergvärme är mellan 100 och 

200 meter, men kan även variera inom vidare gränser. Borrdjupet avgörs av fastighetens energi- och 

effektbehov, samt var i landet borrhålet finns och berggrundens sammansättning. I norra Sverige är 

berggrunden kallare än i södra Sverige, och då måste borrhålets djup vara större för att samma 

mängd energi ska kunna utvinnas. Berggrundens sammansättning är också av betydelse för 

borrhålets djup eftersom att blöta bergarter med hög densitet leder värme bättre än mer porösa 

bergarter. Sträckan från mark ner till berg, där lagrad energi kan hämtas, varierar men genomsnittet i 

Sverige är sex meter och i Västerbotten elva meter.[26] Uppskattningsvis kan 10 till 40 Watt värme 

utvinnas per meter aktivt borrhål. Med aktivt borrhål menas det totala borrdjupet fråntaget sträckan 

ner till berg. Värmepumpens storlek dimensioneras efter cirka två tredjedelar av det maximala 

effektbehovet för fastigheten, enligt ekvation 17, för att undvika ett överdimensionerat och onödigt 

dyrt system.[27] 

𝑄𝑝𝑢𝑚𝑝 =
2

3
 ∙ maxeffekt                                                                                                                            (17)

  

Antalet borrhål bestäms därefter enligt ekvation 18. Hur mycket energi som är möjlig att utvinna per 

meter aktivt borrhål uppskattas efter plats och berggrundens sammansättning.  

 

𝐿borrhål [m] =
𝑄𝑝𝑢𝑚𝑝

30 
                                                                                                  (18)

    

Antalet borrhål bestäms av det valda borrdjupet och den totala längden borrhål enligt ekvation 19.  



 

Antal borrhål =  
𝐿borrhål

borrdjup 
                                                                                                                           (19) 

 

Kostnaden för borrning av bergvärme på en plats beror av borrdjupet. Ett djupt borrhål kostar mer 

än ett mindre djupt borrhål. Ett prisexempel för borrning av bergvärme på olika djup ses i tabell 1. 

 

Tabell 1, Kostnad för borrning av bergvärme för borrhål med olika djup[28] 

Borrdjup [m] Kostnad [kr] 

100 30 000 

150 42 000 

200 55 000 

250 67 000 

 

2.10 Svensk el – nät och produktion 
Det svenska elnätet består av ett stamnät och ett stort antal regionala- och lokala nät. I stamnätet 

transporteras el från Sveriges alla kraftverk och spänningen i ledningarna uppgår till 400 kV. 

Regionnäten ansluter till stamnätet och innan elen skickas vidare till stora industrier och till de lokala 

näten transformeras spänningen ner till 100 kV. Vid övergången mellan re regionala- och de lokala 

näten transformerar spänningen ner till 230 V, och det är den spänningen som når Sveriges alla 

hushåll och mindre industrier.[29] Leveranssäkerheten i det svenska elnätet är nära 100 % men 

varierar från nät till nät. Exempelvis uppgick leveranssäkerheten av el från Umeå Energis elnät 2015 

till 99.5 %.[30] 

 

Svensk elproduktion utgörs till stor del av vatten- och kärnkraft, men även vindkraft och kraftvärme 

utgör en icke försumbar del av produktionen. I figur 5 ses den svenska elproduktionen fördelad per 

energikälla. För att elsystemet ska fungera krävs det att elproduktionen och elanvändningen vid varje 

givet tillfälle är av samma storlek. Balansen vidmakthålls genom import och export av el till och från 

våra grannländer.[31] 

 



 

Figur 5, Sveriges elproduktion 2014 fördelad per energikälla[24] 

   

2.10.1 Elmarknaden 
Den svenska elmarknaden avreglerades 1996 och idag har de nordiska länderna en gemensam 

elmarknad. För elnätet råder fortfarande ett monopol, men det är upp till kunden att välja varifrån 

de vill köpa sin el. Syftet med avregleringen var att öka konkurrensen och hålla ner priserna, samt ge 

kunden möjlighet att själv välja elleverantör. Det pris kunden betalar för el utgörs av tre delar: 

elnätsavgift, elenergipris och skatter och avgifter. Den sistnämnda delen utgör nästan hälften av 

priset konsumenten betalar, och har ökat kraftigt sedan elmarknaden avreglerades. Elpriset är alltså i 

stor utsträckning en produkt av politiska beslut. Det varierar beroende på viken kategori kunden 

tillhör, privat eller företag/industri, och var elen ska levereras. EU har som ambition att knyta 

samman de olika europeiska ländernas elnät till ett stort nät med gemensam elmarknad. 

Förhoppningen är att det ska leda till ett lägre elpris för kunden, men det framtida elpriset kommer 

även det att vara en produkt av politiska beslut.[32] 

 

2.11 Belysning 
År 2009 beslutades att den traditionella glödlampan skulle fasas ut inom EU. Anledningen var att de 

är energiineffektiva. Innan utfasningen påbörjades utgjorde belysning 20 % av den totala 

användningen av hushållsel inom EU. Nya lamptyper som exempelvis LED-, lågenergi och 

halogenlampan har lägre energianvändning och längre livslängd än en traditionell glödlampa, 

samtidigt som de avger lika mycket ljus. De nya lamporna är dyrare i inköp än äldre varianter och 

kräver mer energi vid tillverkning, men det vägs upp av den längre livslängden. Vilken typ av ny 

lampa som passar bäst avgörs av verksamhet och brukarnas önskemål. När äldre glödlampor ska 

bytas ut mot nyare och samma ljusstyrka önskas är det inte effekten på lamporna som ska jämföras 

utan ljusflödet, som mäts i Lumen [lm].[33] Vilket ljusflöde hos en LED-, halogen eller 

lågenergilampan som motsvarar en viss effekt hos en traditionell glödlampa ses i tabell 2.  
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Tabell 2, Effekt för glödlampa i förhållande till LED-, halogen och lågenergilampa med motsvarande ljusflöde[34] 

Glödlampa [W] LED-lampa [lm] Halogen-lampa [lm] Lågenergi-lampa 
[lm] 

25 249 217 229 

40 470 410 432 

60 806 702 741 

75 1055 920 970 

100 1521 1326 1398 

150 2452 2137 2253 

200 3452 3009 3172 

 

I tabell 3 ses hur stor effekt en glödlampa respektive LED-lampa kräver för att avge en viss mängd 

ljus.  

 

Tabell 3, Effekt glödlampa och effekt för LED-lampa med samma ljusstyrka[35] 

Glödlampa [W] LED-lampa [W] 

40 8 

60 10 

75 12 

100 16 

 

  



3 Stigbygeln 
 

3.1 Konstruktion 
Fastigheten Stigbygeln är byggd år 1971 och ligger på Dragonfältet i Umeå. Byggnaden utgörs av ett 

plan och en mindre källare. Taket är ett i stort sett ett platt plåttak försett med kupoler för 

ljusinsläpp. I följande avsnitt beskrivs Stigbygelns installationer och apparater och hur de används, 

samt hur personnärvaro inverkar på behovet av köpt energi.  

 

3.2 Installationer och internvärme 
Stigbygeln är ansluten till det kommunala fjärrvärmenätet och fjärrvärme står för uppvärmning av 

tappvarmvatten, varmvatten till radiatorer och uppvärmning av inkommande luft. Lokalerna hyrs av 

PostNord, som ägnar sig åt posthantering. Två sorteringshallar utgör en majoritet av den uthyrda 

ytan, men det finns även kontor, fikarum, omklädningsrum och källare i byggnaden.  

 

Ventilationssystemet är ett till- och frånluftssystem bestående av 17 aggregat, varav ett är av FTX-

typ. Tilluftsaggregat TA 2 och TA 3, som förser sorteringshallarna med luft, har återluft och samkörs 

med frånluftsfläkt FF 2 och FF 3. Hur stor del av tilluften som utgörs av återluft finns inte 

dokumenterat, utan har antagits i samråd med Thomas Edström på Diös fastigheter. Aggregatet 

GOLD är av FTX-typ och finns i en av sorteringshallarna. Tilluftsaggregat TA 1 och TA 4 förser kontor, 

kundmottagning, matsal, konferensrum och källare med luft, och samkörs med frånluftsfläkt FF 1, FF 

6, FF 7 och FF 8. Även TA 6 betjänar personal- och konferensrum, men med forceringsluft. TA 6 

samkörs med FF 14 och FF 15. ÖA 1 är ett överluftsaggregat som för luft från sorteringshallen till ett 

icke uppvärmt garage och samkörs med FF 4. Information om flöde, effekt på fläktmotorer, drifttider 

och grad av återvinning är hämtade från ett OVK-protokoll från 2015, en funktionsbeskrivning för 

byggnaden, platsbesök och information från personalen på PostNord och ses i tabell 4. Elbehovet är 

den el fläktmotorerna förbrukar per år med de givna drifttiderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 4, Ventilation uppdelat per aggregat 

Aggregat Flöde [l/s] Fläktmotor [kW] Drifttid Elbehov [MWh/år] 

TA 1 (tilluft) 1 000 1.83 05-21 alla dagar 10.66 

FF 1 (frånluft) 1 000 1.34 05-21 alla dagar 7.32 

TA 2 (tilluft) 4 900 4.12 Dygnet runt 36.06 

FF 2 (frånluft) 4 400 4.11 Dygnet runt 36.00 

TA 3 (tilluft) 4 850 4.39 Dygnet runt 38.46 

FF 3 (frånluft) 4 300 3.39 Dygnet runt 29.70 

TA 4 (tilluft) 1 300 1.73 06-20 mån-fre, 
12-17 lör-sön 

7.20 

FF 6 (frånluft) 400 0.57 Dygnet runt 4.10 

FF 7 (frånluft)  360 0.27 Dygnet runt 2.37 

FF 8 (frånluft)  500 0.65 Dygnet runt 5.69 

FF 17 (frånluft)  145 0.26 06-20 mån-fre, 
12-17 lör-sön 

1.08 

TA 6 (tilluft) 800 0.73 05-21 alla dagar 4.25 

FF 14 (frånluft) 600 0.89 05-21 alla dagar 5.18 

FF 15 (frånluft) 215 0.23 05-21 alla dagar 1.34 

ÖA 1 (överluft) 1 000 2.46 05-21 alla dagar 14.33 

FF 4 (frånluft)  1 300 1.42 05-21 alla dagar 8.27 

GOLD (FTX) 800 1.50 05-21 alla dagar 8.76 

 

Tilluften förvärms från ute- till innetemperatur med värmebatterier, som får sin värme från 

fjärrvärmenätet, innan den tillförs lokalerna i fastigheten och den uppskattade graden av 

värmeåtervinning hos de olika aggregaten värmebehovet ses i tabell 5. Värmebehovet för 

uppvärmning av ventilationsluften per år är beräknat med ekvation 6 givet en normalårstemperatur i 

Umeå på 3.4℃ och balanstemperatur 17℃. Aggregat ÖA 1 är ett överluftsaggregat och saknar därför 

värmebehov. GOLD-aggregatet är av FTX-typ med värmeåtervinningsgrad 80 %. TA 2 och TA 3 förser 

arbetslokalerna med luft och andelen återluft är uppskattad, efter avläsning på plats, till 80 %. 

Fullständiga beräkningar av värmebehov för till- och överluftsaggregat ses i bilaga 1.  

 

Tabell 5, Värmebehov för ventilationsaggregat 

Aggregat Flöde [l/s] Återvinning/återluft [%] Värmebehov [MWh/år] 

TA 1 1 000 0 97.62 

ÖA 1 1 000 0 0 

TA 2 4 900 80 143.43 

TA 3 4 850 80 141.96 

TA 4 1 300 0 90.56 

GOLD 800 80 15.62 

TA 6 800 0 78.09 

 

Tilluftsaggregaten är placerade i fastigheten enligt figur 6. TA 1, TA 6, TA 2, TA 3 och TA 4 står på 

övervåningen, som är liten och inte rymmer något annat än ventilationsaggregaten med tillhörande 

utrustning. GOLD-aggregatet står på ett loft i storteringshallen.  



 

 

Figur 6, Ventilationsaggregatens nuvarande placering i fastigheten 

 

Personnärvaron i lokalerna varierar från vecka till vecka och under året. En uppskattning har gjorts 

med hjälp av en anställd på PostNord och ses i tabell 6.  

 

Tabell 6, Personnärvaro  

Placering Antal Närvaro 

Kontor 10 8-17 vardagar 

Arbetslokal 1 & 2 50 4h/dag vardagar 

Arbetslokal 1 & 2 (nattskift) 10 8h/dag 2 dagar i veckan 

 

Interna laster i form av apparater och utrustning och värmeavgivning från dessa påverkar 

energibalansen i byggnaden. Vilken utrustning som finns i lokalerna och hur mycket de används har 

uppskattats efter platsbesök och med hjälp av Henrik Lindgren, anställd på PostNord. Effektbehovet 

för respektive apparat är hämtat från SveBy eller har uppskattats med hjälp av Thomas Edström på 

Diös fastigheter i de fall det inte gick att avläsa på plats. Elbehovet per år är beräknat efter 

uppskattad drift- eller laddningstid i de fall det för sig om batteridrivna fordon. En sammanställning 

ses i tabell 7. 

                                                                                                                                                                                                             

Tabell 7, Apparater och utrustning 

Apparat Antal Effekt [kW] Totalt [kW] Drifttid/laddningstid Elbehov 
[MWh/år] 



Press 2 8 16 100h/veckan 83.20 

Motorvärmare 38 1.5 14.44 2h/dag nov-mars 4.33 

Skrivare 8+2 (0.16x8)+(0.4x2) 2.08 5h/veckan 0.54 

Dator 14 0.125 1.75 8-17 vardagar 4.10 

Kaffeapparat 3 0.18 0.54 2h/dag vardagar 0.28 

Diskmaskin 2 2 4 2h/dag vardagar 2.08 

Elmoped 14 2 28 3h/dag vardagar 21.84 

Saxlyft 15 2 30 2h/dag vardagar 15.60 

Truck 5 1.5 7.5 2h/dag vardagar 3.90 

Clubcar 5 1.5 7.5 8h/dag vardagar 1.56 

Cirkulationspumpar   2.5 320 dagar/år 19.20 

Luftvärmare 5 0.4 2 4h/dag vardagar 2.08 

 

Antalet lampor och deras effekt är uppskattade med hjälp av Henrik Lindgren på PostNord och 

Thomas Edström på Diös fastigheter. Elbehovet är beräknat efter de uppskattade drifttiderna. En 

sammanställning av inom- och utomhusbelysning ses i tabell 8.                               

             

Tabell 8, Belysning  

Placering Antal Effekt [W] Totalt [kW] Drifttid Elbehov 
[kWh/år] 

Hall                                                              35 30 1.05 Dygnet runt 
förutom 2 
nätter i 
veckan 

8.08 

Källare 8 70 0.56 20h/vecka 0.58 

Arbetslokal 1 & 2 170 2x(58+7) 22.10 Dygnet runt 
förutom 2 
nätter i 
veckan 

170.08 

Kontor + fikarum 16 2x(36+7) 1.38 8-17 vardagar 3.22 

Utebelysning 3 250 0.75 3000h/år 2.25 

Utebelysning 2 9 125 1.13 3000h/år 3.38 

Utebelysning 3 9 140 1.26 3000h/år 
(58h/vecka) 

3.78 

 

En sammanslagning av det beräknade elbehovet för ventilation, belysning och apparater i 

förhållande till mängden köpt el 2015 ses i tabell 9. Det skiljer cirka 4000 kWh på ett år mellan det 

beräknade och faktiska elbehovet.  

 

Tabell 9, Uppskattat elbehov och köpt el 

Post Elbehov [MWh/år] Köpt el [kWh/år] 

Ventilation 212.6  

Belysning 191.4  

Apparater 158.7  



Totalt 555.7 559.9 

 

Arbetslokalerna värms genom förvärmd tilluft från ventilationen och med fem värmefläktar 

placerade vid slussar som leder ut till en lastbrygga. Radiatorer finns i kontor och matsalar och 

antalet är uppskattat. Effekt och drifttider för radiatorer och värmefläktar är uppskattade med hjälp 

av Thomas Edström och ses i tabell 10. Radiatorsystemet antas gå på halvfart under tio månader per 

år och vara helt avstängt under två månader per år.  

 

Tabell 10, Uppskattat värmebehov för radiatorer och värmefläktar.  

Post Antal Effekt [kW] Totalt [kW] Drifttid Värmebehov[MWh/år] 

Radiatorer 35 0.5 17.5 Halvfart 300 
dagar/år 

63 

Värmefläktar 5 10 50 10h/vecka 26 

 

Det beräknade värmebehovet för ventilation, radiatorsystemet och värmefläktar sammanslaget med 

det uppskattade värdet för uppvärmning av tappvarmvatten i förhållande till mängden köpt 

fjärrvärme ses i tabell 11. Det skiljer cirka 2500 kWh på ett år mellan det beräknade och faktiska 

värmebehovet. Värt att notera i sammanhanget är hur liten andel av det totala värmebehovet som 

utgörs av uppvärmning av tappvarmvatten i en kontorsbyggnad.  

 

Tabell 11, Uppskattat värmebehov och köpt värme 

Post Värmebehov [MWh/år] Köpt värme [kWh/år] 

Ventilation 567.3  

Värmefläktar 26  

Radiatorer 63  

Tappvarmvatten 8[36]  

Totalt 664.3 679.8 

 

Månadsstatistik för köpt el och fjärrvärme finns att tillgå och en sammanställning el- och 

fjärrvärmeförbrukningen per år de senaste sex åren ses i tabell 12. 2015 används som referensår vid 

jämförelser och beräkningar i detta arbete.  

 

 

 

Tabell 12, Köpt energi 

År El [MWh] Fjärrvärme 
[MWh] 

2010 543.4 549.8 

2011 531.4 519.5 



2012 504.3 504.7 

2013 594.9 600.8 

2014 562.2 612.3 

2015 559.9 679.8 

 

Ritningar av byggnaden och dess konstruktion finns att tillgå men av vilka material väggar, tak och 

golv är gjorda och deras respektive U-värde framgår inte. Fasadritningar ses i bilaga 2. Vid simulering 

i IDA ICE har typiska U-värden för byggnaders konstruktion under tidigt 1970-tal använts och ses i 

tabell 13. 

 

Tabell 13, Typiska U-värden för flerbostadshus byggda 1961-1975[19] 

Konstruktionsdel U-värde [W/m2K] 

Källargolv 0.28 

Yttervägg 0.41 

Fönster 2.22 

Källarvägg under mark 0.78 

Tak 0.24 

 

Fläktarnas SFP-värden är beräknade enligt ekvation 7 med värden ur tabell 3. Resultatet ses i tabell 

14. 

 

Tabell 14, Tilluftaggregat och SFP 

Aggregat SPF 

TA 1 1.83 

TA 4 2.68  

TA 6  2.31  

ÖA 1 2.98 

TA 2+TA 3+GOLD 3.57 

 

Nuvarande ventilationsflöde i fastighetens lokaler jämfört med BBRs krav ses i tabell 15. Eftersom att 

få människor arbetar på en stor yta, och ingen verksamhet som producerar större mängder smuts 

och föroreningar bedrivs i huset, finns det ingen anledning att ha ventilationsflöden flera gånger 

större än rekommenderat.  

 

Tabell 15, Verkligt ventilationsflöde i förhållande till BBR-krav 

 Arbetslokal 1 & 2 (2750 
m2) 

Kontor+hall+källare 
(1393 m2) 

Ventilationsflöde totalt 
[l/s/m2] 

4.20 2.22 

Ventilationsflöde 1 2.22 



uteluft [l/s/m2] 

Krav BBR [l/s/m2][9] 0.35 0.35 

 

  



3.3 Åtgärdsförslag 
De energieffektiviseringsåtgärder som simulerats i IDA ICE är tilläggsisolering av yttervägg, 

konvertering från fjärrvärme till bergvärme, byte till LED-belysning, justering av SPF genom byte av 

fläktmotorer, värmeåtervinning på tilluftsaggregat Ta 1, TA 4 och TA 6, minskning av köldbryggor från 

”poor” till ”typical”, samt byte av ventilationssystem i kombination med justering av 

ventilationsflöde. Även en kombination av flera åtgärder kan bli aktuellt och ett nytt 

ventilationssystem har simulerats en gång med värmepump och en gång med LED-belysning.  

 

Vid konvertering till LED-belysning har värden för lampornas effekt hämtats från tabell 3 och 

ljusstyrkan har från tabell 2 beräknats till 80 lumen per watt. För utomhusbelysningen antas 

effektbehovet halveras.  

 

Vid simulering av nytt ventilationssystem har ett system av FTX-typ med 80 % värmeåtervinning valts 

med ventilationsflöde 0.35 l/s och kvadratmeter dygnet runt. SFP sattes till ett. Med justering för 

personnärvaro blir minsta ventilationsflöde 0.39 l/s och kvadratmeter och i den simuleringen har 

SFP=1.3 använts.  

 
 

  



4 Resultat 
IDA ICE-modellen av Stigbygeln som använts i simuleringarna ses i figur 4.  

 

Figur 7, ICA ICE-modell av Stigbygeln 

 
En jämförelse mellan det verkliga/uppskattade energibehovet för el och fjärrvärme och det av IDA 

ICE beräknade energibehovet ses i tabell 16. Mindre avvikelser när det kommer till fastighetens 

installationer och ventilationsflöden har gjorts för att simuleringsmodellens energianvändning ska 

överensstämma så väl som möjligt med den verkliga energianvändningen.  Detta för att modellen ska 

kunna användas som referens vid energieffektiviseringsåtgärder och ge en trovärdig uppskattning på 

den procentuella minskningen i energianvändning för respektive åtgärd. Energibehovet i IDA ICE-

modellen är cirka 21 000 kWh högre än i verkligheten, vilket är mindre än 2 % och därmed 

acceptabelt. Indata till simuleringen finns i bilaga 3.  

 

Tabell 16, Verkligt eller uträknat behov av köpt energi i fastigheten jämfört med det av IDA ICE beräknade energibehovet 

 Verklig/uppskattad 
[MWh/år] 

IDA ICE [MWh/år] 

Ventilation (el) 198.3 196.9 

Belysning (el) 191.4 185.3 

Apparater (el) 158.7 165.3 

Fjärrvärme  656.3 678.2 

Totalt 1 205  1 226 

 

I tabell 17 ses resultatet av simuleringarna i IDA ICE. Fjärrvärme och el till belysning, ventilation, 

uppvärmning och utrustning presenteras i separata kolumner. Den procentuella besparingen av el 

och fjärrvärme sammanslaget ses i kolumnen längst till höger. I simuleringen med nytt 

ventilationssystem framgår att fjärrvärmebehovet är 139 561 kWh varav 39 000 kWh går till 

radiatorsystemet och 26 000 kWh till värmefläktar. De resterande 50 561 kWh måste tillföras 

fastigheten på annat sätt. Beräkning av värmebehov vid lägsta tillåtna ventilationsflöde ses i bilaga 4. 

 



Tabell 17, Resultat av simulering i IDA ICE. Energibehov. 

 Belysning 
(el) 
[MWh] 

Ventilation 
(el) [MWh] 

Fjärrvärme 
[MWh] 

Eluppvärmning 
[MWh] 

Utrustning 
(el) 
[MWh] 

Besparing 
[MWh] 

Besparing 
[%] 

Stigbygeln start 185.3 196.9 678.2 0 165.3   

Tilläggsisolering 
yttervägg med 20 
cm mineralull 

185.2 196.9 636.3 0 165.3 41.9 3.4 

Värmepump 
COP=3 

185.3 196.9 1.4 225.6 165.3 451.2 36.8 

Byte till LED-
belysning 

29.5 197.0 752.1 0 165.3 81.9 6.7 

Värmeåtervinning 
TA1,TA 4 och TA 6 

185.5 194.8 499.5 0 165.2 180.7 14.7 

SFP=1 185.3 104.2 678.2 0 165.3 92.7 7.6 

SFP=1.2 185.3 125.0 678.2 0 165.3 71.9 5.9 

SFP=1.4 185.3 145.8 678.2 0 165.3 51.2 4.2 

Ventilation 0.35 
l/s/m2 

185.3 24.6 134.4 0 165.8 715.7 58.4 

Ny ventilation 185.3 35.6 139.6 0 165.8 699.5 57.1 

Köldbryggor 
(typical) 

185.3 196.9 657.6 0 165.3 20.7 1.7 

Ny ventilation + 
värmepump 

185.3 24.6 1.4 44.3 165.8 804.5 65.6 

Ny ventilation + 
LED-belysning 

29.6 24.6 197.0 0 165.9 808.7 66.0 

 

 

Resultatet från tabell 17 ses även i figur 8 för att bättre synliggöra proportionerna mellan de olika 

posterna inom det totala energibehovet.  

 



 

Figur 8, Resultat i stapeldiagram av simulering i IDA ICE. Energibehov 

 

Fläktmotorer med SFP=1 är inte vanligt förekommande och ventilation på lägsta rekommenderade 

nivå utan personnärvaro kommer inte att bli aktuellt i fastigheten. Dessa åtgärder kommer inte att 

utredas vidare. Besparingen till följd av tilläggsisolering stämmer förhållandevis väl med den 

beräknade besparingen i bilaga 5. Skillnaden beror med största sannolikhet på vald 

balanstemperatur. Besparingen till följd av konvertering till bergvärme är något lägre i simuleringen i 

IDA ICE än vad Brunnsborrana beräknat. Beräkning finns i bilaga 6. Det beror att de valt ett något 

högre COP-värde än tre på värmepumparna.  

 

Besparingen i MWh per år för respektive åtgärd från tabell 17 uppdelat på el och fjärrvärme ses i 

tabell 18. En ökad eller minskad förbrukning av el eller fjärrvärme som inte överstiger 100 kWh per år 

försummas och sätts till 0.  
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Tabell 18, Besparing el och fjärrvärme 

Åtgärd Besparing el [MWh] (- 
medför fördyring) 

Besparing fjärrvärme 
[MWh] (- medför fördyring) 

Tilläggsisolering yttervägg 
med 20 cm mineralull 

0 41.9 

Värmepump COP=3 -225.6 676.9 

Byte till LED-belysning 155.7 -73.9 

Värmeåtervinning TA1,TA 4 
och TA 6 

2.0 178.7 

SFP=1.2 71.9 0 

SFP=1.4 51.2 0 

Ny ventilation 160.8 538.7 

Köldbryggor (typical) 0 20.7 

Ny ventilation + 
värmepump 

127.5 676.9 

Ny ventilation + LED-
belysning 

327.5 0 

 

4.1 LCC 
Inledningsvis beräknas hur mycket pengar som kan sparas på respektive energieffektiviseringsåtgärd 

endast sett till kostnaden för den energi som inte längre behöver köpas. En framtida investering i ett 

nytt system eller en renovering av det befintliga måste kosta mindre än vad den energi som kan 

sparas in kostar. Dessa beräkningar tar inte hänsyn till investeringskostnader utan är till för att få en 

uppfattning om besparingspotentialen hos respektive åtgärd. El- och fjärrvärmepris per 

kilowattimme är uppskattade till den totala kostnaden dividerat med antalet kilowattimmar. I 

verkligheten utgörs priset av en avgift som beror av den abonnerade effekten och ett löpande pris 

som varierar över året, men inledningsvis görs tidigare nämnda förenkling i syfte att kunna välja ut de 

åtgärder som ser ut att vara mest ekonomiskt lönsamma. Indata hämtas ur tabell 18 och 19. Ränta 

och livslängd är satta av Diös.  

 

Tabell 19, indata LCC 

Ränta 6 % 

Livslängd 15 år 

Elpris 0.91 kr/kWh 

Fjärrvärmepris 0.63 kr/kWh 

Prisökning el 2 % 

Prisökning 
fjärrvärme 

2 % 

 

Resultatet av LCC-beräkningarna för besparingen till följd av minskad energianvändning under 15 år 

för åtgärderna i tabell 18 ses i tabell 20. 

 



Tabell 20, LCC – besparing till följd av minskad energianvändning 

Åtgärd Besparing [kkr] 

Tilläggsisolering yttervägg 
med 20 cm mineralull 

295 

Värmepump COP=3 2 472 

Byte till LED-belysning 1 064 

Värmeåtervinning TA1,TA 4 
och TA 6 

1 279 

SFP=1.2 732 

SFP=1.4 521 

Ny ventilation 5 430 

Köldbryggor (typical) 146 

Ny ventilation + värmepump 6 064 

Ny ventilation + LED-
belysning 

3 332 

 

Resultatet från tabell 20 ses även i figur 9.  

 

 

Figur 9, LCC – besparing till följd av minskad energianvändning. Stapeldiagram 

 

Tilläggsisolering av yttervägg kräver en mycket dyr grundinvestering och kommer inte att genomföras 

om inte fasaden av andra skäl måste bytas ut. Det är inte en lönsam investering, då endast 300 000 

kronor kan sparas in på 15 år till följd av minskade transmissionsförluster och ett minskat behov av 

köp fjärrvärme. Det samma gäller för tätning av köldbryggor. Dessutom är det oklart vilka åtgärder 

som skulle behöva vidtas för att gå från vad IDA ICE klassar som ”poor” till ”typical”. Enkla åtgärder 

som tätning av fönster och dörrar skulle med största sannolikhet inte räcka. Att förse 
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ventilationsaggregat från 1970-talet med värmeåtervinning är praktiskt mycket svårt, eller i vissa fall 

omöjligt. Trots att åtgärden kan medföra en stor besparing kommer den inte att genomföras.  

 

De åtgärder som kvarstår att undersöka vidare är installation av bergvärmepump, byte till LED-

belysning, byte av fläktar med lägre SFP-värde och ett nytt ventilationssystem med lägsta 

rekommenderade flöden.  

 

4.1.1 Nuvarande system 
Hur mycket el och fjärrvärme kostar i fastigheten är inte känt eftersom att det betalas av 

hyresgästen. Fast pris för fjärrvärme och el är uppskattade genom att typ av abonnemang är kända, 

samt mängd köp energi och abonnerad effekt. Fjärrvärmepris per kilowattimme är beräknat som ett 

genomsnitt över året. Elpris per kilowattimme är det pris Diös betalar för el i liknande fastigheter. 

Fast pris för el och fjärrvärme beräknas på nytt vid varje energieffektiviseringsåtgärd utifrån den nya 

energianvändningen enligt bilaga 7 och 8. Nuvarande underhåll består i byte av glödlampor, lysrör, 

och utebelysning, samt remmar i fläktmotorer och filter i ventilationssystemet. Den totala kostnaden 

uppskattas av Thomas Edström till 47 872 kronor per år enligt fördelning i tabell 21. 

 

Tabell 21, Underhållskostnad i Stigbygeln 

Utgiftspost Kostnad [kr] 

Byte glödlampor 4 500 

Byte remmar i 
fläktmotorer 

7 500 

Byte filter 35 872 

Totalt: 47 872 

 

 

4.1.2 Värmepump 
Den av Brunnsborrarna rekommenderade bergvärmepumpen är NIBE F1345-60kW, som kostar 145 

200 kronor.[37] För att täcka fastighetens värmebehov behövs fyra seriekopplade 

bergvärmepumpar. Foderrör uppskattas kosta 800 kronor per meter och med 30 meter till berg och 

20 borrhål med borrdjup 250 meter tillför det en kostnad på 480 000 kronor. Det totala 

investeringskostnaden för borrning och installation av bergvärme i Stigbygeln blir 2 400 800 kronor. 

Beräkning av dimensionering av värmepump och borrhål ses i bilaga 9. 

 

En prisförfrågan skickades till Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg och de kan leverera en lösning med 

fyra bergvärmepumpar, 20 borrhål och energitäckning 99 % till en kostnad på 3 440 000 kronor. 

Detta pris används i LCC-beräkningarna. Deras beräkning, som finns i sin helhet i bilaga 6, utlovar 

491 400 kWh i besparing per år och kan jämföras med den av IDA ICE beräknade besparingen 

451 000 kWh per år. Skillnaden beror på att de antagit ett högre COP-värde än tre på 

bergvärmepumparna.  



 

Den maximala framledningstemperaturen till bergvärmepumpen rekommenderad av Brunnsborrarna 

Rehn & Sjöberg är 65 ℃ och med nuvarande ventilationssystem är det inte säkert att det är 

tillräckligt för att upprätthålla en acceptabel inomhustemperatur utan att öka flödet i värmesystemet 

och ventilationssystemet. Installation av bergvärme är inte en optimal åtgärd i fastigheten så länge 

ventilationssystemet är detsamma som idag.  

 

Underhållet för värmepumparna uppskattas av Thomas Edström till 1 000 kronor per pump och år. I 

LCC-beräkningarna används underhållskostnaden från tabell 21 summerat med ytterligare 4 000 

kronor per år.  

 

4.1.3 Byte fläktmotorer 
Vid byte av fläktmotorer försvinner kostnaden för byte av remmar, som är 7500 kronor per år. 

Filterbyte efter installation av nytt ventilationssystem uppskattas av Thomas Edström till 26 737 

kronor per år. Investeringskostnaden är beräknad utifrån att fläktarna på 14 aggregat ska bytas till en 

kostnad av 40 000 kronor styck.  

 

4.1.4 Belysning 
Investeringskostnaden för byte av befintlig belysning inne och ute till LED-belysning uppskattas av 

Diös fastigheter till 417 500 kronor för denna fastighet. Underhållskostnaden för LED-belysning 

uppskattas vara obefintlig de första 15 åren, vilket resulterar i att underhållskostnaden blir 

densamma som nuvarande minus 4 500 kronor per år.  

 

4.1.5 Ventilation 
För att uppnå BBRs krav på ett ventilationsflöde motsvarande 0.35 l/s/m2 plus 7 l/s/närvarande 

person krävs att strax över (beroende på vilken area som antas) 1600 liter uteluft tillförs fastigheten 

per sekund. Ett FTX-aggregat med luftflöde 800 l/s finns i Stigbygeln och skulle räcka för att betjäna 

kontor, hall, gemensamma utrymmen och källare. Ytterligare ett FTX-aggregat med luftflöde 1 000, 

eller 1 200, l/s behövs för att betjäna sorteringshallen. Överluftsaggregatet får vara kvar eftersom att 

det förser inomhusdelen av lastbryggan med varm luft. Ett förslag till placering av de befintliga 

aggregat som ska vara kvar och det nya FTX-aggregatet (som på bilden kallas GOLD ny) ses i figur 6.  

 



 

Figur 10, Förslag till placering av ventilationsaggregat vid byte av ventilationssystem 

 

Kostnaden för ett nytt FTX-aggregat uppskattas av Thomas Edström till 400 000 kronor. I dagsläget 

värms sorteringshallen genom att övertempererad luft blåses in via ventilationen. Ventilationsluften 

värms av fjärrvärmenätet. Vid byte till ett nytt ventilationssystem skulle denna uppvärmning 

antingen reduceras eller ersättas av något annat uppvärmningssystem. De alternativ som har 

studerats i detta arbete är luftvärmare, extra radiatorer och uppvärmning av tilluft i ventilationen.  

Kostnaden för att ta bort det gamla ventilationssystemet och installera ett nytt uppskattas av 

Thomas Edström till 700 000 kronor. Den totala investeringskostnaden för de tre alternativen ses i 

tabell 22.  

 

Värmebehovet som inte täcks vid byte till nytt ventilationssystem är 50 561 kWh per år. Den av 

Brunnsborrarna rekommenderade luftfläkten är Frico SWH 33 som inklusive installation kostar 

40 000 kronor [38]. Luftvärmare drivs av el och som påverkar det fasta priset för fjärrvärme och el, 

samt resultatet av LCC-beräkningarna. En utvidgning av det befintliga radiatorsystemet uppskattas av 

Thomas Edström till 4 500 kronor per radiator. För att täcka värmebehovet med samma typ av 

radiator med samma effekt och drifttider som de befintliga skulle det behövas 28 nya radiatorer. Vid 

övertempererad tillförsel av tilluft tillkommer ingen investeringskostnad. Underhållskostnaden är 

densamma för de tre alternativen och innefattar byte av filter och glödlampor till en kostnad av 

31 237 kronor per år. Underhållskostnaderna för radiatorer och luftvärmare antas vara försumbara. 

 

 



Tabell 22, Investeringskostnad för nytt ventilationssystem 

Utgiftspost Ny ventilation + 
luftvärmare, 
kostnad [kkr] 

Ny ventilation + 
radiatorer, kostnad 
[kkr] 

Ny ventilation + 
övertempererad 
tilluft, kostnad [kkr] 

FTX-aggregat 400 400 400 

Luftvärmare 40 0 0 

Radiatorer 0 126 0 

Övertempererad 
tilluft 

0 0 0 

Arbetskostnad 700 700 700 

Totalt: 1 140 1 226 1 100 

 

 

4.1.6 Nytt ventilationssystem i kombination med värmepump 
Vid byte av ventilationssystem i kombination med konvertering till bergvärme försvinner den fasta 

och löpande kostnaden för fjärrvärme, förutsatt att värmepumpen täcker hela effektbehovet.  

Eluppvärmning utgör 44.3 MWh i detta fall, vilket gör tidigare nämnda luftvärmare 

överdimensionerad. I LCC-beräkningen används den luftvärmaren ändå eftersom att den utgör en 

mycket liten del av den totala investeringskostnaden. Kostnaden för konvertering till bergvärme efter 

ventilationsbyte med uppvärmningsbehov 139.6 MWh per år är enligt Brunnsborrarna cirka 960 000 

kronor. Den kostnaden baseras på att fem borrhål, 250 meter djupa, behövs. Kostnaden för en NIBE 

F1345-60kW bergvärmepump tillkommer. Brunnsborrarnas energiberäkning för denna lösning ses i 

bilaga 10. 

 

4.1.7 Nytt ventilationssystem i kombination med LED-belysning 
Vid byte till nytt ventilationssystem i kombination med byte till LED-belysning blir fjärrvärmebehovet 

197 MWh per år, något som IDA ICE utgår från att radiatorsystemet är dimensionerat för. I 

verkligheten kan radiatorsystemet och de befintliga luftvärmarna tillsammans tillföra 89 MWh värme 

per år till fastigheten. Resterande 108 MWh tillförs via tilluften, radiatorer eller luftvärmare. Enligt 

beräkning i bilaga 11 medför det att tilluften värms 6.3 ℃ utöver den normala tillufttemperaturen.  

Vanligtvis tillförs ett par graders undertempererad luft lokalerna för att få en bättre omblandning. 

Vid insprutning av övertempererad tilluft finns risk att luften inte blandas väl och att den varma, 

friska luften stiger med följd att lokalen ventileras otillräckligt. Den övre temperaturgränsen för tilluft 

är 50 ℃  i de fall den används för uppvärmning [39]. I detta fall är den önskade innetemperaturen 18 

℃ och utan uppvärmning antas tillufttemperaturen vara 15 ℃, vilket medför att temperaturen efter 

uppvärmning blir 21.3 ℃. Vid den temperaturen kommer tilluften inte att upplevas vara för varm 

eller orsaka otillräcklig omblandning.  

 

4.1.8 LCC-total 
Indata till LCC-beräkningarna ses i tabell 23. Ränta, livslängd och kostnad för investering och 

underhåll, samt löpande kostnad för el är givna av Diös eller antagna av Thomas Edström. Fast avgift 

för fjärrvärme och el och löpande kostnad för fjärrvärme är hämtade från befintliga avtal i 

fastigheten.  



 

Tabell 23, Indata LCC 

 Nuvarande 
system 

Värmepump SFP=1.2 Byte 
belysning 

Ny 
ventilation + 
luftvärmare 

Ny 
ventilation + 
radiatorer 

Ny ventilation + 
övertempererad 
tilluft 

Ränta [%] 6 6 6 6 6 6 6 

Livslängd 
[år] 

15 15 15 15 15 15 15 

Investering 
[kkr] 

0 3 440 560 417.5 1 140 1 226 1 100 

El fast 
avgift 
[kkr/år] 

100.50 142.50 80.80 84.00  99.93 83.46 83.46 

El drift 
[kr/kWh] 

0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 

Fjärrvärme 
fast avgift 
[kkr/år] 

150.24 0 150.24 166.35 21.15 32.86 32.86 

Fjärrvärme 
drift 
[kr/kWh] 

0.41 0 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 

Underhåll 
[kkr/år] 

47.87 51.87 40.37 43.37 31.24 31.24 31.24 

 

Indata till LCC-beräkningar med kombinerade energieffektiviseringsåtgärder ses i tabell 24. När nytt 

ventilationssystem kombineras med värmepump används investeringskostnaden för ny ventilation 

med luftvärmare eftersom att fjärrvärme inte kommer att användas i kombination med värmepump. 

När nytt ventilationssystem kombineras med LED-belysning beräknas LCC för alla tre förslag till 

kompletterad uppvärmning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 24, Indata LCC för kombinerade åtgärder 

 Ny ventilation + 
värmepump 

Ny 
ventilation(tilluft) 
+ LED-belysning 

Ny 
ventilation(radiato
rer) + LED-
belysning 

Ny 
ventilation(luftvär
mare) + LED-
belysning 

Ränta [%] 6 6 6 6 

Livslängd [år] 15 15 15 15 

Investering [kkr] 2245.2 (ny 
vent+lv+vp) 

1517.5 1643.5 1557.5 

El fast avgift [kkr/år] 86.98 71.79 71.79 77.25 

El drift [kr/kWh] 0.73 0.73 0.73 0.73 

Fjärrvärme fast 
avgift [kkr/år] 

0 45.35 45.35 21.12 

Fjärrvärme drift 
[kr/kWh] 

0 0.41 0.41 0.41 

Underhåll [kkr/år] 32.24(filter+glö
dlampor+vp) 

26.63 26.63 26.63 

 

Resultat av LCC-beräkningar med indata från tabell 17,23 och 24 ses i tabell 25.  

 

Tabell 25, Resultat LCC 

 LCC Total [kkr] Besparing [kkr] (- innebär 
fördyring) 

Grund 10 953  

Värmepump 11 846 -893 

SFP=1.2 10 602 351 

LED-belysning 10 282 671 

Ny ventilation + 
luftvärmare 

6 752 4 201 

Ny ventilation + radiatorer 6 625 4 328 

Ny ventilation + 
övertempererad tilluft 

6 499 4 454 

Ny ventilation(luftvärmare) 
+ värmepump 

6 958 3 995 

Ny ventilation + LED-
belysning (tilluft) 

5 784 5 169 

Ny ventilation + LED-
belysning (radiatorer) 

5 910 5 043 

Ny ventilation + LED-
belysning (luftvärmare) 

6 002 4 951 



 

Resultatet från tabell 25 ses även i figur 10 och 11. I figur 10 presenteras LCC-total och i figur 11 

presenteras besparingen i förhållande till det nuvarande systemet under den ekonomiska 

livslängden.  

 

 

Figur 10, Resultat LCC-total. Stapeldigram 

 

 

Figur 11, Resultat LCC – besparing. Stapeldiagram 
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I fallet med den uträknade investeringskostnaden för bergvärme skulle besparingen bli 146 000 

kronor istället för en förlust på 893 000 kronor. Investeringskostnaden för bergvärme är av 

avgörande betydelse för huruvida det är en lönsam lösning.  

 

Hur hög räntan kommer att vara i framtiden är svårt att uppskatta, och om en investering ska 

genomföras måste den vara lönsam även om ränta går upp eller ned med ett par procent. I tabell 26 

redovisas LCC för de undersökta effektiviseringsåtgärderna med samma indata som i tabell 25 

bortsett från att räntan är ändrad från 6 % till 4 och 8 %. 

 

Tabell 26, Resultat LCC med ränta 4 och 8 % 

 LCC Total [kkr] r=4 
% 

Besparing [kkr] (- 
innebär fördyring) 
r=4 % 

LCC Total [kkr] 
r=8 % 

Besparing [kkr] 
(- innebär 
fördyring) r=8 
% 

Grund 12 622  9 592  

Värmepump 13 126 -504 10 802 -121 

SFP=1.2 12 090 532 9 385 207 

LED-belysning 11 785 832 9 056 536 

Ny ventilation + 
luftvärmare 

7 605 5 017 6 056 3 536 

Ny ventilation + 
radiatorer 

7 447 
 

5 175 5 955 3 637 

Ny ventilation + 
övertempererad tilluft 

7 321 5 301 5 829 3 763 

Ny 
ventilation(luftvärmare) + 
värmepump 

7 676 4 946 6 373 3 219 

Ny ventilation + LED-
belysning (tilluft) 

6 434 6 188 5 255 4 337 

Ny ventilation + LED-
belysning (radiatorer) 

6 560 6 062 5 381 4 211 

Ny ventilation + LED-
belysning (luftvärmare) 

6 678 5 944 5 449 4 143 

 

Resultatet från tabell 26 ses även i figur 12 och 13. I figur 12 presenteras LCC-total och i figur 13 

presenteras besparingen i förhållande till det nuvarande systemet under den ekonomiska 

livslängden.  

 



 
 

 

Figur 12, Resultat LCC-total med ränta 4 och 8 %. Stapeldiagram 

 

 

Figur 13, Resultat LCC-besparing med ränta 4 och 8 %. Stapeldiagram 
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5 Diskussion 
5.1 Felkällor 
En felkälla i detta arbete är de oklarheter som uppstått kring återluftsystemet. Hur det i dagsläget 

styrs är ganska oklart, och mängden återluft styrs av spjäll vars öppningsgrad inte dokumenterats. 

Mängden återluft är avläst på plats vid två tillfällen och hur den varierar över året är inte känt. I IDA 

ICE representeras återluftsystemet av en så kallad mixing box. För att värmebehovet för 

uppvärmning skulle bli detsamma i modellen som i verkligheten fick ett högre lägsta flöde användas 

och hur detta påverkar resultatet vet jag inte.  

 

I LCC-beräkningarna är investeringskostnaden i flera fall av stor vikt. Är investeringskostnaden 

felaktig blir även resultatet felaktigt. De största osäkerheterna rör konvertering till bergvärme, där 

kostnaden är hämtad från en entreprenör, en kostnad som är högre än vad jag kunnat söka mig till 

via internet. Huruvida konvertering till bergvärme är lönsamt beror helt på investeringskostnaden, så 

det bör undersökas vidare om en sådan går att genomföra till ett lägre pris. Detsamma gäller 

investeringskostnaden för övriga åtgärder, det vill säga att priset varierar mellan olika företag och 

tillfällen. I beräkningarna har hänsyn inte tagits till restvärde, vilket får bergvärme att framstå som en 

sämre investering än det faktiskt är med tanke på att borrhålen finns kvar efter att de 15 åren har 

gått.  

 

En annan felkälla är att det inte finns information att tillgå om vad som är fastighets- respektive 

hushållsel. Om de uppgifter personalen uppgett inte stämmer är proportionerna mellan olika poster 

av elanvändning felaktig. Dock har detta endast en marginell inverkar på resultatet av de ekonomiska 

beräkningarna. 

 

5.2 Övrigt  
Vid byte till nytt ventilationssystem måste extra värme tillföras genom övertempererad tilluft, 

radiatorer eller luftvärmare. Inget av alternativet är optimala för fastigheten och dess nuvarande 

verksamhet. Problemet med övertempererad tilluft är att den varma luften blåses in i lokalen med 

låg hastighet, vilket kan medföra att omblandningen blir dålig och att värmen inte tar sig ner i lokalen 

utan stannar vid taket. Risken att det hände är stor eftersom att takhöjden är sju meter. Fördelen är 

att den lösningen inte kräver någon investeringskostnad. En annan lösning vore att installera 

radiatorer i sorteringssalarna. Inte heller det skulle fungera optimalt eftersom att lokalen är stor och 

människor främst jobbar i lokalens mitt långt från väggar och eventuella radiatorer. Det tredje 

lösningsförslaget är luftvärmare, vilket är den lösning som troligast skulle användas i verkligheten. 

Risken med detta är att den varma luften som sprutas ut kan upplevas som obehaglig för dem som 

arbetar nära luftvärmaren. Det problemet har inte uppstått med de luftvärmare som redan finns i 

lokalen.  

 

Projektering av ett nytt ventilationssystem är kostsamt, men i detta fall kan kostnaderna hållas nere 

genom att ett FTX-aggregat och en del befintliga kanaler kan fortsätta användas. En del av kanalerna 

som går ut till de olika rummen kan vara kvar, och att de med det nya systemet blir 

överdimensionerade är inte en nackdel. Stora kanaler är att föredra framför små så länge det finns 

utrymme för dem.  



 

Konvertering till bergvärme är inte en bra lösning i denna fastighet med nuvarande hyresgäst. Med 

nytt ventilationssystem är värmebehovet i fastigheten inte speciellt högt, och då är det inte lönsamt 

med bergvärme. Snarare är det då elanvändningen som borde ligga på en lägre nivå och det 

problemet går inte att lösa med en värmepump. Den höga elanvändningen kan reduceras till följd av 

byte till LED-belysning. Det är en mycket bra, men otillräcklig, lösning om målet är ett 

GreenBuildning-certifikat. Med nuvarande hyresgäst går det inte att från fastigägarens sida minska 

elanvändningen mer än så. Det är upp till hyresgästen hur maskiner och utrustning används, och med 

en ny hyresgäst skulle troligen elförbrukningen sjunka kraftigt. Med minskad användning av eldriven 

utrustning minskar dock den internt genererade gratisvärmen, vilket kan medföra att värmesystemet 

blir underdimensionerat om verksamheten i fastigheten ändras. Det problemet kan lösas med extra 

luftvärmare eller ett ökat flöde av övertempererad tilluft.  

 

5.3 Framtida arbeten 
Något som borde undersökas vidare är hur det nya ventilationssystemet ska projekteras. Där finns 

det stor potential för förbättring. Uppvärmningssystemets utformning borde även det undersökas 

vidare. Ett alternativ vore att använda bergvärme som golvvärme när det nya ventilationssystemet är 

på plats. Då gör det inget att temperaturen i systemet är något låg. Ett annat alternativ är 

luftvärmepump för uppvärmning av inomhusluften. Det behöver kompletteras med annan typ av 

värme på vintern, men skulle ändå kunna fungera som ett bra komplement.  

 

  



6 Slutsats 
Stigbygeln är en fastighet med hög energianvändning, omkring 292 kWh per kvadratmeter. 

Huvudorsaken till den höga energianvändningen är det nuvarande ventilationssystemet och den 

verksamhet som bedrivs i lokalerna. Verksamheten kräver en hel del maskiner och utrustning som 

drivs av el, vilka finns listade i tabell 7. Dessa påverkas inte av någon energieffektiviseringsåtgärd som 

undersökts i detta arbete, eftersom att det är upp till hyresgästen att avgöra hur och vilken 

utrustning som används. Datainhämtning och beräkningar visar att strax över 60 % av den totala 

energianvändningen är en följd av ventilationssystemet. Uppvärmning av tilluft står för nästan hela 

fjärrvärmenehovet, och fläktar i ventilationssystemet står för över en tredjedel av den totala 

elanvändningen.  

 

Modellen av Stigbygeln i IDA ICE visar ett energibehov som förhåller sig till det verkliga eller 

uppskattade energibehovet enligt tabell 16. Inställningar i modellen är gjorda för att så väl som 

möjligt motsvara den verkliga energianvändningen i fastigheten. Simuleringsresultaten visar att den 

absolut viktigaste energieffektiviseringsåtgärden i fastigheten är att byta ut det nuvarande 

ventilationssystemet mot ett nytt med justerade ventilationsflöden och värmeåtervinning. I tabell 17 

framgår det att den åtgärden ensam skulle kunna minska energianvändningen med 57 %, en 

minskning som med god marginal säkrar ett GreenBuilding- certifikat. Nytt ventilationssystem i 

kombination med byte till LED-belysning skulle minska energianvändningen med 66 % och är det 

alternativ som ger den största energibesparingen av de alternativ som undersöks i detta arbete. Det 

är även det alternativ som ger den största ekonomiska besparingen. 

 

Konvertering till bergvärme medför en kraftigt minskad energianvändning både för sig och i 

kombination med ett nytt ventilationssystem. Endast konvertering till bergvärme skulle räcka för ett 

GreenBuilding-certifikat. Trots detta är det inte en bra åtgärd för fastigheten med nuvarande 

hyresgäst. Det är en mycket dyr lösning, som enligt resultatet från LCC-beräkningarna i tabell 25 inte 

är ekonomiskt lönsam. Enligt sakkunnig från Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg är konvertering till 

bergvärme i fastigheten med nuvarande ventilationssystem inte en bra lösning, eftersom att risken är 

stor att vattnet från energibrunnen inte har tillräckligt hög temperatur för att användas till 

uppvärmning av tilluft. Vid konvertering till bergvärme efter ventilationsbyte skulle besparingen inte 

bli stor nog för att bära investeringskostnaden, eftersom att tappvarmvattenbehovet är litet och 

antalet radiatorer få. Den redan höga elanvändningen kommer dessutom att öka till följd av 

konvertering till bergvärme.  

 

LCC-beräkningar med högre och lägre ränta än de inledningsvis satta 6 % visar även de att nytt 

ventilationssystem i kombination bet byte till LED-belysning är det mest lönsamma alternativet. Höjd 

ränta innebär en lägre besparing, men eftersom att besparingen till följd av ett nytt 

ventilationssystem är i storleksordningen miljoner kronor på 15 års sikt är åtgärden lönsam även om 

räntan skulle höjas med flera procentenheter.  
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8 Bilagor 

 

Bilaga 1 Energibehov för uppvärmning – ventilation 
 

 

 
Återvinning/återluft 

Flöde 
[m3/s] 

Drifttid 
andel 

Gradtimmar 
[Kh/år] 

Densitet 
[kg/m3] Totalt [kWh/år] 

TA 1 1 1 0,667 121960 1,2 97616,784 

ÖA 1 0 1 0,667 121960 1,2 0 

TA 2 0,2 4,9 1 121960 1,2 143424,96 

TA 3 0,2 4,85 1 121960 1,2 141961,44 

TA 4 1 1,3 0,476 121960 1,2 90562,6176 

GOLD 0,2 0,8 0,667 121960 1,2 15618,68544 

TA 6 1 0,8 0,667 121960 1,2 78093,4272 

       

     
Summa 567277,9142 

 

  



Bilaga 2 Fasadritning 

 

 

 

 

  



Bilaga 3 Indata IDA ICE 

Tabell 27, Indata IDA ICE 

SFP Enligt 
tabell 14 

Köldbryggor Poor 

Luftläckage 0.39 l/s/m2 
omslutande 
yta 

Aktivitetsgrad  1 MET 

Effektivitet 
belysning + 
apparater 

70% 

 

      

       
 

Tabell 28, Indata IDA ICE med schema enligt tabell 7 och 8. 

 Sorteringssal Hall Kontor + hall Källare 

Temperatur [℃] 18 18 18 18 

Belysning [antal x 
W] 

340x65 35x30 32x43 0 (fel i modellen) 

Apparater [antal x 
W] 

50x1500 1x75 20x400 1x2500 

Ventilationsflöde 
[l/s/m2] 

1.5 2.2 2.2 2.2 

Personnärvaro 
[antal] 

50 2 10 2 

 

      
 

  



Bilaga 4 Beräkning Värmebehov vid ventilationsflöde 0.35 l/s/m2 

 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡
∙ �̇�  ∙ (1 − 𝜂) ∙ 𝐺𝑡 = 1.2 ∙ 1 ∙ 1.64 ∙ (1 − 0.8) ∙ 121960

= 48 003 kWh/år 

�̇� = 0.39
𝑙

𝑠
∙ 4200 𝑚2 = 1.64 

𝑚3

𝑠
 

𝜂 = 80 % 

  



Bilaga 5 Beräkning tilläggsisolering yttervägg 
 

Rmineralull =
0.2

0.039
= 5.13 [

𝑚2 ∙ 𝐾

𝑊
] 

Uyttervägg = 0.41 [
𝑊

𝑚2 ∙ 𝐾
] 

Ryttervägg =
1

Uyttervägg
=

1

0.41
= 2.44 [

𝑚2 ∙ 𝐾

𝑊
]  

𝑅tot,ny = Ryttervägg + Rmineralull = +2.44 + 5.13 = 7.57 [
𝑚2 ∙ 𝐾

𝑊
]  

𝑈𝑡𝑜𝑡,𝑛𝑦 =
1

𝑅tot,ny
=

1

7.57
= 0.13 [

𝑊

𝑚2 ∙ 𝐾
] 

Balanstemperatur(antagen) = 14 ℃ 

𝑞𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 𝑈 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) = 0.41 ∙ (14 − 3.4) = 4.35 [
𝑊

𝑚2
] 

𝑞𝑛𝑦 = 𝑈 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) = 0.13 ∙ (14 − 3.4) = 1.38 [
𝑊

𝑚2
] 

∆𝑞 = 4.35 − 1.38 = 2.97 [
𝑊

𝑚2
] 

Ayttervägg = 1890 m2 

Besparing = 5 613 W = 49 173 kWh/år 

  



Bilaga 6 Brunnsborrarna Energiberäkning Bergvärmepump 
 

 

  



Bilaga 7 Prislista El Lågspänning – fast avgift 
 

Tabell 26, fast kostnad för el, abonnemang Lågspänning[40] 

Avgift Pris  

Fast avgift 6 800 [kr/år] 

Effektavgift 441 [kr/kWh/år] 

Överföringsavgift november-mars 0.065 [kr/kWh] 

Överföringsavgift april - oktober 0.046 [kr/kWh] 

Övriga avgifter 57.50 [kr/år] 

 

  



Bilaga 8 Prislista Fjärrvärme Trygg – fast avgift 
 

Tabell 27, fastavgift för fjärrvärme, abonnemang Trygg[41] 

Abonnerad effekt (A) Effektpris [kr/år] 

0-39 [kW] (717 ∙ A + 15) ∙ B 

40-249 [kW] (657 ∙ A + 2410) ∙ B 

 

A=225 kW vid nuvarande förutsättningar 

B=1 (approximation av Diös) 

  



Bilaga 9 Dimensionering av värmepump och borrhål 

 
Fastighetens effektbehov:  

225 𝑘𝑊 

Dimensionering av värmepump enligt ekvation 17: 

𝑄𝑝𝑢𝑚𝑝 = 2/3 ∙ 225 = 150 kW 

 

Borrhålens totala djup enligt ekvation 18: 

𝐿𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙 =
150000

30
= 5000 m 

 

Kostnaden för borrning är beräknad enligt 
kostnad per hål ur tabell 1.       

       

       
Tabell 15, kostnad för borrning vid olika borrdjup 

Borrdjup 
[m] 

Antal 
borrhål 

Kostnad 
[kr] 

Totalkostnad 
[mkr] 

100 50 30000 1.50 

150 34 42000 1.43 

200 25 55000 1.38 

250 20 67000 1.34 
 

      
 



Bilaga 10 Brunnsborrarna Energiberäkning Ny ventilation + bergvärmepump 
 

 

 

  



Bilaga 11 Beräkning temperatur på tempererad tilluft 
 

𝐸uppvärmning = 108 026 [
kWh

år
] = 12.332 [kW] 

�̇� = 0.39
𝑙

𝑠
∙ 4200 𝑚2 = 1.64 

𝑚3

𝑠
 

∆𝑇 =
𝐸uppvärmning

𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡
∙ �̇�

 

∆𝑇 =
12.33 [kW]

1 [
kJ

kg ∙ K
] ∙ 1.2 [

kg
m3] ∙ 1.64[

m3

s
]

= 6.3 [K] 

 

 


