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Sammanfattning 
Varför skiljer sig energianvändningen med 15 % i identiska byggnader? Kan man 

åtgärda dessa problem? Denna utredning påvisar vikten av solinstrålning och 
balanserade luftflöden, samt den ekonomiska lönsamheten kring åtgärder. 
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Sammanfattning 
Brf Kruthornet i Umeå har fyra nästan identiska byggnader. De är placerade likadant 

geografiskt och har samma luftbehandlings- och radiatorsystem. Det hus som använder mest 

energi använder 15 % eller 11 000 kWh/år mer än det som använder minst. Arbetets syfte har 

varit att identifiera orsakerna till skillnaderna i energianvändning, för att se ifall något kan 

göras för att minska driftkostnaderna. Detta är av stort intresse för Energiretur, hos vilka 

examensarbetet utförs, då de får mer betalt vid billigare drift tack vare ett energikontrakt. 

Målet har varit att komma fram till orsakerna till skillnaderna i energianvändning samt 

storleken på dem, mätt i kWh per år. Målet har även varit att presentera lösningsförslag till 

problemen, samt energimässiga och ekonomiska konsekvenser av dessa. Målet har till sist 

varit att avgöra hur denna typ av arbeten kan göras så tidseffektiva som möjligt med 

bibehållen säkerhet. För att uppnå resultaten har loggade värden från fjärrvärmemätaren och 

temperaturdata från TFE hämtats. Luftbehandlingsaggregaten har temperaturloggats samt 

momentant tryck-, flödes- och effektmätts. Termografering av radiatorsidan vid 

fjärrvärmeväxlaren har även utförts. Simuleringar med olika scenarier har genomförts för alla 

byggnader i IDA ICE. Till sist har okulära genomgångar av anläggningarna gjorts.  

Tack vare de okulära inspektionerna identifierades ett stort hål i en tilluftskanal. 

Tryckmätningarna gjorde att ett trasigt spjäll kunde upptäckas, samt att det var obalans av 

luftströmmarna i aggregaten. Obalansen bekräftades även av temperaturloggningen samt 

luftflödesmätninen. Resultatet visar att två av husen använder ca 3 300 kWh/år styck mer än 

de andra två på grund av skuggning, vilket man inte kan göra något åt. Resultatet visar även 

att man på grund av obalans av luftströmmarna, läckage i tilluftskanalen samt för hög 

temperaturdifferens i radiatorsystemet i ena huset har en ökad energianvändning på totalt 

17 000 kWh/år.  Detta kan åtgärdas av en ventilations- och värmeinjustering. Detta är ett 

arbete som skulle betala av sig på ca 4-6 år. Under arbetet lagades även det trasiga spjället 

samt hålet i tilluftskanalen. Förberedande arbete såsom förinstallerade mätuttag och god 

placering av spjäll och dylikt skulle spara mycket tid. För att snabbt se ifall det råder obalans 

räcker det med momentana tryck- och temperaturmätningar. En IDA ICE-simulering kan 

kännas överflödig då man inser att vissa hus skuggas mer och därmed får mindre gratisvärme.  
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Abstract 
The housing association Kruthornet consists of four nearly identical buildings. The buildings 

are geographically placed the same way, equally large and have the same set of air handling 

units and radiator systems. The building which is using the most energy uses 15 % more or 

11 000 kWh/year more than the building which uses the least. The purpose of this project has 

been to identify the causes to the differences in energy usage in order to see if anything can be 

done to reduce the operating expenses. This is of great interest for Energiretur, at whom the 

work is executed, for they are paid more due to decreased operating expenses thanks to an 

energy contract. The goal has been to figure out the causes of the differences in energy usage 

and the size of them, measured in kWh/year. The goal has also been to present solutions to 

these problems, as well as the energy and economical aspects of the solutions. At last, the goal 

has been to determine how these types of work can be as time efficient as possible, with 

retained certitude. To achieve the results, logged values from the district heating meter and 

temperature data from TFE have been acquired. The air handling units have been temperature 

logged together with instantaneous measurements of pressure air flow and effect. 

Thermography of the radiator side of the heat exchanger has also been conducted. Simulations 

with different scenarios have been carried out for all buildings in IDA ICE. At last, ocular 

walkthroughs of the systems have been made.  

Thanks to the ocular inspections a big hole in a supply air duct could be identified. The 

pressure measurements made it possible to discover a broken damper and an imbalance 

between the air streams in the air handling units. The imbalance was confirmed by the logged 

temperatures and the air flow measurements. The result shows an increase of around 3 300 

kWh/year in two buildings due to shading, which you cannot do anything about. The results 

also show that due to imbalance in the air streams, leakage in a supply air duct and too high 

temperature difference in one of the buildings, the total energy usage increases 17 000 

kWh/year. This can be solved if you balance the air and radiator systems. This is a job that 

would pay off in around 4 – 6 years. During the project the hole in the supply air duct and the 

broken damper was fixed. Preparatory work such as pre-installed measuring sockets and good 

placement of dampers etcetera would save a lot of time. To identify imbalance in the air 

streams as quickly as possible, momentary pressure and temperature measurements would be 

enough. A simulation in IDA ICE may seem superfluous because one may realize that 

shading will result in an increased energy usage.  
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1 Inledning 
 

I detta kapitel ges en introduktion till arbetet. Nödvändig bakgrundsinformation, 

problembeskrivning, syfte, mål och tillvägagångssätt beskrivs. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Energiretur i Umeå har ett så kallat ”energikontrakt” med Brf Kruthornet, beläget på 

Hissjövägen 26 – 46 i Umeå. Ett energikontrakt innebär att Energiretur står för alla kostnader 

för energioptimering av fastigheterna. Därefter, under en femårsperiod, kommer 

bostadsrättsföreningen att betala 75 % av mellanskillnaden mellan den gamla 

energianvändningen och den nya energianvändningen. Den årliga energianvändningen 

normalårskorrigeras, så att det inte ska bli några konstigheter. Det kan till exempel vara så att 

man minskar den årliga energianvändningen med 30 000 kWh. Med ett fjärrvärmepris på 60 

öre per kWh kommer den årliga besparingen att bli 18 000: -. Bostadsrättsföreningen kommer 

då att betala Energiretur 13 500: - per år, under en femårsperiod. När kontraktet löpt ut 

kommer bostadsrättsföreningen inte att behöva betala mer, och de kan får nytta av de 

besparingsåtgärder som gjorts. 

I just detta energikontrakt, som avser 4 hus, med två trappuppgångar per hus, ser alla hus 

likadana ut. Samma utrustning finns i dem och de är placerade i samma riktning, se de två 

figurerna nedan. 

 

Figur 1. Bild tagen sydväst om byggnaderna. Husen man ser är de hus som undersökts. 
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Figur 2. Satellitbild över de 4 hus som undersökts. Trappuppgångarnas numrering syns. De inringade numren är i den 

trappuppgång fläktrummet och fjärrvärmemätaren finns. 

I dessa fyra hus har man bytt värmeväxlare, från en heat pipe-växlare till en roterande 

värmeväxlare i luftbehandlingsaggregatet. Man har även justerat styrningen, 

inblåsningstemperaturen och värmekurvan, se bilaga 5. Detta resulterade i stora förändringar i 

årlig energianvändning, en minskning med ca 30 % - 50 % (se bilaga 16). Byggnaderna 

kommer i denna rapport att benämnas som de trappuppgångar där fjärrvärmemätare och 

luftbehandlingsaggregat finns. 

1.2 Problembeskrivning 
 

Trots att husen är närmast identiska, vad gällande placering, utseende och apparatur, så skiljer 

sig deras energianvändning. Hus 44 använder sig av ca 15 % mer energi per år, om man ser 

till 2014 års användning. Detta kan tyckas en aning märkligt, givet husens förutsättningar. 

Olika teorier om anledningar till detta finns. Är det på grund av att byggnaderna skuggar 

varandra, och att andelen gratisvärme skiljer sig i de olika husen? Är det på grund av obalans 

av luftströmmarna i luftbehandlingsaggregatet? Är det på grund av att radiatorkretsarna är 

dåligt injusterade? Är det på grund av läckage i luftbehandlingsaggregatet eller klimatskalet? 

Är det på grund av de boende, att vissa använder mer energi än andra? Dessa frågeställningar 

väcker nya frågeställningar. Hur skall man gå tillväga för att svara på dessa frågor? Vilka 

mätmetoder och arbetssätt ger ett tillförlitligt resultat? Hur noggrann behöver man vara? Hur 

mycket arbete räcker tiden till?  

 

  



 

3 

1.3 Syfte och mål 
 

Syftet med detta arbete är att genom mätningar, undersökningar, beräkningar och simuleringar 

reda ut orsaker till skillnader i energianvändning mellan dessa byggnader. Man kan då se 

vilka problem man kan åtgärda, vilka ekonomiska konsekvenser det skulle medföra och 

därefter besluta ifall åtgärder skall vidtas. Arbetet ska vara tillförlitligt och redundant. Med 

redundant menas att en dålig mätmetod alltid ska kunna backas upp av en bättre. På så sätt 

kan argument styrkas med olika källor och metoder, vilket leder till bättre resonemang och 

säkrare slutsatser. Målen med detta arbete är att finna orsakerna till de problem som finns med 

husen, samt storleksordningen på dem (i kWh/år). Det skall även finnas konkreta 

åtgärdsförslag med en ekonomisk tanke bakom. Åtgärdsförslagen skall innefatta vilken 

energibesparing (kWh/år) samt ekonomisk börda (besparing i SEK/år) åtgärderna innebär. 

Arbetsmetodiken skall även resoneras kring och ligga till grund för liknande arbeten i 

framtiden. Det vill säga vilka mätningar/undersökningar som är mest relevanta att genomföra 

för att få ett tillräckligt tillförlitligt resultat. 

1.4 Tillvägagångssätt 
 

Arbetet kommer att fokusera på de stora systemen i sin helhet. Detta innebär att se över 

luftbehandlingssystemet, värmesystemet och klimatskalet. Arbetet kommer inte att innebära 

besök i bostäder för enskilda mätningar av ex. luftdon samt radiatorer. Arbetet kommer inte 

heller att inkludera förluster i kulvertar samt elförbrukning. För att uppnå säkra resultat 

kommer olika mätningar att genomföras. Luftbehandlingsaggregaten kommer att genomgå 

temperaturloggning, momentan tryck- och flödesmätning samt momentan effektmätning. De 

kommer även att kollas igenom okulärt för att se att inget är trasigt/uppenbart fel. Loggade 

värden från respektive hus energianvändning från fjärrvärme kommer att hämtas och ställas 

mot aktuella utomhustemperaturer. Radiatorkretsarnas fram- och returledningstemperaturer 

kommer momentant att mätas. Kalibrering av loggerutrustning kommer att genomföras. 

Förberedande arbete kommer att genomföras och vara klart innan mätningar påbörjas. Husen 

kommer även att simuleras i IDA ICE, för att jämföra olika scenarier vad gäller placering och 

luftflöden.  
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2 Teori 
 

I detta kapitel beskrivs teorin bakom arbetet som utförts. Apparatur, utrustning, programvara 

och ekvationer beskrivs. Detta bör ge en god förståelse till efterföljande resultat, slutsatser och 

diskussion.  

 

2.1 Luftbehandlingsaggregat 
 

Nedan beskrivs de olika delarna som ingår i det luftbehandlingsaggregat jag gjort mätningar 

på. Se även figur 3 för den schematiska uppbyggnaden av aggregatet. 

 

Figur 3. Schematisk bild av luftbehandlingsaggregaten. 

2.1.1 Fläktar 
 

I tabell 1 ses märkdata för till- och frånluftsfläkt i respektive aggregat. 

Tabell 1. Märkdata för till- och frånluftsfläkt. 

 Tilluftsfläkt Frånluftsfläkt 

Frekvens [Hz] 50 50 

Spänning [V] 380/420 230/400 

Ström [A] 5,2/4,7 11,3 / 6,3 

Märkeffekt [kW] 2,2 3 

Varvtal [r/min] 1420 1420 

 

I FTX-system finns två fläktar. En som betjänar tilluften, och en som betjänar frånluften. 

Fläktarna ska kompensera för tryckmotståndet i kanaler, don, komponenterna i aggregatet, 

avluftshuv och uteluftsgaller. Fläktarna placeras sist i strömningsriktningen i aggregatet, för 

att inte störa luftströmmarna i själva aggregatet. I de aktuella aggregaten sitter radialfläktar. 

Dessa kännetecknas genom att de kan bygga upp stora tryck och stora ventilationsflöden. [1, 

pp. 2:58-2:59] 
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2.1.2 Frekvensomriktare 
 

Produkt: Danfoss VLT 6000 HVAC 

 

En frekvensomriktare är en apparat som reglerar en elmotors varvtal genom att ändra elnätets 

frekvens till elmotorn, från 50 Hz (vanlig växelströmsfrekvens i elnätet) till en högre eller 

lägre frekvens. Den inkommande växelspänningen omvandlas via dioder till likspänning. 

Sedan omvandlas likspänningen via en krafttransistor till en form av växelström igen, genom 

att pulsera ut likspänningen del för del. Längden på dessa pulser avgör den “nya” frekvensen, 

t.ex. 30 pulser per sekund =30 Hz till motorn. Den nya frekvensen ger en ny hastighet till 

elmotorn, där varje frekvens ger ett specifikt varvtal. Innan frekvensomriktaren fanns, 

reglerade man flöden och effekter genom strypning. Elmotorer gick på konstant varvtal. Vid 

strypregelering använder motorerna samma mängd energi, men det nyttiga arbetet regleras. 

Detta leder till att mycket energi används i onödan. Tack vare frekvensomriktaren blir 

energianvändningen så effektiv som möjligt. [2] 

 

2.1.3 Filter 
 

I ett luftbehandlingsaggregat behövs filter. Först behöver man ett filter vid uteluften. Detta är 

för att avskilja större partiklar, ex. flugor, damm, fordonsavgaser och pollen. Finare filter kan 

även avskilja gasmolekyler och andra små partiklar. Tack vare detta uppfyller tilluften 

kvalitetskraven. Man slipper även att partiklar smutsar ned kanaler, att man får beläggningar i 

kanaler eller att skräp åker in i fläkten. Frånluften innehåller även den damm, fett samt övriga 

interngenererade partiklar. Denna luft måste även filtreras för att undvika kanalbeläggningar, 

brandrisker och beläggningar i aggregatet. Partiklar i både från- och tilluften kan skapa 

beläggningar på värmeväxlaren, om en sådan finns, vilket leder till sämre värmeöverföring. 

Använder man sig av en roterande värmeväxlare brukar lite frånluft läcka över till tilluften. 

Eftersom värmeväxlaren sitter efter uteluftsfiltret, så kommer lukterna in direkt i tilluften som 

skall blåsas in i bostäderna. Detta problem brukar åtgärdas genom att sätta in en kolfilterbank. 

Kolfilterbanken består av cylindrar med aktivt kol som tilluften får passera. Det aktiva kolet 

absorberar alla lukter, vilket resulterar i luktfri tilluft. [1, p. 2:41] 

2.1.4 Roterande värmeväxlare 
 

Roterande värmeväxlare är uppbyggd kring ett roterande hjul, som består av veckade 

aluminiumprofiler. Den varma frånluften värmer aluminiumprofilerna. Därefter roterar 

aluminiumprofilerna över till tilluftssidan, där tilluften tar upp värmen från 

aluminiumprofilerna. Den roterande värmeväxlaren karakteriseras av låga tryckfall. Detta 

innebär mindre fläktbehov och leder till mindre energianvändning i fläktarbetet. 

Verkningsgraden ligger runt 80 %, och den är relativt lätt att rengöra. Problemen är att man 

kan få viss luftöverföring, d.v.s. att förorenad frånluft blandas med tilluften. Lukter brukar 

känneteckna problemen. Detta åtgärdas med hjälp av kolfilter. [1, pp. 2:54-2:56] [3] 
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2.1.5 Brandspjäll 
 

Ett brandspjäll ska, beroende på sin placering, öppna helt eller stänga helt vid utlöst 

rökgasdetektor, samt vid drift vara motsatsen (öppen/stängd). Rökgasdetektorn sitter i till- och 

frånluftskanalen, och känner av ifall höga koncentrationer av rökgas förekommer. Detektorn 

skickar då en signal till styrcentralen som stannar aggregatet, stänger brandspjäll i 

uteluftskanalen och öppnar brandspjäll/evakueringsspjäll i rökgasevakueringskanal mellan 

frånluftskanalen och avluftskanalen samt mellan tilluftskanalen och avluftskanalen. Detta 

kommer att evakuera rökgas genom från- och tilluftskanalerna till avluftskanalen. Drivkraften 

är den termiska differensen, vilket får de varma rökgaserna att stiga genom båda kanalerna när 

fläktarna står stilla. [1, pp. s.2:40-2:41] [4] 

2.1.6 Eftervärmningsbatteri 
 

För komma upp i rätt temperatur på tilluften kan man behöva använda sig av ett s.k. 

eftervärmningsbatteri. Detta kan t.ex. bestå av många lameller (lamellpaket) i vilket varmt 

vatten flödar. Vattnet kan vara värmt med ex. fjärrvärme eller direktverkande el. Tilluften får 

då passera dessa lameller och ta upp värme. Beroende på lufttemperaturen innan batteriet 

varierar energimängden som tillförs till batteriet. Detta energibehov kan minskas med en 

värmeväxlare, där man höjer temperaturen på tilluften med värme från frånluften. Man kan 

även använda sig av kylbatteri för att kyla tilluften när det är för varmt ute. [1, pp. 2:48-2:49] 

[5] 

2.2 Termografering 
 

2.2.1 IR-strålning 
 

IR-strålning är den strålning som utgörs av våglängderna mellan det synliga ljuset 
och mikrovågornas delar av det elektromagnetiska spektrat, d.v.s. mellan 700nm-1mm Allt 

som har en temperatur över den absoluta nollpunkten (-273,15 grader Celsius eller 0 Kelvin) 

skickar ut IR-strålning. Även objekt som enligt oss är kalla, till exempel is, skickar ut IR-

strålning. IR-strålning upplevs varje dag i form av strålningsenergi. Ex. så är värmen från en 

radiator IR-strålning. Eftersom denna strålning utanför det synliga spektrat, kan den bara kan 

“upplevas” via nerver i vår hud. Vi känner den, men ser den inte. IR-strålningen ökar när 

temperaturen stiger. [6, p. 9] [7] [8, pp. 25-28] 

2.2.2 Värmekamera 
 

Optiken i en IR-detektor fokuserar den infraröda energin som kommer från olika objekt. Detta 

bearbetas i detektorn, som därefter skickar information till sensorelektroniken, som i sin tur 

översätter informationen till en bild som går att se på en display. [6, p. 9] 
 
Termografi går ut på att omvandla en för ögat osynlig strålningsbild till en för ögat synlig bild 

där strålningsskillnader går att urskilja med hjälp av färgskalor. Man vill även kunna utläsa 
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temperaturuppgifter ur bilden. Varje pixel i dessa bilder är alltså en temperaturmätning med 

bakomliggande beräkningar. Det krävs komplicerade algoritmer för att detta ska fungera. [6, 

p. 9] 

2.3 Fjärrvärme 
 

Husen i projektet värms via fjärrvärme. Varmt vatten kommer in till undercentralen. 

Värmeenergin växlas här över till sekundärsidan. När värmen avgetts till husets 

värmeanvändare kommer kallt vatten tillbaka. Det är det kalla vattnet på sekundärsidan som 

värms upp av primärsidans varmvatten. Det nedkylda vattnet på primärsidan åker sedan 

tillbaka till fjärrvärmeverket för att bli uppvärmt igen. Temperaturgivare känner av att 

temperaturerna i systemet är rätt. En reglercentral styr då en strypventil på primärsidan samt 

pumpen på sekundärsidan för att värmebehovet ska täckas. Detta visas schematiskt i Figur 4. 

 

Figur 4. Schematisk bild över fjärrvärmeväxlingen. 

In till värmeväxlaren för radiatorkretsen kommer en för radiatorkretsen “primärsida”. Detta är 

egentligen sekundärsidan från fjärrvärmecentralen. Detta varmvatten värmer radiatorkretsens 

kalla returvatten. Reglercentralen har temperaturgivare utomhus, på fram- respektive 

returledningen av radiatorkretsen. Man brukar ställa in en “värmekurva”, vilket innebär att 

man vid några bestämda utomhustemperaturer har en bestämd temperaturdifferens mellan 

fram- och returledningen på radiatorkretsen. Utefter dessa inställningar och uppmätta värden 

ställer reglercentralen in öppningsgraden på en shuntventil, för att få rätt temperaturdifferens 

[1, pp. 4:64-4:65]. I Figur 5 visas en shuntgrupp för värmesystemet i ett av husen. 
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Figur 5. Värmeväxlare för radiatorkrets. 

2.4 Värmeledning 
 

Så länge man har temperaturdifferenser, så kommer värmeledning alltid att ske. 

Värmeöverföringens hastighet beror på värmegenomgångstalet, U-värdet [
𝑊

𝑚2∗𝐾
]. U-värdet i 

sin tur beror på lambda-värdet hos respektive material i klimatskalet, [
𝑊

𝑚2∗𝐾
]. Ökar man 

skikttjockleken kommer U-värdet att sjunka. Det är det som är tanken med att isolera. [8, pp. 

34-35] 
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2.5 Ekvationer 
 

U-värdet ges av: 

 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑖𝑛 + 𝛴
𝛿
𝜆
+ 𝑅𝑢𝑡

 

 

(1)  

där 𝑅𝑖𝑛=0,1[
𝑚2∗𝐾

𝑊
], 𝑅𝑢𝑡=0,04 [

𝑚2∗𝐾

𝑊
], δ=Tjocklek hos materialskikt [m] och 

ƛ=värmegenomgångstalet för respektive skikt i väggen [
𝑊

𝑚2∗𝐾
] [8, pp. 34-35]. 

 

Effekt ges av:  

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 
 

(2)  

Där P=Effekt [W], U=Spänning [V] och I=Ström [A] [9]. 

 

 

Trefaseffekt ges av: 

 

 

𝑃 = √3 ∗ 𝑈ℎ ∗ 𝐼𝑙 ∗ cos(𝜑) 
 

(3)  

Där 𝑈ℎ = √3 ∗ 𝑈𝑓, där 𝑈𝑓=Fasspänning [V], 𝐼𝑙=Linjeströmmens effektivvärdfe [A] 

och φ = fasskillnaden mellan ström och spänning [10]. 

 

 

Massflödet för en luftström ges av: 

 

 

𝑚 = 𝑄 ∗ 𝜌 
 

(4)  

där Q=volymflöde [𝑚3/𝑠] och 𝜌= Densitet [
𝑘𝑔

𝑚3] [11, p. 216]. 

 

 

Densiteten för luft ges av: 

 

 

𝜌 = 1,2 [
𝑘𝑔

𝑚3
] ∗

288𝐾

𝑇
∗

𝑝

1[𝐵𝑎𝑟]
 

 

(5)  

där T= Aktuell lufttemperatur [K], p=Absolut tryck [Bar], 1 Bar = 100 000 Pa [11, 

p. 213]. 

 

 

Energibalans i en kall luftström ges av: 

 

 

𝐸𝑘 = 𝑚𝐹𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝐹𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ (𝑇𝐹𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑇𝐴𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡) [11, p. 196]. 

 

(6)  

För en varm luftström ges energibalansen av: 

 

 

𝐸𝑣 = 𝑚𝑇𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑇𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ (𝑇𝑇𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑇𝑈𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡) [11, p. 196]. 

 

(7)  

är 𝑚=Massflödet för luft [kg/s], 𝐶𝑝=Värmekapacitet [kJ/Kg*K]. 𝐶𝑝för olika 

temperaturer läses av/interpoleras från tabell från tabell vid aktuell temperatur. 
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Den aktuella temperaturen är medeltemperaturen: 

 

 

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
𝑇𝑚𝑖𝑛 + 𝑇𝑀𝑎𝑥

2
 

 

(8)  

Där index min=Lägsta temperatur i intervallet [K] och index Max= Högsta 

temperatur i intervallet[K] 

 

 

Den maximala uppvärmningsenergin ges således av: 

 

 

𝐸𝑀𝑎𝑥 = 𝑚𝐻ö𝑔𝑠𝑡 ∗ 𝐶𝑝,𝐻ö𝑔𝑠𝑡 ∗ (𝑇𝑘,𝐻ö𝑔𝑠𝑡 − 𝑇𝑣,𝐿ä𝑔𝑠𝑡) 

 

(9)  

Linjär interpolering: 

 

 

𝑦 = 𝑦0 + (𝑦1 − 𝑦0) ∗ (
x − 𝑥0
𝑥1 − 𝑥0

) 

 

(10)  

 [12] 

 

Figur 6. Exempel på punkter i en graf vid interpolering.  

Verkningsgraden för en värmeväxlare ges av: 

 

 

𝜂 =
𝐸

𝐸𝑀𝑎𝑥
 [1, p. 2:53] 

 

(11)  

där E=Verklig överförd effekt och 𝐸𝑀𝑎𝑥= Max möjlig överförbar effekt. När man 

gör denna division kan man anta konstant Cp. Massflödena kommer även att 

strykas, eftersom man bara har till- eller frånluft i åtanke i åtanke. Alltså; 

 

 

Tilluftstemperaturverkningsgrad: 

 

 

𝜂 =
(𝑇𝑇𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡−𝑇𝑈𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡)

(𝑇𝐹𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡−𝑇𝑈𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡)
 [1, p. 2:53] 

 

(12)  

Frånluftstemperaturverkningsgrad: 

 

 

𝜂 =
(𝑇𝐹𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡−𝑇𝐴𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡)

(𝑇𝐹𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡−𝑇𝑈𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡)
  [1, p. 2:53] 

 

(13)  

Spetsvärmebehov: 
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𝑃𝑆𝑝𝑒𝑡𝑠 = 𝜌 ∗ 𝐶𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝑄 ∗ (1 − 𝜂𝑇𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡) ∗ (𝑇𝑇𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑇𝑈𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡) [1, p. 2:49] 

 

(14)  

Nyttig effekt för en fläkt [W ] ges av: 

 

 

𝑃𝑁𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 𝑄 ∗ ∆𝑃0 

 

(15)  

Där Q= Volymflöde [𝑚3/𝑠] och ∆𝑃0 =Fläktens totaltrycksökning [Pa] [11, p. 215].  

  

  

  

Specifik Fläkteffekt, SFP [
𝒌𝑱

𝒎𝟑∗𝒔
] ges av: 

 

 

𝑆𝐹𝑃 =
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙−𝑜𝑐ℎ𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡[𝑘𝑊]

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑡𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎𝑓𝑙ödet 𝑎𝑣𝑡𝑖𝑙𝑙−𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡[
𝑚3

𝑠
]
  [13] 

 

(16)  

Förluster på grund av ofrivillig ventilation: 

 

 

𝑃𝑂𝑣 = 𝜌 ∗ 𝐶𝑝,𝐿𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝑄𝑂𝑣 ∗ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) (17)  

 

Där 𝑃𝑂𝑣= Effekt, ofrivillig ventilation [kW],𝜌= Densitet [
𝑘𝑔

𝑚3], 𝐶𝑝,𝐿𝑢𝑓𝑡= 

Värmekapacitet [kJ/Kg*K], Q=volymflöde [𝑚3/𝑠], 𝑇𝐼𝑛= Innetemperatur [K eller 

°C], 𝑇𝑈𝑡=Utetemperatur [K eller °C]. För att få reda på värmeförlusterna på årsbasis 

multiplicerar man resultatet med antalet drifttimmar [h]. 

 

 

Besparing: 

 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔[𝑘𝑊ℎ/å𝑟] = (𝑃𝑓ö𝑟𝑒 − 𝑃𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟)[𝑘𝑊] ∗ 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑[ℎ/å𝑟] (18)  

 

där 𝑃𝑓ö𝑟𝑒=Effekt före åtgärd [kW] och 𝑃𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟=Effekt efter åtgärd [kW]. Vill man ha 

besparingen i [SEK/år] multiplicerar man denna formel med 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠[𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑊ℎ]. 
Man räknar förslagsvis ut drifttiden under ett år, och på så sätt kan man få reda på 

den årliga besparingen. 

 

 

Diskonterad paybacktid ges av:  

 

 

𝑇𝑑 =
−𝑙𝑛(1 −

𝑟 ∗ 𝐺
𝑎 )

𝑙𝑛(1 + 𝑟)
 

 

(19)  

Där 𝑇𝑑=Diskonterad paybacktid[år], r=ränta[%], G=Grundinvestering[SEK], 

a=Årligt intäktsöverskott/årlig besparing [SEK] 

 

 

Vill man inte ta hänsyn till ränta räknas paybacktid ut genom följande formel: 

 

 

𝑇𝑑 =
𝐺

𝑎
 

 

(20)  

Summering av mätvärden: 
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𝛴𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑛 = 𝑎1 + 𝑎2+. . . 𝑎𝑛 
 

(21)  

Medelvärde: 

 

 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
𝛴𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑛

𝑛
 

 

(22)  

Där n = antal mätvärden. 

 

 

Pris inklusive moms: 

 

 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒𝑚𝑜𝑚𝑠[𝑆𝐸𝐾] =
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑥𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒𝑚𝑜𝑚𝑠[𝑆𝐸𝐾]

(1 − 𝑚𝑜𝑚𝑠[%])
 

(23)  

 

 

 

2.6 Obalans av luftströmmar 
 

I bostäder vill man med hjälp av luftflödena hålla ett lätt undertryck. Detta för att inte trycka 

ut fukt i väggar, som kan leda till kondensproblem. I flerbostadshus vill man även undvika 

luktöverföring mellan bostäderna genom otätheter i väggarna  [8, p. 97]. Detta uppnår man 

med att ha mer frånluft än tilluft i lägenheterna. Men vid för stora skillnader medför detta 

problem. Det undertryck som skapas kommer att vilja suga in luft från omgivningen, oftast 

utsidan av byggnaden. Denna luft kommer in med utomhustemperatur. Detta innebär att 

denna luft ej tillgodoses med återvunnen värme från frånluften via luftbehandlingsaggregatet, 

utan måste värmas upp från utetemperatur av värmesystemet (ex. radiatorsystem). För stora 

frånluftsflöden uppkommer även vid forcering av kökskåpa. Summan av extra 

energianvändning på grund av dessa luftflöden via läckage, ofta kallade ofrivillig ventilation, 

kan bli ganska höga. Dessa kan räknas ut m.h.a. ekvation 17. 
 

2.7 Otätheter i själva aggregatet 
 

Ett tryckstyrt aggregat agerar efter tryckmätare i luftkanalerna (till- och frånluftskanalerna). 

Aggregatet kommer därmed att leverera den luftmängd som krävs ut i kanalerna. Om 

aggregatet läcker luft, i själva aggregatkroppen, så kommer detta att leda till att fläkten varvar 

upp för att leverera rätt mängd luft ut i kanalerna, vilket i sin tur kan öka läckagen ytterligare 

innan det stabiliseras. Dessa läckage kan innebära att ex. uppvärmd tilluft läcker ut i 

fläktrummet, vilket innebär att eftervärmningsbatteriet får jobba mer. Detta kan bidra till en 

högre energiförbrukning, men i mindre skala. 
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2.8 Solinstrålning 
 

Solen lyser året runt, mer eller mindre beroende på årstid. Den instrålade energin i en byggnad 

varierar med antalet fönster, deras storlek, deras riktning samt tid på året. Den instrålade 

energin beror även på hur mycket som skuggas bort, ex. av kringliggande byggnader. 

Solinstrålningen bidrar mycket till den gratisvärme som tillförs en byggnad, vilket minskar 

uppvärmningsbehovet [11, p. 413] [8, pp. 25-28]. 

 

Solinstrålning är komplext i sin helhet att räkna på. Momentant, med diverse antaganden, kan 

man räkna fram instrålad energi genom ett fönster. Men med ovan nämnda problem blir det 

svårt att räkna för hand, när man vill se till energianvändningen under ett helt år. För att tackla 

detta problem kan man använda sig av IDA ICE. Detta program hjälper bland annat till med 

att räkna på solinstrålningen under ett helt år. 
 

 

2.9 IDA ICE 
 

IDA ICE är ett simuleringsprogram för energianvändning i byggnader och inomhusklimat. I 

programmet bygger man upp sin byggnad från noll. Detta kan göras genom att ex. importera 

en .dwg-fil och rita av den i 2-d. När man ritat av skalet för sin byggnad kan man fylla skalet 

med zoner. Detta kan vara rum etc. När allt detta är klart fyller man i karakteristiken för alla 

objekt och zoner, ex. U-värden, emissivitet, luftflöden, temperaturer, antal personer i zonerna, 

antal lampor och dess effekt, o.s.v. Man kan fylla i allt. Fyller man inte i något antar 

programmet förinställda (default) värden. Dessa värden kan man ändra i huvudmenyn. Då 

kommer alla inställda “default-värden” att ändras till det nya “default-värdet”. När man är 

klar med sin byggnad kan man designa kringliggande miljö, d.v.s. skuggande objekt som kan 

påverka solinstrålningen. När man gjort allt man behöver kör man en simulering. Programmet 

tar då hänsyn till genomsnittlig klimatdata, ex. solinstråning, vind, utetemperaturer etc. När 

man är klar får man ett resultat, som visar energianvändningen ur flera perspektiv, ex. total 

energianvändning [kWh/år], eller elanvändning [kWh/år] etc. [14] . 

2.10 Logger 
 

En logger är en apparat som noterar/sparar ett mätvärde med ett bestämt tidsintervall, ex. 

varje minut, timme, dag etc. Detta är ett bra sätt att se hur ett system beter sig under ett önskat 

tidsintervall, ex. under ett dygn. En del personer föredrar uttrycket mätvärdesinsamlare, men 

logger har blivit det vardagliga uttrycket. När man är klar med sin loggning kan man hämta 

dessa mätvärden till en dator, och bygga ett diagram av detta. Ett exempel kan vara mätvärden 

som funktion av tid. Exempelvis; hur varierar utomhustemperaturen under ett dygn? 
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3 Genomförande 
 

I detta kapitel beskrivs genomförande av mätningar, reparationer och indata i IDA ICE. 

Upplevd problematik med utrustning beskrivs, samt hur detta åtgärdats.  

3.1 Avläsning av fjärrvärmemätare 
 

Logger: Kamstrup Multical 602 

I Figur 7 ser vi hur den aktuella mätartypen. 
 

 
Figur 7. Kamstrup Multical 602. Röda ringar visar "piggarna" och svart ring visar det optiska ögat. 

 

Material för mätning: 
Dator med Kamstrup LogView 
Kamstrup Optical Eye 
Konverteringskabel, USB till COM [15] 

 

I Figur 8 visas de kablar/tillbehör som använts för fjärrvärmeavläsning. 
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Figur 8. Svart kabel är konverteringskabel. Grå kabel är anslutningskabeln mellan konverteringskabeln och läsaren för det 

optiska ögat. 

 

Metod för mätning: 

Frigör först ev. täckning av loggern som sitter på fjärrvärmereturen. Därefter kopplar man 

ihop ena änden av Optical Eye-kabeln (den med COM-hona) till änden av 

konverteringskabeln (USB till COM) med hane. Därefter kopplas USB-anslutningen in i 

datorn. Man tar sedan bort magnetskyddet från läsaren, och fäster den mot “ögat” på loggern. 

När magneten får fäste känns det. Läsaren trycks ner mot de två plastpiggarna. Dessa är där 

för att man ska veta att mätaren är på plats. Kabeln från mätaren måste gå mellan de två 

plastpiggarna, för att det inte skall bli för dålig vinkel för avläsningen. Därefter startar man 

programmet Kamstrup LogView. När programmet startar trycker man på fliken “Log”. Då 

kan flera alternativ väljas, beroende på vilken typ av loggade värden som ska läsas av, ex. 

timvärden eller månadsvärden. När det beslutats om vilken typ av värden ska läsas av, öppnas 

ett nytt fönster. Där kan man bocka i vilka värden som önskas läsas av, samt under vilken 

tidsperiod baserat på dagens datum, ex. “-5timmar från nu till nu” eller “-50 dagar till -20 

dagar”. Därefter klickar man på “Read”. När avläsningen är klar fås frågan ifall filen ska 

sparas. När filen sparats kan den öppnas igen i LogView genom att i avläsningsfönstret klicka 

på “Load”. Då kan en gammal avläsningsfil väljas och granskas utan att vara uppkopplad mot 

loggern. När man valt att spara/inte spara filen kan man visa mätvärdena i tabell samt 

diagramform. Tabellen kan exporteras till Excel. Nu är avläsningen klar, och ifall 

avläsningsfilen sparats så finns all data kvar för framtida bruk [16] [17]. 

 

Om man inte kan läsa av värdena, kan det hända att antingen drivrutinen inte fungerar eller att 

det är något hårdvaruproblem. Hårdvaruproblem kan vara kretskortet i omvandlaren (USB till 

COM). Detta kan hjälpas genom att använda sig av en annan konverterare av god kvalité, då 

dåliga och billiga kopior tenderar att inte kunna arbeta med drivrutinerna. Drivrutinerna kan 

uppdateras genom att öppna “Enhetshanteraren”, klicka på “COM-port” och lokalisera den 

port man anslutit till. Fungerar den inte finns ofta en gul varningstriangel vid den. Då 

högerklickar man på enheten. Därefter “Uppdatera drivrutin”. Man kan först prova med att 

uppdatera drivrutinen automatiskt. Ibland fungerar inte detta, och då en äldre drivrutin 

användas. Detta görs genom att istället för “automatisk uppdatering” välja “manuell 

uppdatering”. Därefter väljs alternativet att få välja mellan drivrutiner i en lista. Man väljer 

därefter att visa relevanta (kompatibla) drivrutiner. Där ska man dubbelklicka på drivrutinen 
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av version “3.3.11.152”. När denna drivrutin installerats ska allt fungera som det ska. Vid 

övriga fel, kontakta Kamstrups support. 

 

Mätvärdena lades in i beräkningsdokumentet. Där gjordes ett diagram med daglig 

energianvändning över tid. Därefter hämtades utomhustemperaturer från aktuell mätperiod 

från TFE [18]. Dessa lades även till i diagrammet, men med en sekundär y-axel, så att man 

visar energianvändning och utomhustemperatur som funktion av tiden i diagrammet. Detta är 

ett bra sätt att kartlägga byggnadernas energianvändning, samt visualisera skillnader mellan 

byggnaderna. 
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3.2 Radiatorkrets 
 

3.2.1 Funktion på shunt 
 

För att testa funktionen på shunt-ventilen kördes reglercentralen manuellt. Under manuell 

drift öppnas/stängs ventilen för att se att den fungerar. Regleringen testas genom att i 

automatiskt läge ändra värmekurvan, och se att shuntventilen då rör sig. Reglercentralen visas 

i Figur 9. I Figur 10 ser vi en shuntgrupp i ett av husen. 

 

Figur 9. Styrcentral för shuntventil till radiatorkretsen. 

 

Figur 10. Värmeväxling och shunt för radiatorkretsen. 
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3.2.2 Fram- och returledningstemperaturer 
 

Värmekamera: FLIR i05 
Mätområde: -20°C-250°C 

Noggrannhet: ±2°C eller ±2% [19] 

Temperaturer mäts via termografering. Detta genom att fästa en bit svart eltejp på fram- och 

returledningen på radiatorsidan, och då mäta temperaturerna på de tejpade punkterna. Detta 

görs för att ha en homogen yta med känd emissivitet att mäta på. Temperaturen läses av och 

antecknas därefter. 

 

3.3 Temperaturloggning 
 

Mätinstrument: Mitec AT-40 
Mätkanaler: 8st 
Matning till givare: Switchad batterimatad 1-8V DC (Likström) 
Matning till transmitter: Via eliminator 9-15V DC (Likström) 
Total onogrannhet likspänning: 0,2% av FS 
Total onogrannget växelspänning: 0,2% +-2mV av FS  [20, p. 94] 
 

Givare: MU-TE100 
Mätområde: -40°C - 120°C  
Noggrannhet: +- 0,2°C mellan -20°C och 80°C. 
Tidskonstant: 1 minut [20, p. 63] 

 
Innan man börjar koppla ihop loggern, stängs värmen till värmebatteriet i 

luftbehandlingsaggregatet av. Detta görs genom att vid framledningen på fjärrvärmen strypa 

flödet med en avstängningsventil. Handtaget till ventilen ska vid stängt läge ligga vinkelrätt 

mot röret. Vid öppet läge ligger handtaget parallellt med röret. I Figur 11 ser vi ventilen i 

öppet läge. 
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Figur 11. Värmeväxling av fjärrvärme till värmebatteriet. Handtaget till strypventilen på primärsidan är inringat. I detta 

läge är ventilen öppen. 

Sedan kopplas givarna in i mätaren. Därefter startas mätaren. Rätt datum och tid ställs in. 

Därefter ställs önskat loggningsintervall in, ex. en gång per minut eller en gång per timme. 

Man kan ställa in en schemalagd loggning eller en manuell loggning. Innan loggningen startas 

kontrollerar man att man har signal från alla givare. Därefter placeras givarna ut och 

loggningen startas manuellt eller så startas den automatiskt i fallet där ett förinställt 

loggningsintervall finns. I alla 4 hus placerades mätarna ut som i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Uppställning av temperaturgivare vid loggning. 

Nummer på givare: Placering i aggregatet: 

1 Frånluftskanalen 

2 Tilluftskanalen 

3 Innan tilluftsfläkten 

4 Innan frånluftsfläkten 

5 Uteluftskanalen 

6 Avluftskanalen 

 

 

Givarna placeras ut i antingen uttag där analoga temperaturgivare suttit. Annars borras ett hål 

(θ=10mm) i aggregathöljet på lämplig plats, varpå givaren sticks in. När loggningen är klar 

slutar mätaren att logga automatiskt, eller så stänger man av loggningen manuellt. Därefter 
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kan data föras in i datorn med hjälp av “Mitec WinLog”. Först startas programmet i datorn. 

Därefter trycker man på “mätsystem” och på “konfigurera”. Sedan väljs “lägg till”. Där väljer 

man ett namn på mätningen samt vilken typ av logger/loggerserie man har. Därefter klickar 

man på “OK”. Sedan väljs “editera”, med sin loggning vald. Därefter väljs uppkopplingstyp 

(ex. Serieport), serieport (ex. COM6) och hastighet (t.ex. 9600). Därefter trycker man på 

“lägg till” i den vänstra rutan. I den nya rutan läggs loggerns serienummer till, samt de givare 

som önskas användas. Detta görs genom att trycka på “lägg till” nere till höger. Dessa kan 

döpas till ex “TEMP 1, TEMP 2” etc. Därefter väljer man “ok”, och svarar “ja” när man blir 

tillfrågad om att spara ändringarna. Detta upprepas ytterligare en gång för nästa fönster. Nu 

kopplas givaren in till datorn via en “seriell-till-USB-adapter”. Därefter väljer man 

“mätsystem” och därefter “insamling...”. Därefter väljer man sin konfigurerade mätfil. Datorn 

hämtar nu all ny data som inte fanns sedan tidigare på den filen. Dessa data kan visas i 

diagram genom att klicka på “diagram” och sedan “nytt”. Därefter trycker man på “OK”. 

Därefter klickar man på sin mätning, och markerar de givare som är intressanta. Ska flera 

givare markeras hålls “CTRL” in och man vänsterklickar på de mätare man vill visa. Därefter 

klickar man på “Generera”.  Nu syns diagrammet, och X- och Y-axeln kan ställas in, så att 

loggerperioden stämmer överens med den man är intresserad av. Medelvärden, samt 

maximum- och minimum-värden kommer att visas utifrån axelinställningarna. När man är 

nöjd med layouten på sin graf kan den exporteras till ett Word-dokument. Detta gör man 

genom att klicka på “Analys” och därefter “Skicka till urklipp”. Då kan man i ett Word-

dokument klistra in grafen. Man kan även under “Analys” klicka på “Skapa rapport”. Då 

väljer man ett namn på sin rapport, därefter “OK”. Rapporten kommer fram i rent textformat. 

Detta kan vara bra om man vill göra sin egen graf i Excel. 

 

 

För att kalibrera, eller se felmarginalen, läggs alla givare i en sluten låda. Därefter görs en 

loggning över en natt med intervallet en minut. På morgonen kan dessa data föras in i datorn 

och medelvärden från givarna under natten kan läsas av och därmed kan skillnaderna mellan 

dem ses. Som referens kan man med jämna mellanrum jämföra aktuella värden med en 

kalibrerad kvicksilvertermometer. 
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3.4 Effektmätning 
 

Effektmätare: Fluke 1730 energilogger för trefasmätning 

Mätosäkerhet spänning:+- 0,2 % av avläsning +0,01 % av full skala 

Mätosäkerhet ström:+- 1 % av avläsning +0,02 % av full skala. 

Mätosäkerhet effekt: +- 1,2 % av avläsning + 0,005 % av mätområdet [21] 

 

För att mäta effekt öppnas elskåpet. Man lokaliserar de tre ledarna som går till den 3-fas-

apparat man vill mäta effekten på. Därefter kopplas spänningsmätarna (3 st.) på respektive 

ledare. Därpå kopplar man in strömtängerna runt respektive ledare. Viktigt: strömtängerna 

och spänningsmätarna är färgkodade. Koppla samma färg till samma ledare. Strömtängerna 

ska även kopplas in efter strömmens riktning. På strömtängerna finns en pil som ska peka i 

strömmens riktning. När allt är inkopplat kan man se på displayen vilken uteffekt som 

levereras. Beräkningarna tar hänsyn till respektive uppmätt spänning, ström och 

fasförskjutning. Man behöver alltså inte multiplicera med cos (ᵠ), exempelvis. 

 

3.5 Mätuttag 
 

Mätuttagens placering är avgörande för kartläggning av ett luftbehandlingsaggregat. För att 

kartlägga aggregatets alla delar görs uttag på de numrerade platserna, se Figur 12. 

 

Figur 12. Schematisk aggregatbild med numrerade mätuttag. 

Differensen mellan punkt 1 och 2 ger ett tryckfall för brandspjället i uteluftskanalen. Fungerar 

detta dåligt vid drift, ex. att det inte öppnar riktigt, ser man detta genom ett stort tryckfall. 

Detta leder till ökat fläktarbete för att uppnå rätt flöde. Differensen mellan punkterna 2 och 3 

samt 13 och 14 ger tryckfallet över till- respektive frånluftsfilter. Vid höga tryckfall är dessa 

filter smutsiga, och kan behöva bytas. Differensen mellan punkt 5 och 6 visar tryckfallet över 

värmebatteriet. Mellan punkt 7 och 8 syns tryckfallet över kolfilterbanken. Höga tryckfall kan 

bero på försmutsning eller annat fel, och man bör då öppna upp och se över kolfilterbanken. 

Mellan punkt 7-8 och punkt 10-9 ser vi respektive fläkts tryckökning. Detta, i kombination 

med uppmätta flöden samt avläst effekt till fläktarna visar fläktarnas effektivitet. Man kan då 

se ifall ex. ett lager är dåligt. 
 
Temperaturer avläses i punkt 1,6,7,15,10 och 9. Man kan då räkna ut 

temperaturverkningsgrader, men även (förutsatt att god omblandning före och efter fläktarna 
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uppstår) temperaturökning över fläktarna. Detta kan påvisa lagerfel eller annat fel där värme 

blir resteffekt. 
 
Flödet mäts i uteluftskanalen 4 dm från aggregatet, där luftflödet väntas vara som mest 

laminärt. Kanalen är rektangulär. Flödet mäts då genom 2 hål på långsidan och ett hål på 

kortsidan. Flödet mäts även i avluftskanalen, 2 meter från närmaste krök/kanalförändring. 

Kanalen är cirkulär. Flödet mäts i 2 uttag 1 dm från varandra i längd-led. 
 
Mätuttag för temperaturmätning och luftflödesmätning är 10 mm i diameter. Dessa görs 

genom att med metallborr borra upp kanalen/ aggregathöljet. När mätningen är klar förseglas 

öppningen med 10 mm brandsäker plastplugg. Tryckuttagen borras upp med 6 mm borr. 

Därefter sätts ett mätuttag i plast in i hålet, samt borras fast med plåtskruv. Efter mätning i 

uttaget sätter man fast hatten på mätuttaget. Mätuttaget visas ur två vinklar i Figur 13. 

  

Figur 13. Mätuttag för tryck. 
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3.6 Tryck- och Luftflödesmätning 
 

Mätare: Swema 3000 
Mätnoggrannhet lufthastighetsgivare: Från 0,1 m/s - 1,1 m/s är felet 0,05 m/s. Vid 1,1 m/s 

- 30 m/s är felet 4,5 % av avläst värde. 
Mätnoggrannhet tryckgivare: +- 0,3 % av avläst värde, lägst +- 0,3 Pa. 
Mätning med varmtrådsanemometer. Både luftmängd och temperatur. 

Mätområde: lufthastighet 0-10 m/s (Option 10 m/s - 30 m/s) och temperatur -20°C-80°C. 

[22] 

 

Varmtrådsanemometern fungerar som följer: “En tunn tråd värms upp till en högre temperatur 

än omgivningen. Temperaturen kontrolleras och hålls konstant. När luftflödet kyler tråden 

krävs högre ström för att bibehålla konstant temperatur. Strömmen mäts och eftersom den är 

proportionell mot nedkylningen kan lufthastigheten beräknas. Det krävs även att omgivande 

temperatur mäts eftersom kompensation för denna är nödvändig.”  [23, p. 2] 
 

Luftflödesätningen utfördes genom att i Swema 3000 skriva in måtten för kanalen, bredd x 

höjd (B x H) eller diametern (Ø) i mm. Därefter sticks anemometern in i kanalen, hela vägen 

genom kanalen till väggen på andra sidan i kanalen. Anemometern har en pil som skall peka i 

luftflödets riktning, så det var viktigt att denna hålls rätt med flödesriktningen under hela 

mätningen. Mätningen gör man genom att hålla anemometern stilla, trycka “enter”, dra ut 

anemometern 4-5 cm, trycka “enter” etc. tills att anemometern är ute ur kanalen. Detta 

upprepas i varje mätuttag, vilket resulterar i ca 25 mätvärden per kanal. Swema 3000 räknar 

därefter ut medelvärdet för alla registrerade mätningar. Då kan man antingen spara mätningen 

i Swema 3000, eller skriva upp resultatet i ett protokoll. Vid ny mätning trycker man på 

“rensa”, och upprepar proceduren.  
 

Tryckmätning görs genom att i det vänstra tryckmätningsuttaget på Swema 3000 koppla in en 

tät mätslang. Denna slang trycks sedan på mätuttaget man vill mäta på. Därefter trycker man 

på “enter” 10 gånger. Swema 3000 räknar sedan ut medelvärdet för alla registrerade 

mätningar. Då kan man antingen spara mätningen i Swema 3000, eller skriva upp resultatet i 

ett protokoll. Vid ny mätning trycker man på “rensa”, och upprepar proceduren. Vid denna 

mätupställning visas tryckdifferensen mellan den för mätningen aktuella aggregatdelen och 

omgivningen runt aggregatet. 
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3.7 Lagning av hål i kanal 
 

Ett hål upptäcktes i tilluftskanalen direkt efter kolfilterbanken i hus 44, se Figur 14. Hålet var 

sedan tidigare lagat med eltejp, som nu släppt vilket resulterade i ett öppet hål. Hålet lagades 

genom att först lägga en sträng med kanaltätningsfog runt hålet. Därefter trycktes en plåtbit 

fast över hålet, samt borrades fast i sina 4 hörn med plåtskruv. 

 

Figur 14. Hål i kanal.. 
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3.8 Lagning av brandspjäll 
 

Ett problem upptäcktes genom tryckmätning av aggregatets olika delar. Tryckfallet över 

brandspjället i uteluftskanalen var ca 110 Pa, vilket skiljde sig avsevärt från de andra 

aggregaten som låg i intervallet 20 Pa - 40 Pa. För att undersöka spjällen öppnades luckan till 

frånluftsfläkt + uteluftsfilter. Filtren togs bort för att kunna se spjällen. I Figur 15 ser vi 

brandspjället så som det upptäcktes. I Figur 16 ser vi hur spjällarmsfästet såg ut innan 

lagningen. Spjällmotorn som driver spjället visas i Figur 17. 

 

Figur 15. Brandspjäll före lagning 

 

Figur 16. Spjällarmfästet. 
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Figur 17. Spjällmotor. 

Mycket riktigt öppnade inte spjällen som de borde, se Figur 15. För att laga detta stängdes 

aggregatet först av. Därefter monterades spjällmotorn loss. Sedan kläddes kanalen av för att 

kunna se den utomliggande kopplingsanordningen. Som man ser i Figur 15 så tar 

spjällarmsfästets hörn i kanalfogen. Detta slipades till med vinkelslip, så att det blev en liten 

fri distans på ca 1 mm däremellan. Spjällmotorns fäste på den primära spjällaxeln justerades 

även, så att den greppade bättre. Detta åtgärdade problemet, och vid drift öppnade spjällen 

som i bild . Efter åtgärderna sattes filtren in, och kanalen kläddes på igen. 

3.9 Beräkningar 
 

Alla beräkningar har gjorts i Microsoft Excel. Dessa finns i Bilaga 17, 18 och 19 samt 

resultatdelen av rapporten.  
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3.10 Indata i IDA ICE 
 

Måtten på huskroppen är exakt enligt ritningar, se bilaga 1, 2 och 3 
 

 Långsidans ytterväggar (Utifrån räknat): 120 mm “Brick”, 30 mm “air gap”, 9 mm 

“Gypsium”, 170 + 45 “Frames cc600, insu”, 0,2 mm “Extruded polystyrene”, 13 mm 

“Gypsum” 
Enligt teknisk beskrivning (Bilaga 4): (Utifrån räknat) “120 fasadtegel, 30 luftspalt, 9 

GU, 170+45 reglar, 170+45 min.ull, 0,2 pe-folie, 13 gipsskiva”  

 Isoleringen på vinden: 340 mm “Light insulation”, 180 mm “Concrete” 
Enligt teknisk beskrivning: “180 betong, 340 min.ull i lgh-förråd över golv” (Bilaga 

4). 

 Yttervägg kortsida (Utifrån räknat): 120 mm “Brick”, 30 mm “Air gap”, 220 mm 

“Light insulation”, 160 mm “Concrete” 
Enligt teknisk beskrivning: (Utifrån räknat)”120 fasadtegel, 30 luftspalt, 220 min.ull, 

160 betong” (Bilaga 4). 

 Innerväggar: 13 mm “Gypsum”, 150 mm “Concrete”, 13 mm “Gypsum” 
Enligt teknisk beskrivning: “150-180 betong” (Bilaga 4). 

 Innergolv: 200 mm “Concrete” 
Enligt teknisk beskrivning: “200 betong” (Bilaga 4). 

 Tak: 10 mm “Stone”, 10 mm “Wood”, 10 mm “Chip board”, 17 mm “Chip board” 
Enligt teknisk beskrivning: “Betongkalksten, läkt, underlagspapp, 17 råspont” (Bilaga 

4). 

 Gavelspets/väggar runt vinden: 120 mm “Brick” 
Enligt teknisk beskrivning: “120 fasadtegel, vind” (Bilaga 4). 

 Omgivande beläggning fläktrum och trapphus: 100 mm “Concrete”, 200 mm “Light 

insulation” 
Enligt teknisk beskrivning finns inga data på detta. Samma som vindsisoleringen 

gäller. Jag gjorde dessa mått för att programmet inte kunde simulera med för tjock 

isolering, då delar av isoleringen hamnade utanför byggnaden.  

 Fönster: Använde mig av “3 pane glazing, clear, 4-12-4-12-4” 
Enligt teknisk beskrivning: “3-glas” (Bilaga 4). 

 Yttergolv/husgrund: 500 mm “Concrete” 
Enligt teknisk beskrivning: Inget nämns förutom att huset står direkt på marken. Jag 

lade till 500 mm betong som en husgrund. 

 Varmvattenanvändning: 4 kWh/m2 golvarea och år, enligt 

 Tryckkoefficienter: Valde “auto fill” och “sheltered” 

 Infiltration: Valde “Wind driven flow” och (0,5 l/s * m2 golvarea) vid 50 Pa 

tryckdifferens. Detta kompenserar för eventuellt vädringspåslag  [24, p. 13]. 

 Köldbryggor: Satte alla parametrar till “Good”. Simuleringen gav resultat som var 

väldigt nära verkligheten med dessa inställningar. 

 Markvärden: Använde standardvärden för “Ground properties”, d.v.s. att jag inte 

ändrade något där. 

 Tryckökning TF: 480 Pa (Ett medelvärde från momentanmätningar av aggregaten) 

 Tryckökning FF: 400 Pa (Ett medelvärde från momentanmätningar av aggregaten) 
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 Verkningsgrad värmeväxlare: 80 %. Tilluftsverkningsgraden var under loggningen ca 

85 %, men frånluftsverkningsgraden varierade. Därför antar jag 80 % verkningsgrad, 

som även är ett allmänt känt värde [25] [26] [27, p. 127] 

 Inblåsningstemperatur tilluft: 20 ℃ (Se bilaga 5) 

 Inomhustemperatur bostäder: 21℃ [24, p. 10] 

 Temperatur trappuppgång:19℃. Detta antar jag eftersom trappuppgångarna i regel är 

kallare än bostäderna. 

 Innetemperatur för kylning: 55℃, detta för att programmet ej ska använda sig av 

kylbatteriet. 

 Temperatur på vinden för värmning: -40℃, detta för att det är en kallvind som ej ska 

värmas. 

 Luftflöden bostäder: 

Tilluft: 0,35 
𝑙

𝑠∗𝑚2
 [1, p. 2:6]. Totalt 664,8 l/s 

Frånluft:0,36 
𝑙

𝑠∗𝑚2
 [1, p. 2:6]. Totalt 683,4 l/s  

Frånluftsflödet är lite större än tilluftsflödet. Man justerar alltid in så, för att hålla ett 

litet undertryck i bostäderna så att man undviker luktöverföring etc. 

 Luftflödet trappuppgång: 

Tilluft:0,2 
𝑙

𝑠∗𝑚2 

Frånluft:0,2 l
𝑙

𝑠∗𝑚2 

 Luftflöden vind samt fläktrum: 

Tilluft: 0 
𝑙

𝑠∗𝑚2 

Frånluft: 0
𝑙

𝑠∗𝑚2 

 Antal timmar man beräknas vara hemma: 14 h/dygn [24, p. 27]. Hemma mellan 16:00 

och 08:00.  

 Personer per kvadratmeter: 0,03  [24, p. 27]. Detta värde får man om man dividerar 

snitt-antalet personer i en 2:a med antalet kvadratmeter 2:orna i huset är. Man gör 

samma sak med 1:orna. Därefter tar man ett medelvärde av detta. 

 Ljus per kvadratmeter: 0,6 
𝑊

𝑚2. Detta ger vid schemadrift ca 5,3 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2∗å𝑟
. Andelen 

hushållsel till ljus är (630 
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
)/(3000 

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
)=0,21 [24, p. 24]. Om den totala 

hushållselen är 30 kWh/m2*år, blir energin till belysning 6,3 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2∗å𝑟
. Skriver man in 

belysningseffekten 0,6 
𝑊

𝑚2
 får man energianvändningen 5,3 

𝑘𝑊ℎ

𝑚2∗å𝑟
. Den övriga 

hushållselen tas igen på apparaturen. 

 Apparatureffekt: 3 
𝑊

𝑚2, detta ger vid schemadrift ca 26,3 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2∗å𝑟
. Totalt blir hushålls elen 

då ca 31,6 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2∗å𝑟
. Detta anser jag vara acceptabelt för simuleringen. 

 

Simuleringar görs för varje hus på sin respektive geografiska position, d.v.s. med aktuella 

skuggningar. En simulering görs även för varje hus med förändrade frånluftsflöden i 

lägenheterna. En simulering för flödet 0,37 
𝑙

𝑠∗𝑚2  (702 l/s totalt), en för flödet 0,38 
𝑙

𝑠∗𝑚2  

(720,6 l/s totalt) och en för flödet 0,4 
𝑙

𝑠∗𝑚2  (757,8 l/s totalt). En simulering per hus görs även 

för förändrad inblåsningstemperatur på 19°C. Resultaten exporteras till Excel-dokument. Ett 
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dokument för varje hus. En sammanställning görs i beräkningsdokumentet, där enbart värden 

från värmeanvändning från fjärrvärme tas. 
 

. 
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4 Resultat 
 

I detta kapitel redovisas alla resultat av arbetet. Dessa resultat ligger till grund för slutsatserna 

som kommer att dras av arbetet. 

 

4.1 Energianvändning och utomhustemperatur 
 

I Figur 18 visas resultatet av fjärrvärmeavläsningen och från TFE hämtade temperaturer. 

Dessa visas som funktion av tiden under årets mörkaste period. 

 

Figur 18. Energianvändning och utomhustemperatur som funktion av tid. 

Vi ser här att husen svarar ganska snabbt mot de förändrade utomhustemperaturerna. Vi ser 

även att husen ”rör sig” likadant. 

4.2 Lagning av hål i tilluftskanal 
 

I Figur 19 ser vi resultatet av lagningen av hålet i tilluftskanalen. 
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Figur 19. Till vänster; före lagning. Till höger; efter lagning. 

Lagningen av hålet i tilluftskanalen blev lyckad. Arbetet gick fort, och inga läckage kunde 

identifieras efter genomförd lagning. Efterkontroll genomfördes 2 dagar senare, för att vara 

säker på att lagningen satt kvar. 
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4.3 Lagning av trasigt spjäll 
 

Spjället lagades med framgång. I Figur 20 visas spjället i drift före och efter reparationen.  

 

 

 

Figur 20. Spjäll före och efter lagning. Till vänster; före lagning. Till höger; efter lagning. 

Vid tryckmätning efter åtgärden uppmättes ett mycket mindre tryckfall över spjället, se Tabell 

3. 

Tabell 3. Jämförelse av tryckuppsättning i aggregatet, före och efter spjällreparation. 

 

 

  

Mätpunkt 1 2 3 4 5 6 7 8

Före reparation -44,7 -157,3 -161,7 -194,3 -307,5 -336,8 199,8 128,2

Efter reparation -59 -82,9 -97 -144,3 -262,1 -293,8 222,2 142,5

112,6 23,9

4,4 14,1

144,15 157,3

536,6 516

71,6 79,7

Tryckfall filter,före, Tilluft [Pa]

Tryckfall värmeväxlare, före, Tilluftssida [Pa]

Tryckökning Tilluftsfläkt, före [Pa]

Tryckfall kolfilterbank, före [Pa]

Tryckfall över spjäll, före [Pa] Tryckfall över spjäll, efter [Pa]

Tryckfall filter,efter, Tilluft [Pa]

Tryckfall värmeväxlare, efter, Tilluftssida [Pa]

Tryckökning Tilluftsfläkt, efter [Pa]

Tryckfall kolfilterbank, efter [Pa]
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4.4 Korrektionsfaktorer för temperaturgivare till logger 
 

Vid 3 tillfällen lästes givare samt kvicksilvertermometer av. Givarna var placerade i ett slutet 

utrymme. De loggades även över en natt. Därefter bestämdes en givare som referensgivare, 

och de andra givarna rättades därefter. Resultatet framgår av Tabell 4. 

 

Tabell 4. Resultat av kalibrering och loggning samt korrektionsfaktorer för respektive givare. 

 

  

TEMP 1. TEMP 2. TEMP 3. TEMP 4. TEMP 5. TEMP 6.

21,33 21,09 21,25 21,4 21,13 21,33

22,6

22,9 22,7 22,8 22,9 22,7 22,8

0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2

22,3

22,7 22,5 22,6 22,7 22,4 22,6

0,4 0,2 0,3 0,4 0,1 0,3

20,7

21,1 20,8 21 21,1 20,9 21,1

0,4 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4

0,367 0,133 0,267 0,367 0,133 0,3

0,08 -0,16 0 0,15 -0,12 0,08

0,447 -0,027 0,267 0,517 0,013 0,38Korrektionsfaktor [⁰C]

Avvikelse från TEMP 3 [⁰C]

Medelvärde av fel [⁰C]

Värde givare  [⁰C]

Värde givare  [⁰C]

Namn på givare

Medelvärde under nattmätning [⁰C]

Fel gentemot kvicksilvertermometer [⁰C]

Fel gentemot kvicksilvertermometer [⁰C]

Värde givare  [⁰C]

Kvicksilvertermometer test 1  [⁰C]

Kvicksilvertermometer test 2  [⁰C]

Kvicksilvertermometer test 3  [⁰C]

Fel gentemot kvicksilvertermometer [⁰C] 
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4.5 Mätningar av aggregat 
I detta avsnitt visas resultaten av de olika mätningar som gjorts på aggregaten. 

4.5.1 Exempel: Hus 26 
 

Figur 21 visar hur mätprotokollen sett ut och hur de fyllts i. Tillufts- och frånluftsflöden 

saknas, då det inte fanns tillräckligt bra rörsträckor för att mäta dem. 

 

Figur 21. Mätvärden och beräkningar från mätningar av aggregatet i hus 26. 

Figur 21 visar hur mätprotokollen sett ut för alla fyra hus. I detta protokoll finns riktiga 

värden för hus 26. För att se protokoll för övriga hus, se Bilaga 17-19. 

  

Avluft [l/s] Uteluft [l/s] Frånluft [l/s] Tilluft [l/s] 1 2 3 4

962,7 769,1 -32,2 -70,1 -94,8 -119,6

5 6 7 8

-216,7 -248,8 158,8 104,8

9 10 11 12

Min Max Min Max 11,2 -355,2 -326,4 -197,1

0,6 0,66 0,78 0,85 13 14 15

-192,7 -153,8 -143,8

Uteluft Före tilluftsfläkt Tilluft Frånluft Avluft

8,20 20,09 19,84 22,50 13,79

8,19 19,82 19,87 22,05 13,41

Ekvation

24,7

109,5

407,6

54,0

38,9

145,9

366,4

0,31 (15)

0,35 (15)

49,76 (11)

43,28 (11) Ekvation

1,50 (16) (5)

84,23 (12)

62,34 (13) Ekvation

68,24 (13),(9),(7), (4) (5)

Frånluftsverkningsgrad [%] Snittdensitet, Frånluft [kg/m3]

Energiverkningsgrad [%] 1,20

Verkningsgrad FF [%] Snittdensitet, Tilluft [kg/m3]

SFP [kW/m3/s] 1,22

Tilluftsverkningsgrad [%]

 Verkningsgrad TF [%]

Tryckökning Tilluftsfläkt [Pa]

Tryckfall kolfilterbank [Pa] 1 Bar [Pa]

Tryckfall filter, Frånluft [Pa] 100000,00

Tryckfall värmeväxlare, Frånluftssida [Pa]

Tryckökning Frånluftsfläkt [Pa] 1 atm [Pa]

Nyttig fläkteffekt TF [kW] 101325,00

Nyttig fläkteffekt FF [kW]

Korrigerade värden [⁰C] 0,52

Tryckfall filter, Tilluft [Pa] Cp, luft [kJ/kg*K]

Tryckfall värmeväxlare, Tilluftssida [Pa] 1,005

Uppmätta värden [⁰C] 15,71

Hus 26

Effekt Tilluftsfläkt [kW] Effekt Frånluftsfläkt [kW]

Temperaturmätnigar

Före frånluftsfläkt

Värden till vänster anges i 

Pascal [Pa]
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4.5.2 Sammanställning av beräkningar från mätningar 
 

I Tabell 5 visas en sammanställning av alla aggregatmätningar. Indata till Tabell 5 är hämtat 

från mätprotokollen för respektive hus, som det som exemplifieras i Kapitel 4.5.1.  

 

Tabell 5. Sammanställning av beräkningar baserat på mätningar för alla hus. 

 

  

Hus 26 Hus 28 Hus 44 Hus 46

769,1 685,8 854,8 879,9

962,7 897,5 959,1 960,9

24,70 4,40 12,20 16,10

109,50 129,50 111,35 119,75

407,60 536,60 469,00 493,60

54,00 71,60 58,10 68,70

38,90 50,30 30,00 29,60

145,90 134,95 175,50 168,90

366,40 376,70 410,30 432,30

0,31 0,37 0,40 0,43

0,35 0,34 0,39 0,42

49,76 42,30 55,68 55,33

43,28 50,84 43,24 43,73

1,50 1,71 1,70 1,81

84,23 83,47 85,84 86,76

62,34 71,85 70,21 67,18

68,24 64,59 77,80 80,86

Nyttig fläkteffekt TF [kW]

Nyttig fläkteffekt FF [kW]

 Verkningsgrad TF [%]

Verkningsgrad FF [%]

Tilluftsflöde [l/s]

Frånluftsflöde [l/s]

Tryckfall filter, Tilluft [Pa]

Tryckfall värmeväxlare, Tilluftssida [Pa]

Tryckökning Tilluftsfläkt [Pa]

Tryckfall kolfilterbank [Pa]

Tryckfall filter, Frånluft [Pa]

SFP [kW/m3/s]

Tilluftsverkningsgrad [%]

Frånluftsverkningsgrad [%]

Energiverkningsgrad [%]

Tryckfall värmeväxlare, Frånluftssida [Pa]

Tryckökning Frånluftsfläkt [Pa]
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4.6 IDA ICE-simuleringar 
 

IDA ICE-modellen är, förutom färg, lik de befintliga byggnaderna, se Figur 22. 

 

Figur 22. 3D-bild av simuleringsmodellen i IDA ICE. 

Sammanställningen och omräkningarna utifrån IDA ICE-simuleringarna visas i Tabell 6. 

Dessa data ska styrka de slutsatser som senare dras. 
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Tabell 6. Värden från simulering, samt omräknade värden med avseende på verklig energianvändning. 

 

  

Hus nr 26 28 44 46

[kWh/år]

76088,5 79051,2 79153,2 75559,1 [kWh/år]

80786,2 83972,2 84091,2 80204,7 [kWh/år]

82313,2 85547,2 85685,2 81702,2 [kWh/år]

85681,2 89086,2 89208,2 85028,2 [kWh/år]

79290,2 82454,2 82576,2 78693,7 [kWh/år]

0,701 4,622 4,757 0,000 [%]

0,725 4,697 4,846 0,000 [%]

0,748 4,706 4,875 0,000 [%]

0,768 4,773 4,916 0,000 [%]

0,758 4,779 4,934 0,000 [%]

76290 79460 81850 71150 [kWh/år]

7,224 11,680 15,039 0,000 [%]

Avvikelse från hus 46, test 5

Resultat

Skillnad i energianvändning jämfört med 

hus 46 p.g.a. solinstrålning
498,5 3288,3 3384,4

Typ av simulering

Endast solinstrålning

Frånluftsflöde; 0,37

Frånluftsflöde; 0,38

Frånluftsflöde; 0,40

Verklig förbrukning, år 2014

Avvikelse från hus 46

Inblåsningstemperatur 19 ⁰C

Avvikelse från hus 46, test 1

Avvikelse från hus 46, test 2

Avvikelse från hus 46, test 3

Avvikelse från hus 46, test 4

10086,9 10397,6 8916,5

[kWh/år]

[kWh/år]

0,0

5021,7 7315,6 0,0

[kWh/år]

77889,7 80967,9 81288,9 - [kWh/år]

Solinstrålning + Obalans i frånluften vid 

frånluftsflöde = 0,37
76358,6 79384,8 79640,6 -

81266,6 84525,2 84932,0
Solinstrålning + Obalans i frånluften vid 

frånluftsflöde = 0,40

[kWh/år]5784,66754,56529,66241,2
Ökad energianvängning p.g.a. obalans vid 

frånluftsflöde=0,38        

[kWh/år]

Solinstrålning + Obalans i frånluften vid 

frånluftsflöde = 0,38

-

[kWh/år]
Ökad energianvängning p.g.a. obalans vid 

frånluftsflöde=0,40        
9618,1

Ökad energianvängning p.g.a. obalans vid 

frånluftsflöde=0,37        

Energianvändning på årsbasis till följd av 

skillnader i solinstrålning
[kWh/år]71648,5 74438,3 74534,4 71150,0

[kWh/år]4374,55106,24946,44710,1

Kvarvarande energianvändning som beror 

på något utöver solinstrålningen
4641,5

𝑙/𝑠 ∗ 𝑚2

𝑙/𝑠 ∗ 𝑚2

𝑙/𝑠 ∗ 𝑚2

𝑙/𝑠 ∗ 𝑚2

𝑙/𝑠 ∗ 𝑚2

𝑙/𝑠 ∗ 𝑚2

𝑙/𝑠 ∗ 𝑚2

𝑙/𝑠 ∗ 𝑚2

𝑙/𝑠 ∗ 𝑚2
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4.7 Radiatorkrets 
 

Vi ser i Tabell 7 att kretsarna skiljer sig en del, men den största skillnaden är ΔT för hus 44. 

 

Tabell 7. Mätvärden från värmeväxlaren på radiatorsidan. 

 
 

  

Datum Fram [⁰C] Retur [⁰C] ΔT [⁰C]

23/3-16 Hus 46 39,4 34,2 5,2

Hus 44 42,4 36,2 6,2

Hus 28 41 36,3 4,7

Hus 26 40,2 35,2 5
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5 Diskussion 
 

Upplägg, planering och genomförande har varit en viktig del i projektet. Det finns mycket att 

beakta i större projekt. Det är lätt att glömma saker som kan komma att ta tid. Exempelvis att 

lära sig hur diverse mätinstrument fungerar, vad som kan fela och hur man felsöker dem. Bara 

detta tog flera dagar för mig. För att undvika tidsbrist relaterad till dessa typer av problem, 

kan man i planeringsstadiet lägga några extra timmar till att noggrant gå igenom allt. Vad 

skall göras? Hur skall detta göras? Vilka förberedelser krävs för detta? Vilka mätinstrument 

eller verktyg behövs, och hur fungerar dessa? Vad kan komma att gå fel, och hur åtgärdar 

man detta? Hur hanterar man mätvärden? Detta är exempel på frågor man bör fundera över, 

samt hur lång tid varje moment kan komma att ta. Har man en snäv tidsplan kan 

överraskningar bli förödande. Med en tydlig genomgång identifierar man även vilka 

begränsningar man har, ex. ifall man saknar verktyg eller mätinstrument etc. Man måste även 

sätta avgränsningar, ex. som jag gjort, att endast hålla mig till de större systemen. Man bör 

därefter hålla sig till dessa avgränsningar, då överträdelser gentemot dessa kan leda till att 

man inte hinner med allt. Tiden må räcka för ytterligare genomföranden, men inte till att göra 

en ordentlig rapport av det. Hade jag inte hållit mig till mina begränsningar, exempelvis ifall 

jag hade gjort fler mätningar, loggningar etc. så hade det troligtvis blivit stressigt med 

rapporten. Varje mätning ska i en rapport backas av teori, genomförande, resultat och 

slutsats/diskussion.  

I större projekt finns mycket att hålla reda på. Därför kan det vara en god idé att föra dagbok 

under arbetets gång, vilket jag gjort. Då är det lätt att hålla koll på vad man gjort och när man 

gjort det. Man kan även skriva vad som sagt och av vem. Man kan även skriva ner tankar och 

frågeställningar inför kommande uppgifter. Jag förde min dagbok på Google Drive. På så sätt 

kunde jag komma åt den med dator och telefon. Jag skrev i dagboken nästan varje dag. Jag 

hade dagens datum som överskrift till varje inlägg, för att få en struktur på dagboken. 

 

I detta projekt har många mätningar gjorts. Vissa mätningar är bättre, och vissa är sämre. Till 

de bättre hör termografering, tryckmätning, effektmätning och temperaturloggningar. Till de 

sämre hör effektmätningen och särskilt luftflödesmätningen. Ser man till instrumentens 

mätosäkerhet har ingen mätning några egentliga problem. Men när man ser till vilket intervall 

mätningarna ligger inom så börjar problemen komma fram. Termograferingen är säker, 

eftersom man mäter på ett relativt stort område utan egentliga variationer. Tryckmätningen är 

en mätning av det statiska trycket. Många mätuttag gjordes för att i vissa fall kunna 

dubbelkolla att värdena är rätt. Det har dock visat sig vara väldigt ackurat, och mätningarna 

har varit +- 3-5 Pa. Effektmätningen gick också bra, med små variationer. Denna gjordes för 

att verifiera huruvida angiven effekt på frekvensomvandlarens display stämde med 

näteffekten. Eftersom det vid mätningen stämde bra har effekterna avlästs på 

frekvensomvandlarnas displayer. Därav finns det ett max-värde och ett min-värde. 

Beräkningarna har utförts på medelvärdet av dessa två. Dessa variationer har varit ganska 

stora, +-6 %, så de beräkningar som har med effekten att göra bör tas med en nypa salt. De 

ger dock ett värde att resonera kring; ifall det skiljer sig mycket från de andra fläktarna. 

Temperaturloggningen har haft sina variationer, främst på grund av driftsförhållanden, men de 

ger en tydlig bild av hur aggregatet fungerar under dagen. Jag anser att medelvärdena, som 
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står angivna i mätprotokollen i resultatdelen, är tillförlitliga. Detta gäller de mätpunkter som 

sitter efter fläktar (tilluften och avluften) samt frånluften och uteluften. Anledningen till att 

temperaturerna som mäts före fläktarna inte är tillförlitliga är att det område av luftströmmen 

man möter har passerat en viss punkt i värmeväxlaren, utan att blandas om helt. När luften 

passerat fläkten har den blandats om så pass att temperaturen bör kunna anses som jämn. 

Frånluften är luft som blandats i om i bostäderna, och uteluften kan också antas som jämn. 

Man kan se att temperaturen sjunker över fläkten, när den istället borde öka till följd av 

friktionsförluster som blir värme. Av denna anledning har temperaturökningar över fläktarna 

inte använts för att diskutera fläktarnas effektivitet.  

Luftflödesmätningarna har tyvärr väldigt stora variationer i mätvärden. En mätning med 

medelvärdet 700 l/s kan ha haft 300 l/s som sitt minsta värde och 1050 l/s som sitt största 

värde. Detta beror på hur flödet ser ut i olika delar av kanalen, turbulent på vissa ställen, 

laminärt på vissa, beroende på hur nära väggarna man mäter samt vilka väggar man är nära. 

Av denna anledning har jag inte resonerat så mycket kring luftflödesmätningarna. 

Beräkningarna som hör till luftflödesmätningarna finns ändå kvar, för att visa på vad man kan 

åstadkomma med tillförlitliga värden. Hade mer tillförlitliga mätmetoder för 

luftflödesmätningar i kanaler tillhandagivits hade man kunnat mäta tilluften och frånluften. 

Dessa mättes inte p.g.a. dåliga kanalsträckor, med väldigt stor risk för turbulenta flöden. Med 

mätningar av uteluft, avluft, tilluft och frånluft hade läckage i aggregatet kunnat räknas fram. 

Dessa mätvärden hade då lämpat sig bättre för energiberäkningar av luftbehandlingssystemet.  

Temperaturloggning och termografering anser jag vara bra mätmetoder. I denna typ av projekt 

är det dock bäst att logga värden över en längre tid. När man ställer dessa mot varandra, kan 

man få en tydlig bild av hur en anläggning beter sig, under vilka tider problem uppstår och om 

dessa problem finns i alla anläggningar. För mer tillförlitliga resultat skulle jag ha loggat 

effekt, tryck och temperaturer i radiatorkretsen. Då hade man kunnat använda tillförlitliga 

medelvärden och studerat grafer över tid för att ytterligare säkerställa teorier. Med 

momentanmätningar blir detta svårt. Luftflödesmätningen är den mätning som har störst 

behov av att förändras. Den skulle kunna ersättas med tryckavläsning och en tillhörande k-

faktor. I vissa aggregat finns mätuttag med en intilliggande märkskylt med k-faktorer. Då kan 

man enkelt räkna ut flödet. Denna metod är inte heller helt säker, men har en större säkerhet 

än mätning med varmtrådsanemometer. Man kan även mäta med att före fläkten mäta 

koldioxidhalten i luften. Därefter tillsätter man en mängd koldioxid som apparaten känner till. 

Efter fläkten, som antas ha god omblandning, mäts koldioxidhalten igen. Ökningen av 

koldioxidhalten är då proportionerlig mot luftmängden. 

Som jag nämner ovan så finns flera enkla och bättre mätmetoder att använda sig av. 

Utrustningen har dessutom funnits tillgänglig. Jag har dock, på grund av tidsbrist, varit 

tvungen att exkludera de loggningar jag nämner i stycket ovan. Detta ger dock en insyn i 

arbetslivet. Man förväntas att leverera stora och bra resultat så snabbt som möjligt. Många 

jobb förhandlar man till sig till en fast kostnad, och då måste man tyvärr ta beslut om vad som 

skall exkluderas och hur noggrann man som minst behöver vara. Man kan vara hur noggrann 

som helst, men vill man få verksamheten att gå runt måste man tänka på hur mycket tid ett 

jobb tar. För att komma fram till de saker jag har kommit fram till, det vill säga att justera in 

värmen och ventilationen, hade jag kunnat göra mycket färre saker. Jag hade egentligen bara 

behövt mäta tryckfallet över värmeväxlaren på till- och frånluftssidan, antagit att 

solinstrålningen har sin beskärda del i energianvändningen och höftat ihop en möjlig 
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besparing. Man kan redan från början, i projekteringsstadiet, tänka sig för angående vilka 

typer av underhållsarbeten som kommer att utföras och hur man förenklar dem. Exempel på 

sådana saker kan vara att ha färdiga mätuttag i aggregat, ha lättillgängliga fördelningslådor, 

lättåtkomliga injusteringsspjäll och krav på dokumentation av arbeten som utförs. Detta kan 

spara många timmar. För mig, som dock är ovan vilket ska beaktas, tog det en vecka för att 

orientera mig och förbereda utrustning, göra mätuttag etc. Tänk ifall man sparade 40 

konsulttimmar? Anta att en konsult kostar 900: -/timmen. Detta skulle innebära en besparing 

på 36 000: - i det fall där betalningen sker efter löpande tid.  

Två lagningar gjordes; ett hål i tilluftskanalen som tätades och sneda brandspjäll som rättades 

till. Hålet i tilluftskanalen innebär ett läckage av uppvärmd luft, som i sin tur värmer ett 

utrymme som inte ska värmas av luft. Detta ger även en ökad obalans i 

luftbehandlingssystemet, då detta luftflöde inte får recirkuleras i aggregatet. Lagningen 

gjordes i hus 44, och detta problem har med stor sannolikhet bidragit till den ökade 

energianvändningen. Inget luftflöde för detta hål uppmättes, men ifall det var i 

storleksordningen 15-25 l/s så innebär detta på årsbasis ca 1 500 kWh – 2 000 kWh. Detta 

resonemang bygger på skillnaden i energianvändning mär man ökar frånluftsflödet från 0,37 

l/s*m2 till 0,38 l/s*m2. Detta resulterar i en ökning på ca 18 l/s och ca 1 500 kWh/år. I fallet 15 

l/s – 25 l/s så känns intervallet 1 500 kWh/år – 2 000 kWh/år rimligt. Jag tror inte att detta 

luftflödesintervall är för högt tilltaget. Detta är en del av förklaringen till varför hus 44 

använder mest energi. Lagningen av brandspjället förändrar ingenting när man ser till 

värmeenergin. Det som händer är att fläkten får jobba hårdare för att uppnå rätt tryck i 

tilluftskanalen. Samma mängd tilluft kommer dock att flöda. Det som förändras är 

elförbrukningen, eftersom fläkten inte behöver jobba lika hårt för att uppnå rätt tryck. 

Husens skillnader i energianvändning beror troligtvis inte på de boendes beteende. Detta 

påvisas i figur 16. Eftersom husens energianvändningskurvor rör sig likadant, i samma 

proportioner, så bör inte något hus ha mer energianvändande boende än de andra. De loggade 

värdena samt utomhustemperaturerna är hämtade från årets mörkaste del. Detta innebär att det 

figur 16 visar är mer representativt för den del av energianvändningen som inte har med 

solinstrålningen att göra. Man kan då till stor del utesluta de boendes påverkan på 

energianvändningen. 

De två yttersta husen, Hus 26 och hus 46, skiljer sig väldigt lite gentemot varandra enligt IDA 

ICE (se tabell 6), ifall de antas ha samma luftflöden. Hus 26 använder dock mer energi per år 

när man tittar på de verkliga siffrorna (se tabell 6). Detta bör bero på obalans av luftströmmar, 

vilket leder till ökad energianvändning på grund av ofrivillig ventilation. Obalansen bevisas 

av tryckfallsskillnaderna över värmeväxlaren mellan till- och frånluftssidan. Eftersom 

tryckfallet på frånluftssidan är högre än tryckfallet på tilluftssidan, bör det flöda mer luft 

genom frånluftssidan. Högre flöde ger ökad hastighet, som i sin tur ger ökad turbulens som till 

slut leder till högre tryckfall. Tittar man på temperaturverkningsgraderna för aggregatet finner 

man ytterligare bevis för obalans (se tabell 5). Eftersom frånluftsverkningsgraden skiljer sig 

med ca 22 procentenheter från tilluftsverkningsgraden bör mer luft flöda i frånluftsdelen. Ser 

man till ekvation 11, så kan man sätta den varma eller den kalla luftströmmen som täljare. När 

man beaktar massflödena, kommer man då att få olika resultat ifall flödena skiljer sig från 

varandra. Detta visar sig även när man använder ekvation 12 och ekvation 13. Då antas 

samma massflöde och värmevärde, vilket resulterar i att man beaktar olika 

temperaturdifferenser gentemot största möjliga temperaturdifferens. Eftersom värmeväxlaren 
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roterar, så har båda luftströmmarna samma förutsättningar att avge/upptaga värme. Skiljer sig 

då temperaturverkningsgraderna betyder det att man har en obalans. Luftflödesmätningarna 

visar även dem på obalans i aggregatet. Obalansen innebär att frånluftsflödet i detta fall över 

året är minst ca 5,6 % större. Detta för att hus 46 antagits vara perfekt. Men eftersom både 

temperaturverkningsgraderna och tryckfallen över värmeväxlaren tyder på obalans i hus 46 så 

är troligtvis obalansen större än 5,6 % i hus 26. 

Den extra energianvändning som krävs för de två mittersta husen, hus 28 och hus 44, är ca 

3 300 – 3 400 kWh/år. Detta gäller om man räknar om den procentuella skillnaden i IDA ICE 

och multiplicerar dem med de verkliga siffrorna på energianvändningen.  Om man räknar bort 

tillskottet av energi som krävs på grund av skuggningen, så finns ca 5 000 kWh 

värmeenergianvändning kvar för hus 28, och ca 7 300 kWh kvar för hus 44 (se tabell 6). 

Enligt föregående resonemang om obalans, betyder det att frånluftsflödet i hus 28 är ca 6 % 

större än tilluftsflödet. För hus 44 är frånluftsflödet ca 9 % större. Hus 44 har enligt tabell 7 

högst ΔT av alla hus. Avgiven effekt kan enkelt beräknas med ekvation 9, ifall man byter fluid 

från luft till vatten. Alla hus ska vara inställda likadant vad gällande pump och shunt. Detta 

innebär att man vid högre ΔT har mindre massflöde, ifall man antar konstant värmevärde. I 

detta fall innebär det att vattnet i radiatorkretsen rör sig långsammare än i de andra husen. Till 

följd av detta kommer radiatorerna också att ha ett i snitt högre ΔT än radiatorerna i de andra 

husen. Detta innebär att den utstrålade energin blir mindre i dessa radiatorer. Detta kommer 

att sänka rumstemperaturerna en aning, som i sin tur leder till att värmebatteriet i 

luftbehandlingsaggregatet kommer att få värma mer, då frånluften kommer att vara kallare än 

i de övriga husen. Förhållandena som rådde under mätningarna av radiatorkretsen kan ses som 

en aning ogynnsamma, då man kan få svårt att identifiera riktiga problem då ΔT vid rådande 

utomhustemperaturer är aningen låga. 

De problem som finns är enkla, men en aning tidskrävande, att lösa. Det som behöver göras är 

att justera in ventilation- och värmesystemet. Värmesystemet har inte lika hög prioritet som 

ventilationssystemet, då detta är relativt nyinjusterat och vid de aktuella 

utomhustemperaturerna inte ger riktigt bra värden på huruvida systemet fungerar.  Hur gör 

man då dessa injusteringar? För att justera in värmen bestämmer man ett ”drivtryck” för 

radiatorkretsen. Ofta är radiatorsystemet indelat i olika stammar, med injusteringsventiler till 

varje stam. Man mäter då tryckdifferensen över injusteringsventilen när den är helt stängd. 

Därefter öppnar man den tills att trycket sjunkit motsvarande det drivtryck man vill ha. Man 

låser sedan ventilen. Därefter går man runt till varje radiator, plockar av termostaten och 

ställer in radiatorventilerna efter uträknade kv-värden. Sedan går man en vända till, då man 

mäter fram- och returledningstemperaturerna samt rumstemperaturerna för att se att hela 

systemet går jämnt. Man gör under denna runda eventuella justeringar. I samband med denna 

runda kan man sätta tillbaka termostaterna. För att justera ventilationen mäter man flöden i 

till- samt frånluftsdon för att se att de uppfyller kraven, kollar forceringsfunktion och kollar 

tryckskillnaden i bostäderna mot atmosfäriskt tryck. Trycket i bostäderna bör ligga mellan -

0,5 Pa till -1 Pa. Tack vare ett lätt undertryck slipper man luktöverföringar mellan bostäder 

genom otätheter. Man undviker även tryckdriven fukttransport genom väggar.  

Om man justerar in ventilationen, som är första prioritet, kostar det 670: -/timme och person. 

Detta skulle för två personer ta en arbetsdag á 8 timmar per huskropp. Med fyra huskroppar 

resulterar detta i en total kostnad på ca 43 000: -. Om vi antar att man då lyckas spara in den 

överflödiga energin i de tre hus som är sämre än hus 46, så kommer man att spara ca 17 000 
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kWh/år. Detta genom att summera värdena i Tabell 6 på raden ”kvarvarande 

energianvändning som beror på något utöver solinstrålningen”. Med ett värmepris på ca 60 

öre/kWh blir besparingen ca 10 000: -/år. Avbetalningstiden blir då lite mer än 4 år. Det är en 

klart godkänd avbetalningstid, som borde motivera en investering. Detta är dock snällt räknat. 

Säg att man inte sparar fullt så mycket som man tänkt och att arbetet tar längre tid, så att 

avbetalningstiden kanske blir 6 år. Det är fortfarande en klart godkänd avbetalningstid enligt 

mig, och det känns som att man kan göra denna investering med säkerhet. Man kan göra detta 

i samband med en s.k. OVK, Obligatorisk VentilationsKontroll. I hus med till- och 

frånluftsventilation måste detta göras vart 3:e år [28]. Man kan då i OVK:n inkludera en 

noggrann injustering av systemet, när man ändå gör ventilationskontrollen enligt lag. 
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6 Slutsatser 
 

Skillnaderna i byggnadernas energianvändning kan förklaras av solinstrålning och obalans i 

luftbehandlingsaggregaten. Simuleringarna i IDA ICE visar skillnaderna i energianvändning 

när man endast beaktar solinstrålningen. De två mittersta husen, det vill säga hus 28 och hus 

44, har en extra energianvändning på ca 3 300 kWh – 3 400 kWh år 2013 om man endast ser 

till solinstrålningen (se tabell 6). Obalans av luftströmmar i luftbehandlingssystemet utgör ca 

17 000 kWh/år extra energianvändning, vilket påvisas genom tryck- och temperaturmätningar. 

Radiatorkretsen fungerar felfritt och de boende verkar inte ha någon större inverkan på 

skillnaderna i energianvändningen. Momentana temperaturmätningar av till-, från-, ute- och 

avluft samt momentana tryckmätningar över värmeväxlaren skulle kunna räcka för att påvisa 

obalans, och därmed spara mycket tid. Det bör beaktas att detta inte blir lika noggrant som 

med de mätningar som har utförts i detta arbete. Om endast arbete för att åtgärda obalans av 

ventilationen skulle utföras skulle det betala av sig på 4-6 år. Detta kommer dock att göras i 

samband med OVK-besiktning, vilket beslutades under vecka 22 år 2016 av styrelsen i Brf 

Kruthornet.  

I och med detta har jag genom olika mätningar, undersökningar, beräkningar och simuleringar 

funnit två stora orsaker till skillnaderna i energianvändningen mellan husen; solinstrålning 

och obalans i luftbehandlingsaggregatet. Tack vare flertalet olika mätmetoder, samt 

simuleringar är resultatet tillförlitligt. Ekonomiskt och energimässigt beaktade lösningar har 

tagits fram. Analys av arbetsmetodiken har visat på hur denna typ av arbeten kan göras mer 

tidseffektiva. I framtida arbeten rekommenderas loggningar om tid ges, samt en annan typ av 

luftflödesmätningar då dessa är viktiga rent energitekniskt. Dokumentation via protokoll eller 

dagbok, där allt som genomförts skrivs ned, har varit till en stor hjälp i genomförandet av 

detta projekt. Detta är något som rekommenderas i framtida arbeten.  

Projektet har haft ett positivt resultat för Energiretur i Umeå AB. Projektet har dessutom haft 

en stor betydelse på ett personligt plan för mig eftersom jag har fått tillämpa mycket teoretiska 

kunskaper från tidigare kurser i praktiken. Detta har fått mig att växa i rollen som ingenjör. 
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Figur 23. Planritning av husen. 
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Figur 24. Fasadritning av husen. 
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Figur 25. Intern konstruktion av husen.  
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Figur 26. Teknisk beskrivning av husen. 
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Figur 27. Frånluftsreglering för de olika husen. ”FF” står för FrånluftsFläkt. 

FF Temp Inblåsning VVX

25 16 Avstängd VVX Tidstyrning av drift max varvtal mellan 1 oktober och 15 april

24 16 Avstängd

23 16 Max Övrig tid styrd av FF temp

22 17 Max

21 19 Max

20 20 Max

19 20 Max

18 20 Max

17 20 Max
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Figur 28. Värmekurva i fjärrvärmecentralen. 
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Bilaga 6 

Tabell 8. Resultatdata från IDA ICE-simuleringar av hus 26. Uppifrån och ner; Enbart solinstrålning, FL=0,37 l/s*m2, 

FL=0,38l/s*m2 och FL=0,4 l/s*m2. 

 

  

Delivered Energy

Meter Total, kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak demand, 

kW

Lighting, facility 5921,1 2,429 0,6799

Electric cooling 128,3 0,05261 2,275

HVAC aux 9979,2 4,093 1,198

District heating 76088,5 31,21 53,16

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 126344,1 51,82461 61,2199

Delivered Energy

Meter Total, kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak demand, 

kW

Lighting, facility 5921,3 2,429 0,6799

Electric cooling 128,4 0,05267 2,269

HVAC aux 10104,8 4,144 1,213

District heating 80786,2 33,13 54,75

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 131167,7 53,79567 62,8189

Delivered Energy

Meter Total, kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak demand, 

kW

Lighting, facility 5921,3 2,429 0,6799

Electric cooling 128,6 0,05273 2,276

HVAC aux 10230,6 4,196 1,228

District heating 82313,2 33,76 55,54

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 132820,7 54,47773 63,6309

Delivered Energy

Meter Total, kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak demand, 

kW

Lighting, facility 5921,3 2,429 0,6799

Electric cooling 128,5 0,05271 2,276

HVAC aux 10481,8 4,299 1,258

District heating 85681,2 35,14 56,94

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 136439,8 55,96071 65,0609
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Tabell 9. Resultatdata från IDA ICE-simuleringar av hus 28. Uppifrån och ner; Enbart solinstrålning, FL=0,37 l/s*m2, 

FL=0,38l/s*m2 och FL=0,4 l/s*m2. 

 

  

Delivered Energy

Meter

Total, 

kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak demand, 

kW

Lighting, facility 5921,1 2,429 0,6799

Electric cooling 128,4 0,05265 2,272

HVAC aux 9981,6 4,094 1,198

District heating 79051 32,42 53,03

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 129309 53,03565 61,0869

Delivered Energy

Meter

Total, 

kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak demand, 

kW

Lighting, facility 5921,2 2,429 0,6799

Electric cooling 128,6 0,05274 2,275

HVAC aux 10107 4,145 1,213

District heating 83972 34,44 54,6

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 134356 55,10674 62,6749

Delivered Energy

Meter

Total, 

kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak demand, 

kW

Lighting, facility 5921,3 2,429 0,6799

Electric cooling 128,6 0,05276 2,271

HVAC aux 10233 4,197 1,228

District heating 85547 35,09 55,41

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 136057 55,80876 63,4959

Delivered Energy

Meter

Total, 

kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak demand, 

kW

Lighting, facility 5921,3 2,429 0,6799

Electric cooling 128,6 0,05276 2,243

HVAC aux 10483 4,3 1,257

District heating 89086 36,54 56,76

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 139847 57,36176 64,8469
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Tabell 10. Resultatdata från IDA ICE-simuleringar av hus 44. Uppifrån och ner; Enbart solinstrålning, FL=0,37 l/s*m2, 

FL=0,38l/s*m2 och FL=0,4 l/s*m2. 

 

  

Delivered Energy

Meter

Total, 

kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak demand, 

kW

Lighting, facility 5921,1 2,429 0,6799

Electric cooling 128,5 0,05269 2,275

HVAC aux 9981,5 4,094 1,198

District heating 79153,2 32,46 53,12

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 129411,3 53,07569 61,1799

Delivered Energy

Meter

Total, 

kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak demand, 

kW

Lighting, facility 5921,3 2,429 0,6799

Electric cooling 128,5 0,05272 2,276

HVAC aux 10107,1 4,145 1,213

District heating 84091,2 34,49 54,77

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 134475,1 55,15672 62,8459

Delivered Energy

Meter

Total, 

kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak demand, 

kW

Lighting, facility 5921,3 2,429 0,6799

Electric cooling 128,6 0,05273 2,262

HVAC aux 10232,6 4,197 1,228

District heating 85685,2 35,14 55,58

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 136194,7 55,85873 63,6569

Delivered Energy

Meter

Total, 

kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak demand, 

kW

Lighting, facility 5921,3 2,429 0,6799

Electric cooling 128,6 0,05276 2,209

HVAC aux 10483,5 4,3 1,257

District heating 89208,2 36,59 57

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 139968,6 57,41176 65,0529
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Tabell 11. Resultatdata från IDA ICE-simuleringar av hus 46. Uppifrån och ner; Enbart solinstrålning, FL=0,37 l/s*m2, 

FL=0,38l/s*m2 och FL=0,4 l/s*m2. 

 

  

Delivered Energy

Meter

Total, 

kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak 

demand, kW

Lighting, facility 5920,9 2,428 0,6799

Electric cooling 128,3 0,05262 2,276

HVAC aux 9979 4,093 1,198

District heating 75559,1 30,99 53,28

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 125814,3 51,60362 61,3409

Delivered Energy

Meter

Total, 

kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak 

demand, kW

Lighting, facility 5921,3 2,429 0,6799

Electric cooling 128,4 0,05267 2,276

HVAC aux 10104,5 4,144 1,213

District heating 80204,7 32,9 54,62

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 130585,9 53,56567 62,6959

Delivered Energy

Meter

Total, 

kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak 

demand, kW

Lighting, facility 5921,3 2,429 0,6799

Electric cooling 128,6 0,05274 2,275

HVAC aux 10230,5 4,196 1,228

District heating 81702,2 33,51 55,38

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 132209,6 54,22774 63,4699

Delivered Energy

Meter

Total, 

kWh

Per m2, 

kWh/m2

Peak 

demand, kW

Lighting, facility 5921,3 2,429 0,6799

Electric cooling 128,4 0,05268 2,272

HVAC aux 10481,7 4,299 1,257

District heating 85028,2 34,87 56,75

Equipment, tenant 34227 14,04 3,907

Total 135786,6 55,69068 64,8659
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Tabell 12. Luftriktningar i aggregaten för alla hus i området. 

 

  

Ute

Hissjövägen 26 Till

3600 m3 Avluft Från

Dim 1100*1100*290

Ute

Hissjövägen 28 Till

3600 m3 Avluft Från

Dim 1100*1100*290

 Ute

Hissjövägen 44 Tilluft  

3600 m3 Frånluft Avluft

Dim 1100*1100*290

 Ute

Hissjövägen 46 Tilluft  

3600 m3 Frånluft Avluft

Dim 1100*1100*290

 Ute

Hissjövägen 32 Tilluft  

3600 m3 Frånluft Avluft

Dim 1100*1100*290

Ute

Hissjövägen 40 Till

2800 m3 Avluft Från

Dim 1100*1100*290

 Ute

Hissjövägen 36 Tilluft  

1400 m3 Frånluft Avluft

Dim 910*910*400

VVX

VVX

VVX

VVX

VVX

VVX

VVX



 

L 

Bilaga 11 

 

Figur 29. Temperaturloggning över en natt för uträkning av felmarginal. 
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Figur 30. Temperaturloggning av hus 26. 
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Figur 31. Temperaturloggning av hus 28. 
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Figur 32. Temperaturloggning av hus 44. 
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Figur 33. Temperaturloggning av hus 46. 
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Figur 34. Årsredovisning av energianvändningen på fjärrvärmesidan. 

  

Mätars

t 1/1 

2012

Mätar

st 

31/12 

2012

Förb år 

2012

Mätarst 

31/12 

2013

Förb år 

2013

avläs 25 

jan

Mätarst 

31/12 

2014

Förb år 

2014 ########

Förb jan 

2015 ######

Förbrukning 

sedan 

senaste 

mätningen 

% kvar av 

förb efter 

omb

Krut Hissjövägen 28 6,55 160,3 153,73 287,36 127,08 300,06 12,7 366,82 79,46 380,72 13,9 477,91 97,19 0,52

Krut Hissjövägen 26 4,76 116,4 111,63 217,2 100,81 229,06 11,86 293,49 76,29 306,44 12,95 403,33 96,89 0,68

Krut Hissjövägen 46 4,54 117,3 112,74 215,12 97,84 226,87 11,75 286,27 71,15 299,03 12,76 386,55 87,52 0,63

Krut Hissjövägen 44 4,61 123,1 118,51 236,09 112,97 249,42 13,33 317,94 81,85 332,76 14,82 436,86 104,1 0,69

Umehus Hissjövägen 32 6,28 133,4 127,14 244,04 110,62 256,9 12,86 326,3 82,26 340,67 14,37 444,95 104,28 0,65

Umehus Hissjövägen 40 5,918 121,7 115,739 216,43 94,769 226,99 10,561 285,67 69,243 297,235 11,566 381,65 84,415 0,60

Umehus Hissjövägen 36 2,846 59,35 56,5 108,1 48,757 113,41 5,304 144,65 36,55 150,576 5,923 194,58 44,004 0,65

#DIV/0!

Totalt värme 795,989  ######  78,365 ###### 86,289 0,62

Kruthornet Förb Värme 496,610  ######  49,640 ###### 54,430 0,62

Umehus Förb Värme 299,379  ######  28,725 ###### 31,859 0,63

Varmvatten kulvertförl -620,339

Kruthornet VV Kulvertförl  65,9002% -408,805 0,633  0,633  0,621  0,631

Umehus VV Kulvertförl  34,0998 % -211,534 0,367  0,367  0,379  0,369

Total förb Kruthornet 87,805

Total förb Umehus 33 87,845

Andel Kruthornet % ######

Andel Umehus 33 % ######

Hela system UE avl  175,650
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Figur 35. Mätvärden och beräkningar från mätningar av aggregatet i hus 28. 

 

  

Avluft [l/s] Uteluft [l/s] Frånluft [l/s] Tilluft [l/s] 1 2 3 4

897,5 685,8 -44,7 -157,3 -161,7 -194,3

5 6 7 8

-307,5 -336,8 199,8 128,2

9 10 11 12

Min Max Min Max 24 -352,7 -338 -211,6

0,83 0,91 0,62 0,71 13 14 15

-209,2 -158,9 -154,8

Uteluft Före tilluftsfläkt Tilluft Frånluft Avluft

7,61 20,13 20,18 23,15 12,23

7,60 19,86 20,21 22,70 11,85

Ekvation

4,4

129,5

536,6

71,6

50,3

135,0

376,7

0,37 (15)

0,34 (15)

42,30 (11)

50,84 (11) Ekvation

1,71 (16) (5)

83,47 (12)

71,85 (13) Ekvation

64,59 (13),(9),(7), (4) (5)

Frånluftsverkningsgrad [%] Snittdensitet, Frånluft [kg/m3]

Energiverkningsgrad [%] 1,20

Verkningsgrad FF [%] Snittdensitet, Tilluft [kg/m3]

SFP [kW/m3/s] 1,22

Tilluftsverkningsgrad [%]

 Verkningsgrad TF [%]

Tryckökning Tilluftsfläkt [Pa]

Tryckfall kolfilterbank [Pa] 1 Bar [Pa]

Tryckfall filter, Frånluft [Pa] 100000,00

Tryckfall värmeväxlare, Frånluftssida [Pa]

Tryckökning Frånluftsfläkt [Pa] 1 atm [Pa]

Nyttig fläkteffekt TF [kW] 101325,00

Nyttig fläkteffekt FF [kW]

Korrigerade värden [⁰C] 0,52

Tryckfall filter, Tilluft [Pa] Cp, luft [kJ/kg*K]

Tryckfall värmeväxlare, Tilluftssida [Pa] 1,005

Uppmätta värden [⁰C] 12,69

Hus 28

Effekt Tilluftsfläkt [kW] Effekt Frånluftsfläkt [kW]

Temperaturmätnigar

Före frånluftsfläkt

Värden till vänster anges i 

Pascal [Pa]
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Figur 36. Mätvärden och beräkningar från mätningar av aggregatet i hus 44. 

 

  

Avluft [l/s] Uteluft [l/s] Frånluft [l/s] Tilluft [l/s] 1 2 3 4

959,1 854,8 -35,4 -57,8 -70 -86,1

5 6 7 8

-189,4 -234,5 234,5 176,4

9 10 11 12

Min Max Min Max 15,9 -394,4 -387,4 -201,9

0,68 0,76 0,88 0,94 13 14 15

-228,9 -198,9 -120,6

Uteluft Före tilluftsfläkt Tilluft Frånluft Avluft

3,14 19,18 19,75 22,97 9,29

3,13 18,91 19,78 22,52 8,91

Ekvation

12,2

111,4

469,0

58,1

30,0

175,5

410,3

0,40 (15)

0,39 (15)

55,68 (11)

43,24 (11) Ekvation

1,70 (16) (5)

85,84 (12)

70,21 (13) Ekvation

77,80 (13),(9),(7), (4) (5)

Frånluftsverkningsgrad [%] Snittdensitet, Frånluft [kg/m3]

Energiverkningsgrad [%] 1,21

Verkningsgrad FF [%] Snittdensitet, Tilluft [kg/m3]

SFP [kW/m3/s] 1,23

Tilluftsverkningsgrad [%]

 Verkningsgrad TF [%]

Tryckökning Tilluftsfläkt [Pa]

Tryckfall kolfilterbank [Pa] 1 Bar [Pa]

Tryckfall filter, Frånluft [Pa] 100000,00

Tryckfall värmeväxlare, Frånluftssida [Pa]

Tryckökning Frånluftsfläkt [Pa] 1 atm [Pa]

Nyttig fläkteffekt TF [kW] 101325,00

Nyttig fläkteffekt FF [kW]

Korrigerade värden [⁰C] 0,52

Tryckfall filter, Tilluft [Pa] Cp, luft [kJ/kg*K]

Tryckfall värmeväxlare, Tilluftssida [Pa] 1,005

Uppmätta värden [⁰C] 9,56

Hus 44

Effekt Tilluftsfläkt [kW] Effekt Frånluftsfläkt [kW]

Temperaturmätnigar

Före frånluftsfläkt

Värden till vänster anges i 

Pascal [Pa]
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Figur 37. Mätvärden och beräkningar från mätningar av aggregatet i hus 46. 

 

 

 

Avluft [l/s] Uteluft [l/s] Frånluft [l/s] Tilluft [l/s] 1 2 3 4

960,9 879,9 -38,3 -64,3 -80,4 -95,1

5 6 7 8

-207,5 -247,8 245,8 177,1

9 10 11 12

Min Max Min Max 15,7 -416,6 -416 -248,4

0,75 0,82 0,91 0,99 13 14 15

-246,4 -216,8 -131,7

Uteluft Före tilluftsfläkt Tilluft Frånluft Avluft

2,74 19,23 19,64 22,70 9,51

2,72 18,96 19,67 22,25 9,13

Ekvation

16,1

119,8

493,6

68,7

29,6

168,9

432,3

0,43 (15)

0,42 (15)

55,33 (11)

43,73 (11) Ekvation

1,81 (16) (5)

86,76 (12)

67,18 (13) Ekvation

80,86 (13),(9),(7), (4) (5)

Frånluftsverkningsgrad [%] Snittdensitet, Frånluft [kg/m3]

Energiverkningsgrad [%] 1,21

Verkningsgrad FF [%] Snittdensitet, Tilluft [kg/m3]

SFP [kW/m3/s] 1,23

Tilluftsverkningsgrad [%]

 Verkningsgrad TF [%]

Tryckökning Tilluftsfläkt [Pa]

Tryckfall kolfilterbank [Pa] 1 Bar [Pa]

Tryckfall filter, Frånluft [Pa] 100000,00

Tryckfall värmeväxlare, Frånluftssida [Pa]

Tryckökning Frånluftsfläkt [Pa] 1 atm [Pa]

Nyttig fläkteffekt TF [kW] 101325,00

Nyttig fläkteffekt FF [kW]

Korrigerade värden [⁰C] 0,52

Tryckfall filter, Tilluft [Pa] Cp, luft [kJ/kg*K]

Tryckfall värmeväxlare, Tilluftssida [Pa] 1,005

Uppmätta värden [⁰C] 10,26

Hus 46

Effekt Tilluftsfläkt [kW] Effekt Frånluftsfläkt [kW]

Temperaturmätnigar

Före frånluftsfläkt

Värden till vänster anges i 

Pascal [Pa]


