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Förord 

Som ett avslut på min utbildning till högskoleingenjör i energiteknik 180 hp vid Umeå 

universitet har det här examensarbetet på 15 hp genomförts hos Norrporten i Umeå. Skoltiden 

har varit otroligt rolig där jag har lärt mig mycket om mig själv och min framtida yrkesroll. 

Den har gett mig chansen att träffa och lära känna många människor och gett mig lärdomar 

som jag kommer att ha med mig livet ut.  

Jag skulle vilja tacka alla de vänner jag har haft äran att lära känna under mina år på 

utbildningen för utan er hade det här inte varit möjligt. Tyvärr är det för många att nämna vid 

namn så jag hoppas att ni vet vilka ni är. 

Jag vill även rikta ett stort tack till alla fantastiska människor som har hjälpt mig genom hela 

mitt examensarbete. Det är allt från anställda på skolan till personer utspridda i hela Sverige 

som jag har haft telefonkontakt med och det är därför för många att nämna vid namn. Men jag 

skulle vilja rikta ett speciellt tack till Gireesh Nair, Jan-Åke Olofsson. Jag skulle även vilja 

tacka Lage Olofsson på Mdteknik som har hjälpt mig med olika frågeställningar. Tillslut så 

vill jag tacka alla de anställda på Norrporten som har gjort min tid där till något jag sent 

kommer att glömma, var av ett extra stort tack till Peter Jakobsson och min handledare Peter 

Frängsmyr.  
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Sammanfattning 

På uppdrag av Norrporten i Umeå har en energikartläggning på en äldre del av en fastighet 

genomförts. Målet har varit att beräkna fördelningen mellan energibärarna i fastigheten och 

reda ut vad den totala driftkostnaden är. Utifrån det har olika metoder för att minska 

energianvändningen och driftkostnaden granskats och hur de påverkar energiförbrukningen. I 

stora drag analyserar den här kartläggningen ventilation, värme, uppvärmning av vatten och 

klimatskalet i fastigheten medan åtgärder för att sänka verksamhetsenergin inte har granskats. 

För energiberäkningarna användes simuleringsprogrammet IDA ICE, från vilket sedan 

slutsatser dragits. Resultatet visar på att fastigheten idag använder ca 150 MWh/år fjärrvärme 

och ca 104 MWh/år El. Det medför en årlig driftkostnad för på ca 200 600 kr. 

Bland de största energikrävande delarna är: 

 Uppvärmningen av lokalerna 

 Uppvärmning av tappvarmvatten 

 Ventilationens fläkt-el 

Den totala besparingsmöjligheten framgår till ca 14 600 kWh/år för el och ca 39 600 kWh/år 

för fjärrvärme.  
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Abstract 

On the behalf of Norrporten in Umeå have an energy audit been made on an older part of a 

building. The goal has been to calculate the distribution of energy carriers in the property and 

to find out what the operating cost for the building is. With that in mind so have different 

methods to reduce energy and operating costs been examined and its effect on energy 

consumption. This survey analyzes ventilation, heating, water heating and climate shell of the 

property. Measures to reduce energy consumption due to operations in the building have not 

been examined. 

The simulation program IDA ICE was used for energy calculations. The results show that the 

property currently use about 150 MWh/year of heat and about 104 MWh/year of electricity. 

This means an annual operating cost of about 200 600 SEK. 

Among the largest energy consuming parts are: 

 Heating of the facility 

 Heating of domestic hot water 

 Ventilating el for fan operation 

The total savings opportunity is apparent to about 14,600 kWh/year of electricity and about 

39,600 kWh/year of district heating
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1 Inledning 
I dag så står Sveriges bostäder, lokaler och övrig service för 39 % av energikonsumtionen (1). 

Globalt sett står byggnader för 40 % av all energianvändning och upp till 30 % av allt 

växthusgasutsläpp (2).  Det leder till att byggnader är en av de större faktorerna till 

klimatpåverkan som vi människor orsakar samt så medför energianvändningen en kostnad för 

ägaren. Därför är det både viktigt ur ekonomisk och miljömässig synvinkel att minska 

energibehovet. En studie har visat på att det är möjligt att sänka energianvändningen i nya 

kommersiella byggnader med 20 – 30 % genom ”vanliga” energibesparingsåtgärder så som 

installation av värmeväxlare (3). Det är då viktigt att se över byggnaderna om Sverige ska 

kunna nå riksdagens mål med att minska utsläppen med 40 % fram till 2020 jämfört med 

1990. Att minska utsläppen skulle också bidra till målet om att begränsa den globala 

uppvärmningen till under 2°C (4).  

Sveriges riksdag införde nyligen lagen om energikartläggning i stora företag som är en del av 

att uppfylla EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Energikartläggningen skall ge en tydlig bild 

över hur mycket energi som tillförs och används. Den ska även identifiera lämpliga åtgärder 

som företaget/ägaren kan genomföra för att kunna minska sin energianvändning. (5)  

1.1 Norrporten 
Norrporten bildades 1994 och ägs idag av Castellum. Norrporten äger fastigheter i hela 

Sverige och har sitt huvudkontor i Sundsvall. Av fastighetsbeståndet så uppgår ca till 84 % till 

byggnader avsedda för kontorsverksamhet med resterande del bestående av butikslokaler och 

bostäder (6). I Umeå har Norrporten totalt 14 fastigheter som uppgår till en total yta på ca 

86 200 m2.  

Norrporten arbetar kontinuerligt för att minska deras miljöpåverkan och satte tidigare målet 

att minska värmeanvändningen med 15 % mellan 2010 och 2020. Norrporten har redan 

passerat målet och hittills minskat sin värmeanvändning med 16,7 % (6). Norrporten fortsätter 

ändå att jobba mot en ännu grönare framtid med nya miljömål.  

1.2 Bakgrund 
Norrporten är ett stort och målinriktat företag när det gäller miljö och framtid. Företaget 

driver hela tiden mot att skapa en bra arbetsmiljö för sina hyresgäster samtidigt som miljön 

skall värnas. På grund av att energieffektiviseringar och ökad komfort ofta går hand i hand 

medför det vinst för både hyresgäster och Norrporten själva.  

Fastigheten är idag bland Norrportens ”sämre” byggnader ur energisynpunkt. Därför vill 

Norrporten genomföra en energikartläggning på fastigheten och genom det få svar på vilka de 

stora energibärarna i byggnaden är. Genom energikartläggningen vill Norrporten 

tillhandahålla lämpliga åtgärdsförslag för att minska energianvändningen i fastigheten. 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att genomföra en energikartläggning på fastigheten äldre del med hjälp 

av simuleringsverktyget IDA ICE. Då energiförbrukningen är kartlagd så kommer olika 

lösningar för att minska energianvändningen och driftkostnaden att granskas utifrån givna 

förutsättningar. Åtgärdsförslagen ska då presenteras för Norrporten för att sedan överlåta 

beslutstagande gällande vilka åtgärder som ska förverkligas.  
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1.4 Mål 
Målsättningen är att kunna ge Norrporten en bra blick över fastigheten i form av en 

energikartläggning. Genom denna ska Norrporten bli informerade om vilka de största 

energibärarna i byggnaden är. Den ska även berätta om vilka möjligheter de har som 

fastighetsägare att minska energianvändningen och kostnaden för driften av fastigheten. 

1.5 Avgränsningar och antaganden 
Byggnaden sitter idag ihop med en nyare byggnadskropp från 90-talet. På grund av att den är 

nyare och håller bättre standars så har den uteslutits från kartläggningen. Den äldre 

byggnadens klimatskal beskrivs i kapitel 2. 

Eftersom att tillförseln av fjärrvärme, vatten samt el går via gemensamma mätare har 

antaganden blivit tvungna att göras över fördelningen. 

Omfattningen av elektrisk utrustning har lett till att schablonvärden från SVEBY har antagits. 

Värden för köket har kunnat viktas fram då en relativt säker bild över den verkliga 

förbrukningen finns på el och fjärrvärme. Skulle mer tid finnas skulle en mer utförlig 

kartläggning gå att genomföra genom att mäta upp alla effekter på pumpar osv. Men då 

kunskap/behörigheten inte finns så har det till största del undvikits.  

Restaurangen står som ägare på ett eget el-abonnemang vilket gör att energieffektiviseringar 

på restaurangen utelämnas. Undantaget är beräkningar gjorda på vattenförbrukningen då det 

går via norrportens fjärrvärme abonnemang. 

För att beräkna varmvattenanvändningen till restaurangen har den månadsvisa användningen 

antagits vara konstant.  

Ingen tryckmätning över fläktar i aggregatet gjordes då utrustning för detta saknades samt så 

är ingen luftflödesmätning i själva aggregatet gjord. Luftflöden är istället sammanslaget av 

alla mätvärden på till och frånluftsdon.  



3 

2 Fastighetsbeskrivning 
Byggnaden som har granskats ligger i centrala Umeå. Huset byggdes under andra halvan av 

1960-talet och är totalt 3 våningar högt med en källare. Byggnaden har genom åren genomgått 

ett antal förändringar så som tillbyggnader och fönsterbyten. Fasaden på långsidorna består av 

tegel på markplan och resterande våningar av plåtfasad. Kortsidorna är helt täckt av tegel. 

Taket är inåtlutande med avvattning på takets mitt genom internt dragna stuprör. Under 1990-

talet byggdes en större fastighet ihop med byggnadens ena kortsida för att få en ökad 

uthyrningsbar areal.  

Totalt finns det 3022 m2 golvyta i byggnaden var av den äldre delen utgör ca en tredjedel med 

sina ca 1120 m2. I Figur 1 kan en översiktsbild tagen från Google Maps ses över de två olika 

byggnadskropparna.  

 

Figur 1. Överblicksbild av fastigheten, berörd del av byggnaden markerat med rött och blå den är nyare tillbyggnad. (7) 
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2.1 Area fördelning 
Byggnaden har idag ett antal olika hyresgäster som brukar dess lokaler i olika grad. Vissa 

utrymmen som t.ex. trapphuset används ytterst sällan och räknas in till allmänna utrymmen. 

Areafördelningen över byggnaden visas i Tabell 1.  

Tabell 1. Areafördelning äldre byggnaden. 

Total golvarea 1121 m2 

Shanghai 339 m2 

Botniatåg 241 m2 

Previa 112 m2 

Mansjouren 90 m2 

Källare 267 m2 

Allmänna utrymmen 72 m2 

 

2.2 Energistatistik 2015 
Data från Umeå Energi visar att de två huskropparna använde ca 331,1 MWh timmar 

fjärrvärme och 174,5 MWh el under 2015. Notera att ingen separat mätning finns för de två 

byggnadskropparna. För att se fördelning mellan de olika energislagen, se Figur 2 

 

Figur 2. Procentuell energifördelning mellan de två energislagen år 2015. 
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Nedan i Figur 3 redovisas den månadsvisa energianvändningen för de två byggnaderna. De 

två graferna representerar fjärrvärme och el-förbrukningen. 

 

Figur 3. Månadsvis energianvändningen för de två byggnaderna år 2015. 

Av figurerna ovan går det att tyda att el-användningen inte varierar något nämnvärt över året. 

Detta på grund av att verksamheterna som förekommer i fastigheterna är relativt konstanta i 

sin elanvändning vilket också stärker användningen av schablonvärden (8).  

På fjärrvärmen syns det tydligt att den har stark koppling till utetemperaturen då 

användningen avtar kraftigt fram till sommaren. Det är så klart förväntat då det i stort sätt inte 

behövs någon uppvärmning under årets varmare månader. Diagrammet visar också på att 

under juli månad finns en baslast på ca 4 400 kWh, den kan kopplas till 

varmvattenberedningen och eventuella förluster i systemet. Under november månad går det 

att se en minskad fjärrvärmeanvändning vilket har antagits varit kopplad till renovering av 

restaurangköket. För att lättare tyda minskningen, se bilaga 12. 

2.3 Beskrivning av verksamhet 
Byggnadens ytor är till största del kontorsutrymmen som hyrs av företag med olika 

verksamhetsområden. Överlag så går det att säga att det bedrivs ”normal” kontorsverksamhet 

i byggnaden d.v.s. 8 timmars arbetsdagar. Det är relativt lugnt/stillasittande arbete och 

kontoren är normalt utrustade gällande elektronisk utrustning. 

På bottenplan finns det en restaurang vid namnet Shanghai som varje dag serverar mellan 90 

till 150 besökare, varav de flesta mellan kl. 11:30 och 12:30 under vardagar. Besökarantalet 

sjunker inte nämnvärt under helger eller under sommaren. Restaurangen har visat sig vara en 

stor konsument av både el, fjärrvärme och vatten.  
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2.4 Beskrivning klimatskal 
Klimatskalet har ett antal olika konstruktioner och här redovisas de med störst betydelse för 

byggnadens totala U-värde. För ritningar över byggnadens klimatskal/konstruktion se bilaga 8 

och för tekniska beskrivningar se bilaga 9. 

2.4.1 Tegelfasad kortsida 

Kortsidan består av ett yttre skikt stavtegel med en tjocklek på 70 mm. Bakom det finns 300 

mm lättbetong men utan någon luftspalt i mellan skikten. Isolering saknas på den här sidan 

förutom på översta våningen (plan 3) där det är tilläggsisolerat med 70 mm mineralull på 

insidan. 

2.4.2 Långsida våning ett och uppåt 

Fasaden består av utifrån sett med röd fasadplåt med en uppskattad godstjocklek på 0,5 mm 

(9), 12 mm asfaboard, 90 mm isolering mellan reglar med måtten 45X90 och ett c-c mått på 

uppskattningsvis 600 mm som ofta är normalfallet (10). Till sist är det en 60 mm luftspalt och 

en träfiberskiva på 10 mm. Se bilaga 7 för bilder. 

2.4.3 Långsida markplan 

Utifrån räknat består väggen av 70 mm stavtegel, 70 mm isolering som antingen är 

korkisolering eller mineralull vilket inte framgår i ritningarna. Till sist 120 mm tegel som 

sedan har putsats och målats på insidan. 

2.4.4 Betongpelare 

Efter fasaden finns ett antal horisontella betongpelare med bärande förmåga. Utifrån sett så 

består dessa segment av en fasadplåt på uppskattningsvis 0,5 mm, 30 mm korkisolering och 

250 mm lättbetong.     

2.4.5 Tak 

Taket är av typen motfallstak och är låglutande. På vinden finns det mineralullsskivor med en 

tjocklek på 250 mm. En viss variation kan förekomma då det inte är en jämn yta. Vidare så 

består vindsbjälklaget av 250 mm lättbetong. 

2.4.6 Fönster  

Fönstren utgörs av nyare 3-glas fönster med argonfyllning och lågemissionsskikt. Fönstren 

har ett U-värde på 1.2 W/(m2*K) enligt Mikael Andersson på Projektfönster.  

I trapphuset på fasaden riktad norrut finns det ett stort parti av glasblock även kallat 

glasbetong. U-värdet har uppskattats till 2,4 W/(m2*K) i samspel med Mikael Andersson på 

Projektfönster ML AB och via Vetro (11). 

2.4.7 Källarvägg och mark 

Källarväggen är totalt 300 mm tjock. Konstruktion är relativt osäker men uppskattningsvis 

består den övre halvan från insidan räknat av mellan 50 – 100 mm lättbetong och 150 – 200 

mm betong. Nedrehalvan består uppskattningsvis av endast betong. Något som styrker det är 

termofotografier som visar på en sämre värmeisolering på nedre halvan av väggen, se bilaga 

2. 

Marken runt om består av sand och morän enlig de tekniska beskrivningarna, se bilaga 9. 
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3 Fastighetstekniska system 
Här kommer olika energikrävande system som dagligen används i byggnaden att beskrivas. 

3.1 Värmesystem 
Huset är uppvärmt via ett vattenburet värmesystem med dess huvudcentral i källaren kopplad 

mot Umeås fjärrvärmenät via en värmeväxlare. Ingående temperatur på fjärrvärmevattnet är 

mellan 70°C och 100°C beroende på årstid, returvattnet håller optimalt sett rumstemperatur 

d.v.s. 20°C (12). 

Fjärrvärmen fördelas mellan byggnadens radiatorer och värmebatterier i värmeväxlare. 

Tilluften förvärms för att tilluften skall kunna nå en inblåsningstemperatur på minst 18°C. 

Luften värms sedan vidare i byggnaden till 20°C med hjälp av radiatorer. Börvärdet för 

inomhustemperaturen ligger på 20 till 23 grader vilket är i linje med R1 riktlinjer hämtade 

från SVEBY (8). I Shanghais lokaler finns det i dagsläget även en luftvärmepump och 5 

stycken el-radiatorer i tillbyggnaden då den delen saknar ett vattenburet system. 

3.2 Belysning 
I byggnaden finns det en salig blandning av olika belysningssystem men medelparten av 

belysningen är T5-lysrör med en effekt på 18 W. I restaurangköket är belysningen i huvudsak 

LED-armaturer. I byggnaden finns ingen smart styrning som regleras av närvaro eller 

dagsljus, utan belysningen går alltid på maxeffekt då den är påslagen. Belysningen tänds 

därför av personal via strömbrytare under dagens början och släcks vid dagens slut. 

3.3 Ventilation 
Ventilationssystemet består av tre olika aggregat. Dessa betjänar olika områden av byggnaden 

och det finns två olika typer av värmeväxlingsfunktioner. Till restaurangköket har en 

vätskekopplad värmeväxlare (TA01) valts och till den övriga byggnaden finns det två stycken 

roterande värmeväxlare(VA04 och VA03). Alla aggregaten går på en egen tidskanal med 

olika drifttider, se bilaga 3. 

3.4 Kylning 
I Restaurangköket finns två stycken kylrum och ett frysrum. Det större kylrummen håller en 

temperatur på runt 4°C, den mindre håller 5°C och frysrummet håller en temperatur på -20 

°C. 

Kyl och frysrum kyls via två kylaggregat av modell ”J&E hall international” och med ett COP 

uppskattat till 3,5. 

3.5 Beskrivning kylsystem/kylbatteri 
Kylsystemet består av kylbatterier direkt anslutna i tilluftkanalerna efter värmeväxlarna. 

Dessa kyler tilluften under sommartid för att få önskad nivå på tilluften och för att undvika 

effekten av bl.a. solinstrålning, intern el-energi som bidrar till ett ökat värmetillskott. Det kan 

i sin tur leda till att riktvärdet för inomhustemperaturen överskrids och bidrar till ett sämre 

inomhusklimat för hyresgästerna.  

Kylningen sker via elektriska kylmaskiner vars kondensor är monterad på taket och 

förångaren i tilluftskanalerna efter aggregaten. Kylmaskinen försöker hålla en 

inblåsningstemperatur på 18°C när kylbehov finns.  



8 

3.6 Diskmaskin restaurang 
I köket finns en diskmaskin som används till bland annat tallrikar och glas. Diskmaskinen är 

av märket Wexiödisk WD – 6 E och är byggd för små till medelstora restauranger. Maskinen 

förbrukar både el som Shanghai själva betalar samt fjärrvärme till uppvärmning av 

varmvattnet som Norrporten betalar.  

På maskinen finns det tre diskprogram beroende på hur svårdiskat godset är. Programlängden 

varierar mellan 1.2 – 3.2 minuter men det finns möjlighet för manuell justering. 

Vattenförbrukningen ligger på mellan 2,5 – 4 liter/program. Varmvattnet värms via fjärrvärme 

upp till 55°C och kan vidare värmas i diskmaskinen. (13) 
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4 Teori 
Här beskrivs teorin bakom arbetet och om vilka tillvägagångssätt som valts till framtagandet 

av indata till IDA ICE.  

4.1 Tappvarmvattenbehov 
Tappvarmvattnet bör minst hålla 55°C om den skall lagras i en tank och vid kranen bör det 

minst hålla 50°C enligt BBR (14). Detta är för att undvika bakterietillväxt men vattnet får 

heller inte bli varmare än 60°C då risk för skållning finns (14). Finns det 

varmvattencirkulation så måste även returledningen hålla 50°C (15). Inkommande kallvatten 

håller ofta runt 5-8°C som sedan värms till önskad temperatur, vanligtvis via direktverkande 

el eller fjärrvärme. För lokaler/kontor går det att anta att vattenförbrukningen ligger på 2 

kWh/m2(Atemp) (8). För restauranger blir det svårt att uppskatta och enligt SVEBY kan 

årsenergibehovet ligga på 25 kWh/m2 (8). Det kan så klart variera från fall till fall beroende 

på vilken typ av mat som tillagas, antal gäster osv. 

4.2 Internvärme  
Värme alstras i byggnader av både människor och maskiner. Hur mycket värme som skapas 

av människor varierar beroende på aktivitetsnivå, även kallat metabolism. I kontor där ofta 

stillasittande arbete utgör merparten av dagen blir värmealstringen ca 125 W eller 1,2 met. 

Det avser då en vuxen person med en kroppsyta på 1,8 m2 (14). Olika utrustningar skapar 

också värme men är svårt att uppskatta. Bland de mer värmealstrande produkterna är 

serverrum och stora skrivarmaskiner men datorer bidrar även de till en hög värmealstring då 

de ofta finns i ett större antal i kontorsfastigheter (8). 

4.3 Luftbehandling 
Ett ventilationssystem strävar efter att uppfylla fyra kriterier vilket är: 

 Tillgodose en effektiv luftomsättning genom att föra bort luft som förorenats och 

tillföra ny luft till byggnaden. 

 Motverka att eventuella föroreningar inte sprids i byggnaden. 

 Skapa ett undertryck i byggnaden. 

 Att i vissa fall kunna värma eller kyla byggnaden om behov finns. 

Genom ett effektivt ventilationssystem skapas en högre komfort för både människor och 

byggnadsmaterial. Människor påverkas av koldioxidhalter, damm, och andra föroreningar 

som kan förekomma i form av t.ex. emissioner. Avsaknaden av god luftkvalitet kan leda till 

obehag och med tiden även till sjukdomar/allergier. Därför är det viktigt att ha ett väl utformat 

system som uppfyller de fyra ovannämnda funktionerna och att byggnaden tillåter en god 

ventilation (14).  

4.4 Luftflöde i Lokaler 
Enligt Boverkets byggregler (BBR) så skall ventilationsflödet motsvara 0,35 l/s per m2 

golvarea (16). Det gäller för både enskilda rum och en hel lägenhet. Över det här tillkommer 

speciella krav för toaletter, kök med mera. Om ingen vistas i en lokal är det tillåtet att minska 

luftflödet till 0,1 l/s per m2 golvarea, förutsatt att varken byggnaden skadas eller hälsa riskeras 

(16). 



10 

4.5 Luftflöde i lokalbyggnader 
I lokaler där personer ständigt vistas så som kontorslandskap är kriterierna för 

dimensioneringen oftast förmågan att föra bort lukt, temperatur, koldioxid och fukt. Vid 

hänsyn till luftföroreningar orsakade av människor och material ska ett luftflöde på minst 7 l/s 

och person + 0,35 l/s per m2 golvarea råda (17). Det kan så klart behöva justeras beroende på 

aktivitetsnivå (18). Exempelvis så har ofta kontorsrum en luftomsättning på 3 oms/h (14). 

4.6 Värmeväxlare 
Här beskrivs för och nackdelar, samt funktionen över de två olika typerna av värmeväxlare 

som finns i fastigheten.  

4.6.1 Roterande värmeväxlare 

Den värmeväxlande ytan hos en roterande värmeväxlare består av ett hjul med små kanaler av 

aluminium. Rotorn drivs via en elmotor som kopplas via en rem till rotorhjulet. Genom att 

rotera hjulet överförs energin lagrad i rotatorn från den varma frånluften till den kalla tilluften, 

se Figur 4. 

Med den här metoden kan temperaturverkningsgrader upp mot 85 % uppnås fast i då oftast 

uppmätta i laboratoriemiljö (14). En reglering av verkningsgraden går att åstadkomma genom 

att antingen variera varvtalet på rotatorn eller genom by-pass spjäll. En sämre verkningsgrad 

kan bl.a. vara användbar under de varmare delarna av året då tilluften inte behövs värmas lika 

mycket. En större nackdel med den här typen av växlare är att överföring av föroreningar kan 

förekomma (19). 

 

Figur 4 Roterande värmeväxlare och dess funktion (19) 
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4.6.2 Vätskekopplade värmeväxlare 

Vätskekopplade värmeväxlare även kallat batterivärmeväxlare består av en värmeväxlare i var 

sin från och tilluftskanal. Detta innebär att de två värmeväxlande ytorna är sammankopplade 

via en vätskekrets. Vätskekretsen är ofta fylld med vatten och frostskyddsmedel för att 

undvika köldsprängning vid t.ex. kallställning av byggnaden (14). 

Temperaturverkningsgraden är dessvärre låg då värmen överförs via vatten. Det är möjligt att 

öka verkningsgraden genom att öka den värmeväxlande ytan. Däremot medför det samtidigt 

att tryckfallet ökar vilket leder till en ökad elenergi till att driva fläktarna. Därför hamnar ofta 

verkningsgraden runt 50 % vilket medför att det är extra viktigt att hålla batterierna rena för 

att undvika en ännu sämre verkningsgrad (14). 

4.6.3 Fläktar 

Fläktar används för att utföra ett arbete på en gas och i det här fallet genom att flytta luft 

genom kanalsystemet i en byggnad. Eftersom kanalsystem varierar från hus till hus så 

behöver fläktar ofta uppnå olika totaltrycksökningar för att övervinna motståndet i kanalen 

(14). 

Fläktar drivs antingen via direktdrift eller via remdrift och kan antingen vara frekvensstyrda 

eller gå på konstanta varvtal. Vid direktdrift så är motorn direkt kopplad till fläkten och vid 

remdrift via en rem. Remdrivna fläktar har en lägre totalverkningsgrad än direktdrivna då 

förluster genom drivlinan blir större. Den totala verkningsgraden beror på verkningsgraden 

för fläkthjulet, fläktmotorn och transmissionen (om den är remdriven) (14). 

4.6.4 SFP 

SFP står för Specific Fan Power (specifik fläkteleffekt) och är en mått på ett 

ventilationsaggregats fläktars el-effektivitet. Ju lägre SFP-tal desto mindre energi kräver 

fläktarna för att flytta en luftmängd. SFP-värdet anges i enheten kW/(m3/s) och påverkas av 

faktorer så som fläkttyp, motordrivning och tryckfallet i kanalsystemet (19). 

SFP går att mäta på tre olika sätt. SFP avser hela systemet, SFPV och SFPE används för ett 

enskilt aggregat eller fläkt. SFPV. Rekommendationer vid upphandling är att använda sig av 

SFPV (19). 

Vid eventuella ändringar i ventilationssystemet skall ett så lågt SFP-tal som möjligt 

eftersträvas. Riktlinjer gällande ombyggnationer enligt BFS 2011:26 visas i Tabell 2.  

Tabell 2. Riktlinjer för ventilation vid ombyggnad (20). 

Typ av ventilationssystem  SFPV, [kW/(m3/s)] 

FTX (från och tilluft med återvinning) 2 

FT (Från och tilluft utan återvinning) 1.5 

FX (frånluft med återvinning) 1 

F (frånluft) 0.6 
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4.7 Köldbryggor 
Köldbryggor är en konstruktionsdel som på något sätt bryter igenom ett material med bättre 

värmeisoleringsförmåga, ofta isoleringsskiktet i byggnaden. Köldbryggor förekommer i olika 

omfattning i alla byggnader beroende på hur välkonstruerade de är. Köldbryggor förekommer 

ofta vid tilläggsisolerade innerväggar, fönster, dörrar, anslutningar för betongbjälklag osv 

(21). 

Köldbryggor är inte önskvärda då det bland annat kan leda till ökade energikostnad p.g.a. 

värmeförlust och fel temperaturreglering ifall termostaten är placerad i närheten av 

köldbryggan. Köldbryggor kan leda till en ökning av värmeflödet på över 50 % (21). De kan 

även minska komforten i byggnaden genom mögel orsakat av kondensation på kalla ytor, stor 

temperaturvariation på väggens ytor osv. 

4.8 Ekvationer 
Nedan presenteras ekvationer som har används vid handberäkningar samt med en kort 

förklarande text. Formlerna har använts för att beräkna viss indata till IDA ICE-modellen 

samt till ekonomiberäkningarna. Formlerna är hämtade från böckerna EnBe och Projektering 

av VVS-installationer. 

4.8.1 Ventilationsförluster 

Ekvation 1: Den används för att beräkna hur mycket effekt som går till spillo i frånluften ut ur 

ett luftbehandlingsaggregat. Densiteten på luft antas att vara 1,2 kg/m3 och specifik 

värmekapacitet till 1005 J/(kg*K) (22). 

𝑄 = 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝑉 ∗ 𝐶𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)    [1] 

Q = Effekt [W] 

ρ = Luftens densitet [kg/m3] 

V = Luftflöde [m3/s] 

Cp = Specifik värmekapacitet [J/(kg*K)] 

4.8.2 Värmemotstånd 

Ekvation 2: Den används för att beräkna värmemotståndet hos enskilda material i 

klimatskalets väggar och tak. (22) 

𝑅 =
𝛿

𝜆
      [2] 

R = Värmemotstånd [m2*K/W] 

δ = Tjocklek på väggskiktet [m] 

λ = Värmekonduktivitet för materialet [W/(m*K)] 
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4.8.3 Värmegenomgångskoefficient, U-värde 

Ekvation 3: Den används för att beräkna den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten 

för hela byggnaden. Enligt BBR får Um gällande lokaler inte överstiga 0,6 W/(m2*K). För en 

bostad är motsvarande värde 0,4 W/(m2*K) (22). 

𝑈𝑚 =
∑ 𝑈𝑖∗𝐴𝑖+∑ 𝜓𝑘∗𝑙𝑘+∑ 𝑋𝑗

𝐴𝑜𝑚
     [3] 

Um = Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient [W/(m*K)] 

Ui = Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel ”i” [W/(m*K)] 

Ai = Area för byggnadsdel ”i” yta mot uppvärmd inneluft [m2] 

Ψk = Värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggan k [W/(m*K)] 

Ik = Längden hos köldbryggan k mot uppvärmd inneluft [m] 

Xj = Värmegenomgångskoefficient för punktformiga köldbryggan j [W/(m*K)] 

Aom = Den sammanlagda arean för byggnadsdelar mot uppvärmd inomhusluft [m2] 

4.8.4 Temperaturverkningsgrad 

Ekvation 4: Den används för att beräkna värmeväxlarens temperaturverkningsgrad. Ofta går 

flödena att försumma då det är så pass liten skillnad (14). 

𝜂 =
𝑇å−𝑇𝑢𝑡

𝑇𝑖𝑛−𝑇𝑢𝑡
      [4] 

Tå = Temperaturen på luften då den lämnar växlaren [°C] 

Tut = Temperaturen på uteluften [°C] 

Tin = Temperaturen inne i byggnaden = frånluftstemp [°C] 

4.8.5 Uppvärmning tappvarmvatten 

Ekvation 5: Den används för att beräkna energitillförseln till tappvarmvatten beredningen. 

Temperatur på ingående kallvatten antas vara 9°C och varmvattnet antas värmas till 56°C 

(22). 

𝐸 =
𝜌∗𝐶𝑝∗(𝑇𝑣𝑣−𝑇𝑘𝑣)

3600
     [5] 

ρ = Densiteten för vatten [kg/m3] 

Cp = Specifik värmekapacitet för vatten [kJ/kg*k] 

Tvv = Varmvattnets temperatur [°C] 

Tkv = Kallvattnets temperatur [°C] 
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4.8.6 Fläktar 

Ekvation 6: Den används för att beräkna SFP värdet (Specific Fan Power) för aggregatens 

fläktar. Det vill säga den effekten som fläktarna kräver för att flytta en viss mängd luft (14). 

𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡+𝑃𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑞𝑚𝑎𝑥
      [6] 

SFP = Specific fan power [kW/(m3/s)] 

Ptilluft = Tillförd el till tilluftfläkten [kW] 

Pfrånluft = Tillförd el till frånluftsfläkten [kW] 

qmax = Det maximala av de två flödena (till eller frånluft) [m3/s] 

4.8.7 Energianvändning elektrisk utrustning 

Formel 7: Den används vid beräkning av tillförd eleffekt till vissa pumpar/fläktar där ingen 

momentan mätning genomförts. Märkeffekten är avläst från utrustningen men då det oftast 

inte går på maxeffekt uppskattas momentana effekten till 70 % av märkeffekten (14). 

𝐸 = 𝑃𝑚ä𝑟𝑘 ∗ 𝜂 ∗ 𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡     [7] 

E = Energi [Wh] 

Pmärk = Märkeffekt på utrustning [W] 

tdrift = Antalet drifttimmar per år på utrustning [h/år] 

η = Verkningsgrad eller belastning av märkeffekt [%] 

4.8.8 Ekonomi 

Ekvation 9: Den används för att ta reda på hur lång tid det tar innan en investering har 

återbetalat sig. Metoden benämns ofta som Payback-metoden och den tar inte hänsyn till 

eventuell ändring av pengarnas värde eller räntan (22). 

𝑇 =  
𝐺

𝑎
      [8] 

G = Grundinvesteringen [kr] 

a = Årligt intäktsöverskott [kr] 

Ekvation 10: Den används för att beräkna kalkylräntan med hänsyn till den årliga 

energiprisökningen (22). 

𝑟 =
1+𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎

1+𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔
     [9] 

Norrporten har en kalkylränta på 8 % samt en uppskattad årlig energiprisökning på 2 % för 

både fjärrvärme och el. 
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Ekvation 10: Den används för att beräkna nusummefaktorn/kapitaliseringsfaktorn (22).   

𝑓𝑁 =  
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
     [10] 

r = Kalkylränta eller realränta [%] 

n = Ekonomisk livslängd på investeringen [år] 

Ekvation 11: Den används för att beräknar livscykelkostnaden d.v.s. LCC. Jämfört med 

payback-metoden tar den hänsyn till räntor och är ett bra sätt att jämföra investeringar med 

samma livslängd (22). 

𝐿𝐶𝐶 = −𝑁𝑁𝑉 = 𝐺 + 𝐾𝑁 − 𝐼𝑁 − 𝑅𝑁    [11] 

NNV = nettonuvärdet [kr] 

G = Grundinvesteringen även kallat anskaffningsvärdet [kr] 

KN = Nuvärde av alla kostnader under investeringens livslängd [kr] 

IN = Nuvärde av alla intäkter/besparingar under investeringens livslängd [kr] 

RN = Nuvärde av investeringens restvärde [kr] 
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5 Nyckeltal 
Här redovisas vissa nyckeltal som har en stor påverkan på driftskostnaden av byggnaden. 

5.1 El-abonnemang 
Elnätskostnaderna består av en överföringsavgift som beror på hur stor elanvändningen är 

samt en årlig fast kostnad över säkringens storlek (23). Priset beroende på säkringsstorlek går 

att se i Tabell 3. 

Tabell 3. Kostnad för olika säkringsnivåer hos Umeå Energi (23). 

Mätarsäkringens storlek Pris kr/år Pris kr/år exkl. moms 

16 A lägenhet 821 657 

16 A  2 054 1 643 

20 A 3 073 2 458 

25 A 3 830 3 064 

35 A 5 171 4 137 

50 A 7 578 6 062 

63 A 10 605 8 484 

80 A 15 023 12 018 

100 A 18 869 15 095 

125 A 25 058 20 046 

160 A 30 690 24 552 

200 A 39 995 31 996 

 

5.2 Energipriser 
Pris för energislag, se Tabell 4. 

Tabell 4. Norrportens energipriser 2016. 

Energislag Energipriser 2016, kr/kWh exkl. moms 

Fjärrvärme 0,7 

El 0,79 
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5.3 U-värden 
För beräknade U-värden för byggnadens klimatskal, se Tabell 5. 

Tabell 5. U-värden för byggnadens olika väggar och installationer. 

Klimatskal U-värde, [W/(m2*K)] Kommentar 

Tak 0,14  

Tak utbyggnad 0,14  

Kortsida utan iso 0,44  

Kortsida 0,26  

Plåtfasad 0,55  

Långsida tegel 0,86  

Utbyggnad 0,21  

Medel för väggar 0,5  

Medel totalt 0,49 Allt inräknat t.ex. fönster, dörrar 

   

Övriga 
installationer     

Ytterdörrar 2 Uppskattat 

Fönster 1,2 Angett enligt säljaren (24) 
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6 Metod 
Här beskrivs tillvägagångssättet för olika delmoment av kartläggningen. 

6.1 Inventering och informationsinsamling  
Då norrporten själva inte hade en klar bild över byggnaden och saknade ritningar på både 

fasadpartier och k-ritningar så kontaktades plan & bygg hos Umeå kommun. Genom deras 

register på bygglovsanmälningar osv plockades de mest väsentliga ritningarna fram för 

byggnadskroppen. Genom granskning, samtal inom norrportens kontaktnät och platsbesök 

byggdes sedan en klar bild upp över byggnadens klimatskal samt dess installationer. Samtal 

med Bengt Johansson från Planea hölls i samband med detta då han tidigare studerat 

innandömet bakom plåtfasaden. Rådgivning gavs också från hans sida då han har en god 

kunskap gällande byggnadskonstruktioner. 

I samband med kontroll av klimatskalets uppbyggnad gjordes även termofotograferingar av 

olika områden i byggnaden för att få en bättre bild över byggnadens köldbryggor. Se bilaga 2 

för ett urval av tagna kort. 

Intervjuer gjordes även med de olika företagen som hyr lokaler i fastigheten. Detta för att få 

en bild över deras verksamhet, inventering av elektronisk utrustning, belysning och dess 

effekt m.m.  

6.2 Information riktvärden 
En litteraturstudie genomfördes i samband med projektstart för att hitta typvärden för den här 

erans byggande så som U-värden för klimatskalen. Energimyndighetens utlåtande gällande 

energikartläggande granskades för att få en bra bild över vad som bör tas upp. 

Schablonvärden har till största del tagits från SVEBY. 

Övrig information har över projektets gång tagits fram med hjälp av personal på Norrporten, i 

synnerlighet med hjälp av Peter Frängsmyr och Peter Jakobsson. Övrig information som de 

inte har kunnat bistå med har jag istället fått guidning till olika företag och personer som har 

jobbat med byggnaden.  

6.3 Konstruktion av IDA ICE modellen 
Nästa steg som har varit fortskridande tillsammans med diverse analyser och beräkningar var 

att bygga upp byggnaden i IDA ICE. Indata som införskaffats via besök, samtal och 

litteraturstudier lades in i modellen. Dessa jämfördes sedan med de få verkliga värdena som 

tillhandahållits på byggnadsdelen tills de stämde överens, bland annat energianvändningen för 

Shanghai. För att se mer frekvent använda värden till IDA ICE modellen, se bilaga 13. 

För värden som saknades och inte gick att hitta någon form av riktvärden på uppskattades 

inom programmet som t.ex. köldbryggorna. De viktades mot simuleringsverktyget guidning, 

termofotograferingen och vad intervjuad personal hade för åsikter gällande komforten i 

byggnaden. 
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6.4 Mätningar 
Under projektets gång genomfördes ett antal mätningar av olika slag och här nedan beskrivs 

metoden och utrustningen som användes. 

6.4.1 El och effektmätningar 

Bortsett från luftbehandlingsaggregaten så har inga mätningar utförts, varken elförbrukningen 

för t.ex. datorer eller effektförbrukningen för t.ex. uppvärmning av tappvarmvatten. Istället 

har schablonvärden tagits från SVEBY för både kontor och restaurang. För restaurangen som 

har en egen elmätare jämfördes årsförbrukningen med den beräknade i IDA ICE tills de 

överensstämde. För hela byggnaden användes 2015 och 2014 års klimatkorrigerade statistik 

över fjärrvärme, vilken dessvärre inkluderar den nyare byggnaden. Genom att bygga upp två 

enklare modeller av byggnadskropparna så viktades resultatet av den ”riktiga” modellen mot 

fördelningen mellan dessa två byggnaders fjärvärmeanvändning. 

Effektmätningarna till luftbehandlingsaggregaten utfördes under två tillfällen. Mätningen 

gjordes för att kunna beräkna SFP värdet för fläktarna i aggregaten. Den utfördes med hjälp 

av Jan-Åke Olofsson som är universitetsadjunkt vid TFE på Umeå universitet. Mätningarna 

gjordes på alla tre faser på matningen till hela skåpet och utfördes med mätinstrumentet 

Chauvin Arnoux CA 8220. Effekterna summerades och fördelades på varje fläkt utifrån 

förhållandet mellan luftflödena. Elförbrukningen till drivning av rotatorn och styrdosor ansågs 

vara försumbar. Ingen mätning gjordes separat på någon elmotor därför aggregaten 

automatiskt stänger av sig om dörrarna öppnas. SFP värdet beräknades med ekvation [6].  

6.4.2 Temperatur 

Temperaturmätningar utfördes för att kunna beräkna temperaturverkningsgraden för 

ventilationsaggregatet. Mätningarna utfördes med hjälp av en TR52 och de temperaturer som 

mättes var tilluft, frånluft, avluft och utomhustemperatur.  

Mätningarna utfördes endast vid två tillfällen, ingen loggning över tid utfördes. Mätningen 

gjordes på olika djup för att undvika oregelbundna värden och för att istället få ut ett relativt 

säkert medelvärde. Uppmätta värden jämfördes sedan med aggregatens interna 

temperaturgivare via styrsystemet för aggregaten. Verkningsgraden kunde sedan beräknas 

med ekvation [4]. 

6.4.3 Termofotografering 

Fotograferingen gjordes med en Testo 875 värmekamera samt en Flir i5 men då endast för 

fotografering av kylrummen. Fotograferingen gjordes för att få en bild över var i byggnaden 

det finns bristfälliga lösningar och i vilken omfattning köldbryggor påverkar byggnaden. 

Fotograferingarna har skett med varierande utetemperatur för de olika våningarna. Idealt hade 

varit att göra fotograferingen samtidigt på alla plan med en låg utetemperatur. Men då huset 

huseras av olika bolag vilken en del har känslig information som ingen får komma över har 

det inte varit möjligt att göra fotograferingen över hela byggnaden över samma dag. Det 

resulterar till att köldbryggorna inte framhävs lika mycket mellan vissa bilder och blir svårare 

att tolka. 
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6.4.4 Luftflöde  

Luftflöden uppmättes för att kunna ställa in värdena för olika zoner i IDA ICE. På flertalet av 

donen behövdes inga mätningar göras då det redan fanns tidigare utförda luftflödesmätningar 

av Mdteknik AB i samband med OVK besiktningar. Däremot utfördes en del 

kontrollmätningar för att jämföra värdena på vissa don mellan de egna mätningarna och de 

som utförts av Mdteknik AB. Det gjordes för att säkerhetsställa att instrumenten 

överensstämde med varandra och att inget hade ändrats i systemet mellan mättillfällena.  

Vid mätning av flöden användes en Testo 417 vinghjulsanemometer med tillhörande kåpor 

för att sluta tätt runt donen. 

6.5 Simulering i IDA ICE 
Byggnadens energianvändning simulerades i IDA ICE som är framtaget av EQUA Simulation 

AB, företaget är svenskt och är en världsledande utvecklare av simuleringsverktyg. EQUA 

mjukvara används bland många av Sveriges största aktörer inom byggbranschen bl.a. Sweco, 

WSP, ÅF, Skanska Ramböll med flera. (25) 

Byggnaden skapades utifrån planritningar, tvärsnittsritningar på klimatskalet och annan viktig 

information så som fönstertyper ventilationslösningar m.m. Figur 5 visar den slutgiltiga 

modellen. Vissa förenklingar gjordes i modellen så som att inte rita ut lastkajen och 

utstickande tak ovan lastkajen. De gråa objekten representerar intilliggande byggnader som 

medför en skuggbildning över byggnadskroppen. 

På varje våningsplan skapades ett antal zoner utifrån dess förutsättningar. Vissa kontor med 

liknande brukarvanor och utrustning har slagits ihop till en större zon för att underlätta 

simuleringen. Markplan samt källare har andra förutsättningar då restaurangen Shanghai hyr 

hela markplanet och källaren används endast som lager. Se bilaga 10 för vidare information 

om modellens planritning/zonindelning. Se bilaga 13 för de mest använda värdena. 

 

Figur 5. IDA ICE modell av fastigheten. 
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6.5.1 Klimatskalet 

Klimatskalet byggdes upp med hjälp av ritningar hämtade från Umeå kommun samt 

Norrporten själva. U-värden för byggnaden beräknades med hjälp av ekvation [2] och [3] med 

information från ritningar och tekniska beskrivningar, se bilaga 8 och 9. När riktig osäkerhet 

rådde kontaktades personer inom Norrportens kontaktnät för rådgivning. Data för dörrar 

saknades och visade sig vara svår att hitta och därför uppskattades U-värdet till 2 W/(m2*K) 

för alla ytterdörrar. 

Vid ekonomiska beräkningar av åtgärder användes värden taget ur 

underhållskostnadshandboken (26), se bilaga 15  

6.5.2 Värmesystemet 

IDA ICE sätter automatiskt in ”ideal heaters” i varje zon då de skapas. Dessa är radiatorer 

som har en så stor installerad effekt att de kan värma lokalen till angivna temperaturer. Den 

enda avdelningen där dessa inte användes är i utbyggnaden till Shanghai, se Figur 5 där 

utbyggnaden syns på kortsidan av byggnaden. Här är det istället installerat 6 stycken el-

radiatorer där effekten uppskattades efter storlek på radiatorerna.  

I luftbehandlingssystemet tillförs värme via värmebatterier för att uppnå en 

inblåsningstemperatur på 18°C, i systemet finns det även kylbatterier. Värmen sköts här via 

fjärrvärme förutom kylan som sköts via eldrivna kylmaskiner. Verkningsgraderna varierar 

från aggregat till aggregat, se bilaga 4. För att se drifttiderna för varje aggregat, se bilaga 3   

6.5.3 Köldbryggor  

Köldbryggornas storlek valdes att uppskattas utifrån personalens åsikter gällande 

inomhusklimatet, ritningsavläsning samt termofotografering då de är komplicerade att 

beräkna. Vid inmatning i IDA ICE finns även vägledning över vilka värden som är ”typiska” 

samt bättre eller sämre för köldbryggor som har använts för att uppskatta värdena. Se bilaga 

11 för vald indata gällande köldbryggorna. Variationen på olika byggnadsdelars köldbryggor 

är en sammanvägning av det som nämnts ovan. T.ex. har fönstren som nyligen bytts ut 

antagits ha ett ”bättre” värde medan vägg och takanslutningar har antagits till ett sämre värde 

utifrån termofotografering samt personalens åsikter. 

6.5.4 Varmvattenanvändning 

Normalt sett är det möjligt att utgå ifrån en vattenvändning på 2 kWh/m2 (Atemp) för lokaler 

(8). En vanlig tumregel är även att ca 40 % av allt vatten blir varmvatten (22). I det här fallet 

inkluderas även en restaurang och utan någon effektmätning till uppvärmning av vatten har 

det istället viktats fram. Det gjordes genom att studera hur energianvändningen normalt sett ut 

under ett års tid och ta fram ett årligt medelvärde. Genom att en renovering gjordes i 

november månad 2015 i restaurangen går det att se en minskning i fjärrvärmeenergi samt 

vattenförbrukning. Antagandet om att allt bortfall berodde på restaurangen gjorde det möjligt 

att räkna ut effektbehovet som försvunnit från fjärrvärmen via ekvation [5]. Resultatet blev att 

ca 56 % av Shanghais vattenanvändning blir varmvatten vilket motsvarar en effekt på 2641 

kWh/månad. Det värdet överensstämmer även med SVEBYS riktlinje på 0,1 kWh/besökare 

(8). 
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6.5.5 Övrigt 

I lokalerna jobbar ett större antal personer som alla producerar en viss tillskottsvärme. Genom 

att föra intervjuer med alla hyresgäster kunde en bild över aktivitetsnivån göras och där av 

approximera tillskottsvärmen producerad av varje individ. 

Då det finns ett antal mindre fläktar i källaren antogs effekten ligga på 70 % av märkeffekt där 

effektförbrukningen beräknades med ekvation [7]. Vidare beräknades värmeförlusterna med 

hjälp av ekvation [1]. 

Vid LCC-kalkyler användes ekvationerna [9], [10] och [11]. Vid mindre investeringar 

användes payback-metoden och ekvation [8]. Parametrarna som användes till att beräkna 

LCC var endast de som påverkades av åtgärden. Är LCC kostnaden för åtgärden lägre än för 

nuläget så betyder det att åtgärden är ekonomiskt försvarbar.  

Även intern utrustning så som datorer, skrivare och belysning tillför värme till byggnaden. 

Under rundvandringen inventerades samtlig utrustning. Typvärden från SVEBY användes 

sedan i IDA ICE modellen (8). 

Vid simulering av åtgärder på klimatskalet har köldbryggor antagits hamna i det området som 

IDA ICE anses vara ”bra”, se bilaga 11.  
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7 Resultat 
Här redovisas den simulerade energifördelningen i byggnaden och resultatet från simulerade 

åtgärder inklusive ett antal åtgärder som inte har beräknats men medför en viss 

energibesparing. 

7.1 Simulerad energianvändning 
Den simulerade energianvändningen av byggnaden visade på att uppvärmning står för den 

största energianvändningen. Även utrustning i kök och kontor utgör en stor del av 

energianvändningen följt av uppvärmningen av tappvarmvattnet, se Figur 6. 

 

Figur 6. Fördelningen mellan energianvändare. De övre värdena i cirkeldiagrammet är angivet i kWh och nedre är 

procentandel.  
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Nedan i Tabell 6 visas nyckeltal och den simulerade energifördelningen per areaenhet för 

byggnaden. 

Tabell 6. Här visas nyckeltal och energifördelningen per areaenhet. 

Parameter Värde Enhet 

Total yta 1 120 m2 

Fastighetsel 47 100 kWh/år 

Hushållsel 57 200 kWh/år 

Total elanvändning 104 300 kWh/år 

Tappvarmvattenberedning 42 300 kWh/år 

Total fjärrvärmeanvändning  150 300 kWh/år 

Specifik elanvändning 42 kWh/m2,år 

Specifik fjärrvärmeanvändning 134 kWh/m2,år 

Specifik energianvändning totalt  176 kWh/m2,år 

 

7.2 Fördelningen av fjärrvärme  
Här visas fördelningen av fjärrvärme mellan huskropparna utifrån den simulerade 

förbrukningen. Det visar på att den äldre delen på 1120 m2 jämfört med den nya på 1902 m2 

står för lite mer än en tredjedel av fjärrvärmeanvändningen, se Figur 7. 

Tappvarmvattenanvändningen är även inkluderad i fördelningen.  

 

Figur 7. Fördelning av fjärrvärme mellan huskropparna. 
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7.3 Åtgärdsförslag 
Här redovisas de granskade åtgärdsförslagen för att minska energianvändningen samt 

driftkostnaden av fastigheten. 

7.3.1 Tilläggsisolera tak 

Runt 15 % av värmeförlusterna kan komma från taket och genom att tilläggsisolera taket blir 

det möjligt att sänka energikostnaderna genom att mindre värme lämnar byggnaden (22). 

Genom att tilläggsisolera taket antas även köldbryggors inverkan minska. I det här fallet så 

har taket redan ett lågt U-värde som ligger nära BBR:s riktlinjer vid renovering, se bilaga 18. 

Anledningen till att elförbrukningen sjunker antas vara på grund av ett minskat kylbehov som 

följd av en tjockare isolering. Därför är det inte ekonomiskt försvarbart att isolera taket med 

en kalkylperiod på 30 år ifall inte någon annan motivation än ekonomiska besparingar finns, 

se Tabell 7.  

Tabell 7. LCC kalkyl över tilläggsisolering av taket. 

Alternativ  
U-värde 

[W/(m2*k)] 
Grundinvestering 

[kr] 

Behov 
fjärrvärme 
[kWh/år] 

Behov el 
[kWh/år] 

LCCTot 

Nuläget 0,14 0 150 300 14 300 1 620 400 

100 mm 
tilläggsisolering 0,11 62 200 149 400 13 800 1 651 800 

200 mm 
tilläggsisolering 0,09 94 200 149 200 13 700 1 697 700 

 

7.3.2 Tilläggsisolera fasad i samband med fasadbyte 

Då tilläggsisolering är tidskrävande och dyr blir återbetalningstiden väldigt lång. Utförs den 

istället i samband med en fasadrenovering eller vid eventuellt byte av isolering p.g.a. mögel 

går tilläggsisoleringen istället att se som endast en tilläggskostnad. Isoleringen är inte testad 

mot mögel i något labb men foton tyder på ett angrepp, se foton i bilaga 7. På fotona går det 

att se att vatten har varit i kontakt med asfaboarden och reglarna med eventuell mögelpåväxt. 

Ifall det gäller för hela byggnaden är oklart men att det saknas luftspalt bakom fasadplåten 

försvårar upptorkning av eventuell fukt vilket gör det möjligt att mögel finns på andra ställen.  

Den ekonomiska kalkylen är beräknad över 30 år och tar endast hänsyn till kostnaden för att 

sätta upp nya reglar och isolera d.v.s den inkluderar inte övrigt arbete, se bilaga 15 för 

prisuppgifter (Priset i bilagan anges i Bruttoarea d.v.s. total fasadyta inklusive fönsterarea). 

För ekonomisk kalkyl, se Tabell 8 och BBR:s riktlinjer vid renovering, se bilaga 18. 

Tabell 8. LCC kalkyl fasadisolering. 

Alternativ  
U-värde 

[W/(m2*k)] 
Grundinvestering 

[kr] 

Behov 
fjärrvärme 
[kWh/år] 

Behov el 
[kWh/år] 

LCCTot [kr] 

Nuläget 0,5 0 150 300 19 000 1 639 300 

100 mm 
tilläggsisolering 0,38 144 800 131 400 18 200 1 623 500 

150 mm 
tilläggsisolering 0,24 176 800 130 500 18 300 1 649 600 
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7.3.3 Tätning av dörrar till kylrum 

Genom att se över tätningar runt dörrar till både kyl och frysrum så kan kylmaskinernas 

drifttid reduceras. Även om Shanghai står för elräkningen så kan kylläckage medföra en ökad 

fjärrvärmeanvändning, vilket Norrporten betalar. 

Hur stor besparingspotentialen blir har inte beräknats men åtgärden är relativt enkel och går 

att utföra på kort tid. Termofotot enligt Figur 8 visar på att det kan vara en ökning av 

köldgenomsläpp runt dörren. 

 

Figur 8. Dörr till kylrum i Shanghai. 

7.3.4 Tätning av rördragning i källare 

Genom att täta de gamla rördragningarna blir det en minskad effekt från köldbryggor på 

källarplan vilket leder till att mer värme istället kan leta sig upp genom byggnaden. 

Besparingspotentialen är inte beräknad fast åtgärden är billig och har därför en kort 

återbetalningstid. Termofotot enligt Figur 9 visar på att värmeförluster förekommer kring den 

gamla rördragningen. 

 

Figur 9. Gammal rördragning in till fjärrvärmecentral. 



27 

7.3.5 Anpassa drifttider 

TA01, VA03 och VA04 går idag på tidkanaler d.v.s. konstant flöde (CAV) under utsatta tider. 

VA03 startar före verksamhetstiden för alla hyresgäster samt så sker det en viss utvädring 

under helgerna. VA04 som behandlar kökets restaurangdel startar upp före köksaggregatet 

TA01. Under åren har lokalernas användning förändrats samt dess ventilationsbehov då 

närvarotiden i byggnaden har ändrats samt bemanningsgraden. Genom att justera drifttiderna 

så att aggregaten starta då människor vistas i lokalerna går det att göra en viss besparing med 

enkla medel, se Tabell 9 för ekonomisk besparing och bilaga 3 för nuvarande drifttider samt 

förslag på nya drifttider. De nya drifttiderna är framtagna genom samråd med fastighetens 

drifttekniker och med hans kännedom över närvarotiderna i lokalerna.  

Tabell 9. Besparing via ändrade drifttider. 

Aggregat Driftreduktion 
[timmar/år] 

Besparing el 
[kWh/år] 

Besparing värme 
[kWh/år] 

Besparing 
[kr/år]  

VA03 321 680 2400 2300 

VA04 208 310 700 730 

 

Om behov skulle finnas för enstaka tillfällen då t.ex. personal jobbar längre än schemalagd tid 

så kan vidare investeringar göras i en timer kopplat till berört aggregat. Det skulle tillåta 

aggregatet att fortsätta gå i t.ex. 2 timmar efter normal avstängningstid. 

7.3.6 Byte av VA03 

Aggregatet VA03 har börjat att närma sig den förväntade livslängden på 20-25 år, vilket 

gäller enligt Swegon och är även en bra uppskattning enligt boverket (27). På grund av sin 

ålder har aggregatet gammal teknik och ett ökat underhållsbehov. Fläktar som drivs via 

remdrift medför att det både krävs mer energi samt att partiklar från remmarna letar sig in i 

lokalerna. Vid ett byte till ett nyare aggregat av modell Swegon GOLD RX08 fås både en 

högre verkningsgrad på rotatorn och fläktarna, se bilaga 5. Det leder till minskat behov av 

värmeenergi och minskat elbehov samt mindre förorenad tilluft tack vare direktdrift. LCC-

kalkylen är beräknad över 20 år och är gjord utan hänsyn till ökade servicekostnader för det 

gamla aggregatet. Servicekostnaden för det nya aggregatet börjar gälla först efter 5 år, se 

Tabell 10 för ekonomisk kalkyl. 

Tabell 10. Besparing vid byte av VA03. 

Åtgärd 
Investering 

kr exkl. 
moms 

Fläkt-el 
[kWh/år] 

Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Underhåll 
[kr/år] 

Service 
[kr/år] 

LCC [kr] 

Nuläget 0 9 000 150 300 5 000 3 000 1 380 300 

Byte av VA03 77 000 3 200 148 900 5 000 3 000 1 373 300 

Byte av VA03 + 
driftanpassning 

77 000 2 400 142 000 5 000 3 000 1 312 800 
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7.3.7 Tätning kring VA04. 

Vid temperaturmätning upptäcktes läckage både vid dörrar på aggregatskåpet samt vid 

tillhörande batteri. Läckaget på batteriet förekommer runt anslutning av ett rör ingående till 

kanalsystemet där relativt stor luftmängd blåses ut. Däremot har inga luftflödesmätningar 

genomförts p.g.a. komplicerad placering. Det här sker på tilluftsidan d.v.s. varm luft blåses in 

på vinden istället för i lokalerna. Om detta medför någon större besparing är svårt att räkna på 

men principen bakom ett FTX system är att behandla all luft inom ett slutet system vilket det 

inte uppfyller nu. 

7.3.8 Byte av säkringsstorlek  

Som alla kraftbolag så tar Umeå Energi ut en avgift beroende på vilken säkringsstorlek som 

finns i byggnadens el-central. Genom samtal med Umeå Energi har två säkringar lokaliserats 

vars säkringsnivå är höga jämfört med effektuttaget. Men då en av säkringarna matar 

motorvärmare medför det effektpikar i systemet vilket gör det svårare att säkra ned. Den 

andra säkringen som idag ligger på 63 A och har en årsförbrukning på ca 25 000 kWh, se 

bilaga 6. Den skulle troligtvis gå att byta till en 35 eller 25 A säkring. Men det förutsätter att 

det är ett relativt stabilt effektuttag på säkringen (något som det berättas mer om i 

diskussionsdelen). På det här relativt enkla sättet går det att spara minst 4347 kr/år. Se Tabell 

3 för säkringspriser och bilaga 1 för rekommendationer av storlek på säkringen. 

7.3.9 Ventilation 

I dag finns det två stycken frånluftsfläktar på källarplan vars uppgift är att ta bort lukt från 

fettavskiljaren. Dessa två fläktar går kontinuerligt utan tidkanal samt saknas återvinning. Den 

ena fläkten skulle kunna stängas av, exempelvis den lokaliserad i FJV centralen och låta den 

andra gå på minimikravet 0,1 l/s per m2 (20). Det här är möjligt då den fläkten själv kan klara 

av ventilationsbehovet, vilket är baserat på luftflödesmätningen som visade ett flöde på 50 l/s. 

Rätt flöde går att uppnå antingen genom ett byte till en fläkt med EC-motor (lågenergi) eller 

installation av varvtalsreglering på nuvarande AC-motor. Skulle luktproblemen återkomma så 

tillåter varvtalsregleringen en flödesjustering för att hantera det, se Tabell 11 för besparing vid 

varvtalsreglering. 

Tabell 11. Besparing vid installation av femstegs transformator och avstängning av fläkt i fjärrvärmecentral. 

Åtgärd 
investering 

inklusive 
arbete [kr] 

Besparing 
el 

[kWh/år] 

Besparing 
Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Besparing 
[kr/år] 

Pay-back 
[år] 

Varvtalsreglera 
fläkt 4 434 360 3 400 2600 1,7 

 

EC-motorn avfärdades p.g.a. högt pris genom rådgivning av Lage Olofsson på Mdteknik och 

därför granskades endast installationen av en femstegstransformator på nuvarande fläkt. 
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7.3.10 Belysning 

Byte av armaturer i källare till nyare HF-don med T5 lysrör eller LED armaturer är möjligt då 

det idag sitter äldre armaturer med T8 lysrör i källaren. Det skulle medföra en minskad 

energiförbrukning men ur en ekonomisk synpunkt är det inte lönsamt då brinntiden är för liten 

att det skulle kunna återbetala sig.  

I övriga lokaler finns det nyare T5 lysrör samt LED armaturer som är väldigt energieffektiva 

men saknar styrning. Att installera någon närvarostyrning har inte granskats då det inte har 

ansetts vara lönsamt. Det är grundat på att personalen säger att det är duktiga på att släcka 

efter sig samt den redan låga energiförbrukningen. Skulle nattvandring genomföras skulle det 

upptäckas ifall det stämmer eller inte och på så vis kunna dra slutsatser om styrning ändå 

borde införas. 

7.3.11 Använd luftvärmepump 

I utbyggnaden till restaurangen finns idag en luftvärmepump som sällan används. Då en 

luftvärmepump förbrukar mindre energi än vad den skapar så är det både ekonomiskt och 

miljömässigt sett dåligt att inte använda den. I ett scenario där alla elradiatorer används som 

spetsvärme under vintern skulle det resultera i en årlig besparing av el på 5800 kWh eller ca 

4 000 kr, se Tabell 12. 

Tabell 12. Resultat vid endast användning av luftvärmepump. 

Åtgärd 
Besparing 

el 
[kWh/år] 

Besparing 
[kr/år] 

Använd 
luftvärmepump  5 800 4 000 

 

7.3.12 Avloppsvärmeväxlare kopplad till restaurang 

Restaurangen förbrukar idag ca 31 700 kWh/år fjärrvärmeenergi till uppvärmning av 

tappvarmvatten, det motsvarar 75 % av den totala tappvarmvattenförbrukningen i fastigheten, 

se bilaga 14. Genom att installera en avloppsvärmeväxlare med en teoretisk verkningsgrad på 

20 – 25 % enligt BeBo så går inkommande kallvatten att förvärma (28). Mätningar har 

däremot visat på endast en 10 % verkningsgrad vid verkliga anläggningar (28). Den tekniska 

livslängden anges till 40 år för en MM-växlare. Men den ekonomiska kalkylen har valts att 

göras men en kalkylperiod på 30 år på grund av osäkerheten i hur länge en 

restaurangverksamhet kommer att bedrivas i fastigheten. Priset för växlaren inklusive 

installation är uppskattat av Caverion till 35 000 kr exkl. moms, se Tabell 13 för ekonomisk 

beräkning. 

Tabell 13. Besparing vid installation av avloppsvärmeväxlare. 

Åtgärd Verkningsgrad 
[%] 

Fjärrvärmeanvändning 
[kWh/år] 

Besparing 
[kr/år] 

LCC [kr] 

Nuläget 0 31 700 0 308 600 

VVX 10 28 500 2 300 312 100 

VVX 25 23 800 5 500 266 400 
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8 Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet kommer en mer öppen diskussion om resultatet att göras samt så kommer 

slutsatser att tas över vad som är mest lämpligt att göra av åtgärderna. 

8.1 Diskussion 
Den simulerade energifördelningen visar på att det av all tillförd fjärrvärme som de två 

huskropparna använder så går 37 % till den äldre byggnaden. Den äldre delen står också för 

ca 37 % av den totala golvarean och då den här huskroppen uppskattningsvis har ett sämre 

klimatskal och andra tekniska lösningar så borde den kräva mer till uppvärmning. 

Anledningen till detta kan vara att Shanghais köksredskap producerar så mycket värme att det 

under vintertid bidrar men en stor nyttig tillskottsenergi. Notera dock att det tillkommer 5800 

kWh/år för uppvärmning av Shanghais utbyggnad men då i direktverkande el.  

Tilläggsisolering av taket visade sig inte vara lönsamt vilket förmodans bero på att U-värdet 

redan är relativt lågt och att energibesparingen inte kan väga upp kostnaden. Det låga U-

värdet beror på kombinationen av lättbetongsbjälklaget samt isoleringen, det leder till ett U-

värde på 0,14 W/(m2*K) för taket. Skulle en tilläggsisolering ändå övervägas så borde en 

fuktberäkning göras för att se om det finns risk för att vattenånga kommer att kunna 

kondensera under taket. 

Fasadisoleringen är något som inte är lönsamt då det medför för stora kostnader jämfört med 

energibesparingen. Men ses det som en merkostnad vid en eventuell fasadrenovering av 

estetiska skäl, för att sätta dit en luftspalt bakom plåten eller för ett byte av mögelskadad 

isolering så kan det vara ekonomiskt att genomföra. Görs denna åtgärd så kommer nuvarande 

fönster att hamna längre in i väggen vilket sänker ljusinsläppet och förändrar utseendet av 

byggnaden. Takfoten kommer också behöva justeras då den redan idag inte sticker ut 

nämnvärt från fasaden. Anledningen till att elförbrukningen sjunker antas vara på grund av ett 

minskat kylbehov som följd av en tjockare isolering. Det beror på att isoleringen inte bara 

isolerar mot kyla under vintern men även mot värme under sommaren. Den ekonomiska 

beräkningen för fasaden använde sig av schablonvärden för väggens bruttoarea d.v.s. totala 

yta inklusive fönster. Skulle fönsterarean räknas bort så skulle kostnaden per m2 öka. 

Något som upptäcktes under rundvandringen var att många av de lokaler som VA03 

behandlar har för höga ventilationsflöden i förhållande till närvaron. Det beror på att vissa 

lokaler på andra våningen i stort sett inte brukas och möjligheten till att styra flödet 

individuellt per lokal i dagsläget inte finns. Genom ett byte av aggregatet till ett nyare med 

frekvensstyrda motorer skulle närvarogivare kunna användas i lokalerna. Dessvärre kan det 

vara svårt samt olönsamt att installera Lindinvent utan istället gå på endast en givare t.ex. hela 

mansjourens lokal. Tack vare det nya aggregatet tillåts lokalernas lufttillförsel styras 

individuellt och är ingen person närvarande kan flödet regleras ned till minimikraven. 
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Som det går att se på åtgärdsresultatet gällande byte av aggregat så ska man ha i åtanke att 

resultatet jämförs med att behålla det gamla aggregatet. Beräkningarna i resultatet tar inte i 

beaktning att det gamla aggregatet troligtvis snart lär behöva ett fläktbyte och inkluderar inte 

heller kostnaderna för byte av remmar eller remskivor. Nya fläktar är så klart väldigt dyra 

men mer energieffektiva. Anledningen till att ett fläktbyte inte granskades är p.g.a. att det 

befintliga aggregatet är runt 20 år gammalt och att endast byta fläktar kan medföra problem. 

Bland annat förloras helhetslösningen som Swegon erbjuder med sin styrning, installation och 

att alla delar blir nya samt designade för att fungera tillsammans. Det nya skåpet medför även 

nyare teknik gällande rotatorn samt dess drivning vilket också kan börja krångla med den 

gamla enheten. Det gamla aggregatet kan även vara otätt medan ett nytt Swegon aggregat 

håller bättre standard i det avseendet. Innan ett byte rekommenderas att det först görs en 

kontroll av lager samt remmar ifall de kan orsaka den höga effektförbrukningen. Det bör 

göras för att kontrollera att den höga energiförbrukningen inte orsakas av serviceinriktade 

problem, om något av felen finns så medför det en minskad total verkningsgrad. Det skulle då 

kunna förklara den höga effektförbrukningen men om något av dessa fel inte finns är det 

lämpligt att överväga ett byte. 

Troligtvis så går det göra även större besparingar än vad som anges gällande ändring av 

drifttider på aggregaten. Det är på grund av att styrningen gjordes på den säkra sidan för att 

ingen hyresgäst skall bli utan en god luftkvalitet. 

Ytterligare åtgärder på övriga aggregat vore att sätta in en övertidstimer som tillåter drifttiden 

att regleras ned ännu mer än idag. Det p.g.a. att drifttiden idag ligger på den ”säkra” sidan för 

att de inte skall stängas av när någon vistas i lokalen. Vid användandet av en timer tillåts 

istället aggregatet att stängas tidigare, behövs ökad drifttid trycker personen på en knapp så 

går aggregatet ytterligare en timme eller två. 

Vid byte av aggregat finns en lösning till att öka verkningsgraden ännu mer och det är att 

ställa till och frånluftflödena till ungefär samma fast med något undertryck i byggnaden. Det 

beror på att Swegon anger att verkningsgraden då kommer att öka till 84 % istället för de 

beräknade värdet med nuvarande flöden på 71 %. 

Genom att granska det årliga effektuttaget på säkringar kan man relativt enkelt kunna få en 

bild på om säkringarna är för stora. Då energibolagen som i det här fallet Umeå Energi tar ut 

en säkringsavgift beroende på storlek av säkringen kan man lätt sänka driftkostnaderna. Något 

att tänka på är att säkringar som t.ex. ligger på motorvärmare kan ha effektpikar i systemet 

vilket medför att säkringen måste vara stor jämfört med elförbrukningen. Därför kan det vara 

bra att göra mätningar innan säkringen byts för att se ifall effektpikar förekommer. 

Anledningen till att mätningar måste göras är för att Umeå energi endast dygnsvis loggar 

effektuttaget på säkringar på minst 80 A. 
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En åtgärd som är lätt att motivera ur ekonomisk synpunkt men desto svårare ur 

trivselsynpunkt är att styra fläkten i källaren. För genom att sätta en femstegstransformator på 

fläkten i källaren kan man enkelt åstadkomma relativt stora besparingar. Nackdelen med den 

här lösningen kan vara att människor ändrar på flödet till max vid dålig lukt och inte ändrar 

tillbaka. Om det låter som ett möjligt scenario kan det vara lika bra att sätta fläkten på en 

timer som via knapptryck startar fläkten i t.ex. två timmar. Det kan även bli så att den dåliga 

lukten inte hinner ventileras ut under tiden personen i fråga vistas i källaren, därför bör 

alternativet om att låta den gå på en tidkanal beaktas. Innan någon ändring av systemet görs så 

bör ansvarig fastighetstekniker få ge sin synpunkter om de olika lösningarna. 

I utbyggnaden till Shanghai finns det idag en luftvärmepump installerad. Däremot används 

den ytterst sällan enligt driftteknikern av fastigheten. Istället har uppvärmningen skett med el-

radiatorer. Skulle istället luftvärmepumpen brukas mer flitigt så skulle restaurangen kunna 

spara ca 4 000 kr/år i sin elförbrukning. Något att tänka på då är att låta elradiatorerna ligga 

snäppet under börvärdet vintertid. Det är för att luftvärmepumpen inte klarar att hålla rätt 

temperatur under de kallaste dagarna och då kommer att behöva hjälp från en annan källa. 

Anledningen till varför luftvärmepumpen inte används är okänd.  

Idag kostar uppvärmningen ca 22 000 kr/ år av tappvarmvattnet till Shanghai vilket 

Norrporten betalar. Ett alternativ som inte är så vanligt idag men kan vara genomförbart är att 

installera en värmeväxlare på avloppsvattnet. SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) har 

gjort tester på duschar där det har visat på en verkningsgrad på upp till 25 %. Men 

verkningsgraden varierar beroende på temperaturen och ju lägre temperaturdifferens desto 

lägre verkningsgrad. Även om vattnet vid tappstället är t.ex. 40°C så kommer förluster att ske 

innan det når värmeväxlaren. Temperaturen kan även variera då det inte alltid används 

hetvatten vid tappställen vilket leder till att medeltemperaturen i ledningarna sjunker. Utförda 

mätningar från BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) 

visar på en verkningsgrad på 10 % jämfört med det teoretiska 20 – 25 %. Därför är det viktigt 

att försöka montera växlaren vertikalt då det ger bäst förutsättningar för en hög 

värmeöverföring jämfört med horisontell montering. Men som den ekonomiska kalkylen 

antyder kan det vara på gränsen till att det lönar sig över en 30 års period fast det är också 

möjligt att se det här som en ”testanläggning” inför framtida installationer.  

I fall inte en avloppsvärmeväxlare går att montera så bör möjligheten att installera en 

effektmätare till restaurangen Shanghai ses över och låta de betala för förbrukat varmvatten. 

Även om det inte medför en direkt energiminskning för byggnaden så kan det få 

restaurangägaren att tänka om hur köket sköts och på eget bevåg minska sin förbrukning. 

Lösningar som t.ex. installation av snålspolande munstycken och införande av nya rutiner så 

som att använda bara kallvatten vid sköljning. Det skulle även vara möjligt att helt koppla ur 

varmvattnet till förspolningen.  
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8.2 Felkällor 
Ritningarna som är handritade från 1964 samt de tillhörande tekniska beskrivningarna medför 

en viss osäkerhet gällande klimatskalets uppbyggnad. Det beror bl.a. på att många tvärsnitt är 

otydliga vilket gör det svårt att tolka vilket material det är samt så framgår inte tjocklekarna 

på alla skikt vilket medför risken till mätfel. Ritningarna visar även på att klimatskalet består 

av flertalet olika konstruktioner, detta medför att vikningen för ett korrekt U-medel försvåras 

och kan därmed leda till avläsningsfel. 

De uppmätta temperaturerna som krävs för beräkning av den termiska verkningsgraden 

påverkas av fläktarna som genererar en viss värme men i viken omfattning är svårt att 

uppskatta. Det är också så att temperaturen variera på djupet i kanalerna samt så kan 

”luftfickor” förekomma som även de kan förvränga mätningarna. Därför är det viktigt att 

mäta på flera olika djup och gärna på olika avstånd från växlaren men det är ändå extremt 

svårt att mäta rätt.  

Byggnaden är gammal och har genom åren genomgått ett antal renoveringar. Som en följd av 

det så finns flertalet versioner av ritningar, tekniska beskrivningar på byggnadens då 

kommunen försöker att spara samtliga. Det gör att risken finns att fel ritningar osv har blivit 

granskade och att ritningarna är otydliga har inte gjort saken bättre. Dessvärre har Norrporten 

själv inte den bästa kollen på vad som gäller då byggnaden inte varit i deras ägo så länge sett 

över byggnadens livstid. Allt det här medför att vissa antaganden har blivit tvungna att göras 

och därför råder det en liten osäkerhet på hur byggnadens klimatskal är konstruerat på vissa 

områden. 

Luftflödesmätningarna har utförts med hjälp av en Testo 417 för att ta fram luftflöden på don 

i olika delar av byggnaden. Enligt Lage Olofsson på Mdteknik AB så går det att räkna med en 

osäkerhet på runt 7 % i varje mätning. Det beror dels på instrumentets egen osäkerhet samt 

hur pass noggrann mätningen är utförd. Med antalet mätningar medför det en relativt stor 

osäkerhet och även om man mäter direkt på aggregaten blir felmarginalen stora då flödena 

som störst ligger runt 1000 l/s.  

Flertalet taklampor i Shanghais lokaler saknades eller var utbrända vid inventering. Därför har 

dessa antagits att inte vara i drift någon gång under året. Skulle det antagandet inte stämma så 

skulle det medföra en ökad energiförbrukning för belysningen. 

Aggregatet VA04 är i dagsläget en osäker faktor då det vid båda mättillfällena gav så kallade 

övertoner. Övertoner är frekvenskomponenter som är multipler av nätfrekvensen 50 Hz och 

kan störa elektrisk utrustning. De kan i värsta fall öka effektförluster och medföra 

driftstörningar som ofta orsakas av föråldrad elektronik och dåligt avstörd utrustning. Normalt 

sett finns alltid övertoner på några enstaka procent men i det här fallet finns det så stora som 

160 % i förhållande till grundtonen d.v.s. 50 Hz som det är på elnätet. Även Cos ϕ 

(effektfaktorn) visar även på det som är väsentligt lägre än vad den borde vara, se bilaga 16 

och 17. Därför konstateras det att mätningarna på det här aggregatet är ytterst osäkra och 

installationen bör ses över innan exakta mätningar skall genomföras. Inget fel kan härledas till 

mätutrustningen då den kontrollmätades mot en elektrisk motor på universitetet som inte har 

några kända fel som kan orsaka detta. 
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Eftersom det finns öppningar mellan den nya och gamla byggnaden är det svårt att säga hur 

mycket de påverkar varandra. I det här fallet simulerades endast den äldre delen utan hänsyn 

till dessa öppningar och därför finns det en viss osäkerhetsfaktor i resultatet. 

Ofrivillig ventilation är en stor faktor och för att få ett riktigt värde måste byggnaden 

genomgå ett trycktest för att räkna ut dess täthet. Därför finns det stor osäkerhet i det antagna 

värdet på 0,1 oms/h orsakat av ofrivillig ventilation.  
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8.3 Slutsatser 
Från de simulerade åtgärderna samt övriga åtgärder har det visat på att en besparing på många 

olika områden är möjlig även om byggnaden inte håller så dålig standard som först befarats. 

Fasadisoleringen bör testas i ett laboratorium för att ta reda på om någon hälsofara kan finnas 

för hyresgästerna p.g.a. mögel. Är ett test positivt kan det vara ekonomiskt försvarbart att 

tilläggsisolera då tilläggsisoleringen endast blir en merkostnad. Däremot är det viktigt att testa 

isolering från flertalet olika områden på fasaden så att det inte visar sig vara endast en lite del 

som är skadad 

Luftbehandlingsaggregatet VA03 bör bytas sett utifrån effektmätningarna, kostnadskalkylen 

samt friheten det nya aggregatet skulle ge tack vare frekvensstyrda fläktar. Men i vilket fall 

som helst bör drifttiderna ges en översyn på både VA03 och VA04 aggregaten även om inte 

VA03 byts då det är en gratis åtgärd. 

Huvudsäkringen bör bytas om det anses vara möjligt att genomföra det utan att den lägre 

säkringsnivån kan påverkas av effektuttaget. 

Frånluftsfläkten i källaren är även något att se över då det är enkel åtgärd som återbetalar sig 

snabbt. Åtgärden bör endast utföras om det anses vara möjligt utan att luktproblemen blir för 

stora. En till enkel åtgärd är att se till att luftvärmepumpen som är installerad i Shanghai 

används så mycket som möjligt istället för att direktverkande el skall värma lokalen. 

En metod som kräver ett större ingrepp är att sätta en värmeväxlare på avloppsvattnet för att 

ta tillvara på energin som annars går förlorad. Det som gör den här lösningen bra är att den är 

”passiv” vilket i princip leder till att inget underhåll eller energibehov från pumpar krävs. 

Slutligen så är det vid energieffektiviseringar viktigt att inte stirra sig blind på en åtgärds 

besparing och endast välja de bästa. Istället är det smart att låta de mer lönsamma åtgärderna 

betala för de mer kostsamma åtgärderna. På så vis kan man drastiskt sänka sin 

energiförbrukning genom att fler åtgärder genomförs, samtidigt som det ger en god 

avkastning på investerat kapital.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Rekommenderad storlek på säkringar 

Säkringsstorlek  Årlig elförbrukning Maximalt effektuttag 

16 A 0-20 000 kWh 11 W 

20 A 20 000-25 000 kWh 14 kW 

25 A  25 000-30 000 kWh 17 kW 

35 A 30 000-40 000 kWh 24 kW 

50 A 40 000-55 000 kWh 35 kW 

63 A 55 000-70 000 kWh 44 kW 

 

  



II 

Bilaga 2. Termofotografering 

 

  



III 

Bilaga 3. Drifttider 
Tabell nedan visar nuvarande drifttider för samtliga FTX aggregat.  

Aggregat Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

TA01               

Start  09:00 10:30 10:30 10:30 10:30 12:30 12:30 

Stopp 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 21:00 21:00 

VA03               

Start  04:00 05:00 05:00 05:00 05:00 10:00 10:00 

Stopp 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 13:00 13:00 

VA04               

Start  10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 

Stopp 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 

Drifttiderna för aggregaten är tagna ifrån deras styrsystem. 

Tabell nedan visar drifttider efter justering av VA03 och VA04. De ändrade tiderna är 

markerade med fet text. 

Aggregat Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

VA03               

Start  05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 avstängd avstängd 

Stopp 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 avstängd avstängd 

VA04               

Start  10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 12:00 

Stopp 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 21:00 

 

  



IV 

Bilaga 4. Luftbehandling 

Beteckning VA04 VA03 TA01 F-luft källare F-FJV central 

Typ VVX eller fläkt 
Rot Rot Vät F-system F-system 

Betjäningsområde 
Restaurang 

Övrig 
byggnad Restaurang/kök källare FJV central 

Drifttid 
genomsnitt 

[h/dygn] 12 10 11 24 24 

T-flöde [l/s] 912 641 836 - - 

F-flöde [l/s] 944 493 948 50 20 

Temp. verk-
ningsgrad [%] 

75 67 50 0 0 

SFP [kW/(m3/s)] 1,52 3,9 1,54 - - 

TF - motor 
märkeffekt [kW] 2,2 1,2 okänt - - 

FF - motor 
märkeffekt [kW] 2,2 1,2 okänt 0,061 0,115 

ηTot-TF [%] 
0,6 

(uppskattat) 
0,5 

(uppskattat) 
0,6 

(uppskattat) - - 

ηTot-FF [%] 
0,6 

(uppskattat) 
0,5 

(uppskattat) 
0,6 

(uppskattat) 
0,7 

(uppskattat) 
0,7 

(uppskattat) 

Beräknad total 
effekt [kW] 1170 2500 1200 - - 

 

Bilaga 5. Swegon RX08 

Temperaturverkningsgrad 
[%] 

SFPV, FF 

[kW/(m3/s)] 
SFPV, TF 

[kW/(m3/s)] 
ηFF [%] ηTF [%] 

71 0,84 0,76 74 74 

 

  



V 

Bilaga 6. Elförbrukning på säkring. 
Elförbrukningen ges månadsvis i kWh. Det här gäller endast abonnemanget med 63 A 

säkringen och för inte hela byggnaden. 

 



VI 

Bilaga 7. Klimatskal långsida med plåtfasad 
I figurer nedan visas skicket samt klimatskalets uppbyggnad bakom plåtfasaden på 

långsidorna. 

  



VII 

Bilaga 8. Ritningar 
Figurer i det här kapitlet visar genomskärningar i klimatskalet på fastigheten. Notera att ingen 

genomskärning gäller tillbyggnaden på Shanghai.  

 

 



VIII 



IX 

 



X 

Bilaga 9. Tekniska beskrivningar 
De två nästkommande figurerna är den tekniska beskrivningen gällande fastigheten. 

  



XI 

 

  



XII 

Figur nedan är den tekniska beskrivningen gällande utbyggnaden kopplad till Shanghai.  

  



XIII 

Bilaga 10. Planritningar IDA ICE 

 

 

 



XIV 

 

  



XV 

Bilaga 11. Köldbryggor IDA ICE 

 

  



XVI 

Bilaga 12. Energianvändning tillhandahållen av Norrporten 
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XVII 

Bilaga 13. Indata IDA ICE 

Parameter Värde Enhet källa 

Temperatur lägsta 20 °C Norrporten 

Temperatur högsta 23 °C Norrporten 

Ofrivillig ventilation 0,1 oms/h IDA ICE (antaget) 

Tappvarmvatten 2 kWh/m2 SVEBY 

Aktivitetsnivå kontor 1,2 met IDA ICE (antaget) 

Effekt lysrör T8 18 W Inventering 

Effekt lysrör T5 28 W Inventering 

Eleffekt PC 125 W SVEBY 

Eleffekt server 150 
kWh/(år och 
person) SVEBY 

Eleffekt kopieringsmaskin 400 W SVEBY 

Eleffekt skrivare 160 W SVEBY 

 

Bilaga 14. Fördelning av fjärrvärme för uppvärmning av tappvarmvatten  

 



XVIII 

Bilaga 15. Schablonvärden 

 

  



XIX 

Bilaga 16. mätvärden aggregat TA01 
 

Aggregat 
TA01 Fas 1 Fas 2 Fas 3   Övertoner ström 

 

U 236 236 236 V h2 0 % 

I 2,4 2,4 2,4 A h3 0,2 % 

Cos ϕ 0,89 0,85 0,85   h4 1 % 

Effekt 520 455 475 W h5 1 % 

 504,096 481,44 481,44 W     

 

  



XX 

Bilaga 17. mätvärden aggregat VA04 
 

Fas 1    Övertoner för ström  

U 235 V  h2 5 % 

I 4,3 A  h3 5 % 

Cos ϕ 0,59   h4 2 % 

dpf 99 %  h5 63 % 

THDf 135 %  h6 5 % 

THDr 80 %  h7 70 % 

Effekt 585 W  h9 10 % 

 

Fas 2       

U 235 V  Övertoner för ström  

I 3,5 A  h3 5 % 

Cos ϕ 0,48   h5 80 % 

Dpf 90 %  h7 80 % 

THDf 150 %  h8 17 % 

THDr 80 %  h9 10 % 

Effekt 395 W     

 

Fas 3    Övertoner för ström  

U 235 V  h3 15 % 

I 4 A  h5 85 % 

Cos ϕ 0,46   h7 73 % 

DPf 89 %     

THDf 160 %     

THDr 85 %     

Effekt 450 W     

 

  



XXI 

Bilaga 18. BBR:s riktlinjer vid renovering 

U-värde Riktvärde Enhet 

Uvägg 0,18 [W/(m2*K)] 

Utak 0,13 [W/(m2*K)] 

Ugolv 0,15 [W/(m2*K)] 

Ufönster 1,2 [W/(m2*K)] 

Uytterdörr 1,2 [W/(m2*K)] 

 


