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Abstract
In the central parts of Hofors a healthcenter is located which is included in Hoforshus AB's building
stock, the building itself is divided into a main building and a smaller one in which the child health
center and maternity care is located. The buildings are connected by a corridor substantially glazed.
Now they are interested in maping the building's energyusage as this is relatively high, in addition,
the users of the building had been dissatisfied with the indoor climate in both summer and winter.
Because of the healtcare activities the owners were most interested in finding solutions that would
not interfere with it.
The study conducted has had a primary focus on the building envelope and above all on the glazed
corridor’s impact on the rest of the building. One can assume that the high proportion of glass in this
part of the building affects the indoor climate negatively keeping in mind the low U-value of the glass
and the solar heat load, this gives during the summer when heat gain is not desired. A literature
study to investigate how people perceive the climate as well as how to make a reliable simulation
model of a building has been completed. The study resulted in an understanding of how the indoor
climate is perceived and quantified, and also in an understanding of what is important in the
collection of data for the simulation model.
Keeping in mind how data should be collected according to the literature reviwe- have as much data
as possible measured through surveys and own observations, blueprints have been studied and their
validity has been investigated by measuring the building, blower door has been performed and
temperature- and relative humidityloggning. Instantaneous values of the FTX system was made to
calculate its efficiency. Linear thermal bridges have been investigated by finite element method in
the program COMSOL Multiphysics 3.5. For validation of the simulated model the results of it were
compared with the acutal measured energyconsumption of the building. The simulations were
performed in BV2.
The results of the study show, as expected, the glazed corridor’s negative impact on the building's
indoor climate. Temperature was logged between 160412-160509 highest temperature was 30 ° C
and minimum 15 ° C, which is more widespread than in other areas where the temperature was
logged. The simulations that were performed on the glazed corridor shows that it consumes between
5000-5500 kWh on the area of 13.5 m2. Finally the study resulted in recommendations for the
building that includes additional insulation of the attic, replacement of a smaller wall section,
lowering the temperature by 1 ° C, as well as some maintenance measures to improve the indoor
climate. The measures are believed to be possible to implement without significant interference with
the health care acitivities. In addition the proposed measures seem profitable according to the pay of
method.
Keywords: Energy efficiency of buildings, Energy simulation, Indoor climate, Case study, BV2
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Sammanfattning
I centrala Hofors ligger vårdcentralen som ingår i Hoforshus ABs byggnadsbestånd, byggnaden i sig är
uppdelad i en huvudbyggnad och en mindre del där BVC och mödravårdsverksamheten ligger.
Byggnaderna är sammanbundna med en korridor som huvudsakligen är inglasad. Företaget var
intresserat av att kartlägga byggnadens energianvändning eftersom denna föreföll relativt hög,
dessutom hade brukarna i byggnaden uttryckt sitt missnöje med inneklimatet under såväl sommarsom vintertid. På grund av den verksamheten i byggnaden var lösningar som inte stör denna av
högsta intresse.
Studien som genomförts har haft främsta fokus på byggnadens klimatskal och fram för allt på
glasgångens inverkan på den övriga byggnaden. Det kan förutsättas att den höga andelen glas i den
här delen av byggnaden påverkar dess inneklimat negativt medtanke på de låga U-värdet hos glas
och den solvärmelast som detta ger under sommartid då värmetillskottet inte är önskat. En
litteraturstudie för att undersöka hur människor upplever inneklimatet samt hur en tillförlitlig
simuleringsmodell för en byggnad har genomförts. Studien resulterade i en förståelse för hur
inneklimatet upplevs och kvantifieras samt en förståelse för vad som är viktigt vid insamling av data
till en simuleringsmodell.
Med tanke på hur indata skall hämtas enligt litteraturstudien har så mycket data som möjligt mätts
upp via undersökningar och egna observationer, ritningar har undersökts och deras validitet har
undersökts genom uppmätning av byggnaden, blower-door har genomförts samt temperatur- och
relativånghaltloggning. Momentanvärden. på FTX-systemet för att beräknas dess verkningsgrad.
Linjära köldbryggor har undersökts med finitelementmetod i programmet Comsol multiphysics 3,5.
För validering av simuleringsmodellen har uppmätta energiförbrukningen använts och jämförts med
simuleringens resultat. Simuleringarna är genomförda i BV2.
Resultatet av studien visar som tidigare förväntat på glasgångens negativa inverkan på byggnadens
inneklimat temperaturen loggades mellan den 12 april och 9 maj 2016 högsta temperaturen var 30°C
och lägsta 15°C vilket är en större spridning jämfört med övriga utrymmen där temperaturen loggats.
Simuleringarna som genomfördes av glasgången visar att denna förbrukar mellan 5000-5500 kWh
med bruksarean 13,5 m2. Slutligen resulterade studien i rekommenderade åtgärder för byggnaden
som innefattar tilläggsisolering av vindsbjälklag, utbyte av ett mindre väggparti, sänkning av
temperaturen med 1°C samt en del underhållsåtgärder för att förbättra inneklimatet. Åtgärderna
antas vara möjliga att genomföra utan att verksamheten störs. Föreslagna åtgärder förefaller också
relativt lönsamma enligt pay-off metoden.

Nyckelord: Energieffektivisering av byggnad, energisimulering, inneklimat, fallstudie, BV2
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1. Inledning
Energianvändningen står idag i fokus i samhället. I västvärlden har användandet av fossila bränslen
lett till uppvärmning av klimatet via växthuseffekten. När världen globaliseras och övriga världsdelar
kräver samma levnadsstandard som den sedan länge industrialiserade västvärlden behövs
effektivisering för att få energiresurserna att räcka till. Som reaktion på problemen med
globaluppvärmning har mål på, FN-, EU- och nationellnivå satts.
Enligt EU behöver de globala utsläppen av växthusgaser minska med minst 50 % till 2050 från
värdena 1990, samma värden måste vara nära 0 till år 2100 för att temperaturökningen ska stanna
vid högst 2 grader. När FN höll klimatkonferens i Paris deltog EU, konferensen resulterade i ett
globalt avtal om att minska utsläpp av växthusgaser och att de rikare länderna skall bistå med stöd år
fattigare länder för att genomföra åtgärder som krävs för uppfyllnad av avtalet. Målet är att hålla
globala uppvärmningen under 2 grader. (EU-upplysningen)
20-20-20 målet förkortas EU:s klimatarbete och handlar om fyra mål som EU ska nå senast 2020. EU
ska minska växthusgasutsläppen med 20 %, sänka energianvändningen med 20 % samt höja andelen
av förnybar energi som används med 20 % samt höja andelen biobränsle transporter till 10 %,
utgångspunkt i värdena från 1990. Förnybar energi är energi som inte härstammar fossila källor. Det
syftar främst på vind-, sol-, vattenkraft och biobränsle(EU-upplysningen, 2016)
Med år 2005 som utgångspunkt har Sverige ett nationellt mål att minska växthusgasutsläppen med
17 % till 2020. Ett ytterligare mål som kan jämföras med EU är att Sverige har målet att minska
utsläpp med 40 % till 2020 jämfört med 1990. Sverige har också ambitionen nationellt att andelen
förnybar energi av den totala energianvändningen ska vara 49 %. (Regeringskansliet, 2015)
I Sverige har den årliga energitillförseln legat mellan 550-600 TWh i genomsnitt de senaste 30 åren
(Energimyndigheten 2016). Senaste mätningen visade på en nedgång med 10 TWh jämfört med
tidigare året. Se figur 1 för energitillförseln för 2013.

Figur 1-Visar energitillförseln under 2013 (Energiläget, 2015)
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Figur 2-Visar kartläggning över energianvändningen i Sverige. (Energiläget, 2015)
Enligt Energimyndigheten (2015) var energianvändningen i bostads- och servicesektorn 147 TWh,
vilket motsvarar 39 % av årets energianvändning (375 TWh) se figur 2. I arbetet med
energieffektivisering ska kommuner och myndigheter föregå med gott exempel för att Sverige ska
nå sina uppsatta mål.

1.1 Bakgrund
I samarbete med MEKKAB utförs examensarbetet på en mödravårdscentral som ägs av Hoforshus
AB. Målet med arbetet är att undersöka och utreda vilka möjligheter som finns för att minska
kostnaderna för energianvändningen och förbättra byggnadens inneklimat. Mödravårdscentralen är
belägen på Centralgatan 14 i Hofors och är sammanbunden med den övriga vårdcentralen med en till
stora delar inglasad korridor mellan byggnaderna. Anledningen till att Hoforshus AB kontaktat
MEKKAB var att ägarna konstaterade att byggnaden har stort årligt energibehov och eftersom att
brukarna i byggnaden klagat på inneklimatet under både sommar- och vintertid.
Mödravårdscentralen ligger centralt i Hofors och har en bruksarea som motsvarar 353 m2,
byggnadsåret är 1984 och nuvarande energiprestanda är 226 kWh/m2år enligt energideklaration,
däremot visar uppmätta data en lägre energianvändning motsvarande 146 kWh/m2 och 157 kWh/m2
för år 2014 samt 2015. Byggnaden har sin egen energiförsörjning trots att den sitter ihop med den
övriga vårdcentralen. Energiprestandan jämförs med det krav som ställs på nybyggda byggnader i
samma användningssyfte: 90 kWh/m2år (BBR 22, 2015). Värdet på energianvändningen jämförs
också med ett statistiskt framtaget intervall där liknande byggnader ligger avseende energiprestanda

2

(statistiken baserad på byggnadens byggnadsår, vad den används till och den geografiska
positionen). Intervallet: 108-163 kWh/m2år. Byggnaden som är föremål för utredningen visas i figur 3
nedan.

Figur 3– Flygfoto över Hofors mödravårdscentral. (hitta.se)
Byggnaden som ingår i utredningen är den byggnad som är inringad med den röda ovalen i figur 3.
Hofors mödravårdscentral är byggd på decennieskiftet mellan 1970/1980 och är i behov av en
upprustning då den närmar sig 40 år i bruk utan större upprustning. Under sommarperioden är
misstrivseln i byggnaden som störst enligt MEKKAB. Under vintern klagas på drag och kalla
utrymmen troligen på grund av dåligt isolerade klimatskalskomponenter. På grund av ekonomiskaoch verksamhetsmässiga skäl prioriteras mindre ändringar som inte påverkar verksamheten i någon
omfattande utsträckning.
Vid ett första platsbesök inför arbetet noterades tre möjliga faktorer till den höga energianvändning
och det bristande inneklimatets kvalité.
1) Byggnadens sammanbindning med den övriga vårdcentralen är en inglasad korridor
huvudsakligen, korridoren har dörrar i bägge ändar som ställs upp vilket medför att den
påverkar båda byggnadernas inneklimat.
2) Byggnadens tidigare ingång har satts igen och ersatts med ett väggparti i stål och glas. Denna
yta på ca 4 kvm antas vara en stor köldbrygga.
3) Enligt ritningar på byggnaden som granskades på Hoforshus ABs kontor har vindsbjälklaget
projekterats med en lösullsisolering med tjockleken 270 mm, detta i sig är med dagens mått
mätt ett ganska tunt skikt, vid en inventering av vindsbjälklaget har författaren också
noterat att den är bristfällig och lokalt inte är 250 mm tjock.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med arbetet att ta fram kostnadseffektiva och mindre förslag till förbättringsåtgärder som
förväntas resultera i en minskad energianvändning och ett mer trivsamt inneklimat för brukarna utan
att verksamheten störs. Speciellt fokus sätts på glasgången för att utreda hur den påverkar
byggnadens energianvändning.
- Vilka förbättringsåtgärder kan utföras samt hur kostnadseffektiva är dessa?
- Hur stor är glasgångens påverkan på energianvändningen?
- Finns det fog för brukarnas kritik mot inneklimatet?
3

1.3 Avgränsningar
Arbetet omfattar endast mödravårdscentralen. Under platsbesök och genomförande av mätningar
kommer hänsyn tas till den dagliga verksamheten. Viktig information i en simuleringsmodell är
brukarvanor, kartläggning av detta har inte rymts inom tidsramen för examensarbetet och
uppskattningar samt schablonvärden har använts.
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2. Teoretisk referensram
I avsnittet förklaras begrepp, samband och beräkningar som är relevanta för förståelsen av
rapporten.

2.1 Värmebalans
Med värmebalans, menas att byggnaden är i balans med utetemperaturen. Det vill
säga att tillförseln av energi är lika stor som energiförlusten för byggnaden och dessas belopp är
beroende av hur mycket varmare innetemperaturen önskas vara i förhållande till utetemperaturen.
För en byggnad utan klimatstyrande installationer består temperaturens jämvikt av förluster genom
klimatskärmen, lagring av värme i byggnadskonstruktionen samt den interna värmeutvecklingen
(Abel, 2006). Energibalansen ser ut enligt ekv 1 (Warfvinge, 2007): Den slutliga summan blir noll då
tillförseln av värme väger upp förluster i byggnader:
Ordet värmebalans eller energibalans betyder att byggnadens energiförluster och tillförda energi
är i balans. Byggnaden tillförs alltså lika mycket energi som den förlorar. I den här balansen ingår
parametrar som intern värmeutveckling, lagring av värme i konstruktionen (bortses från i en statisk
modell), energiförlust genom klimatskärmen och solinstrålning (Abel, 2006).
Warfinge (2007) definierar effektbalansen enligt ekvation 1 nedan där det ingående parametrarna
summeras och resulterar i 0 då balans råder:

Ptillförsel+Psol+Pint-( Ptr+ Pl+Pvent)= 0 [W]

ekv 1

Tillförsel= Köpt energi
Sol= Värme från solinstrålning
Int= Värme från interna värmekällor
Tr= Värmeförluster från transmission genom klimatskal
Vent= Värmeförluster genom ventilation
L= Luft läckage genom byggnaden som beror av otätheter i klimatskal
Förluster genom klimatskärmen består av transmissionsförluster men också luftläckage genom
väggar, golv och tak.
När förlusterna summeras genom klimatskärmen finns flera delar i denna, transmission som är
beroende av konstruktionens U-värde och konstruktionens invändiga area. För att räkna på
byggnadens transmissionsförluster behöver U-värden på byggnadens komponenter beräknas och
motsvarande areor mätas upp. Då räknas totala transmissionsförlusterna genom ekvation 2 på
följande sida.
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Ptr = ∑UA ΔT [W]

ekv 2

ΔT= Skillnaden mellan inne- och utetemperatur (K)
A= Arean av klimatskalskomponent (m2)
U= Klimatskalskomponents U-värde (W/m2K)
Utöver förlusterna för transmission finns läckage i klimatskärmen som en betydande faktor när det
handlar om förlorad energi hos en byggnad. Ett stort problem med otätheter i klimatskalet är att
värmen läcker ut från byggnaden utan någon möjlighet att återvinna värmen i luften i ett
värmeväxlarsystem. Luftläckaget brukar anges i enheten m3/s och enligt (Johansson, 2005) bestäms
energiförlusterna på grund av otätheter genom ekvation 3 nedan:

Pl = qluftläckage c ρ ΔT

[W]

ekv 3

Formeln är inte komplicerad men att ta fram de ingående parametrarna är problematiskt.
Johansson(2005) identifierar qluftläckage som den svåraste parametern att ta fram. Många faktorer
påverkar läckaget men en metod är en täthetsprovning, blowerdoor metoden (beskrivs i kapitel 2.3).
Det optimala är i byggnader med värmeåtervinning i ventilationssystemet om all luft som byggnaden
förlorar går igenom detta. Beräkning av ventilationsförluster görs genom ekv 4 nedan:

qläck= Hur många m3/s som läcker ut genom klimatskalet via oönskade otätheter(m3/s)
n = Antalet gånger luften i rumsvolymen byts ut per timme (oms/h)
V = Rummets eller husets volym
(m3)
ΔT = Temperaturskillnaden mellan inomhus och utomhus (K) (Tute sätts till genomsnittliga
utetemperaturen för den tidsperiod vars energiförlust som ska beräknas).
Ƞ= verkningsgrad på eventuell värmeåtervinning

ρ = luftens densitet kg/m3.
c = Luftens specifika värmekapacitet (Ws/kgK)
Resultaten som erhålls är förlorade värmeeffekten genom transmission/läckage/ventilation. För
att beräkna förlorad energi över en viss tid integreras effekten som i ekvation 5 nedan:
a

Q = ∫0 P dt

[Ws]

ekv 5

P= Värmeeffekt [W]
a= Tidsperiod som effekten verkar.
Q= Energi på grund av värmeeffektförlusten över tiden a [Ws]
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2.2 U-värdesberäkning
U-värde är ett mått på hur enkelt en byggnadsdel släpper igenom värme per areaenhet (m2) och
beräknas utifrån byggnadsdelens ingående materials värmekonduktivitet och respektive skikts
tjocklek. Ett lågt U-värde tyder på god isolerförmåga hos en byggnadsdel. U-värdet beräknas
främst via ekvation 6 nedan.

U=1/R

[W/m2K]

ekv 6

För att beräkna U-värdet för ett inhomogent parti bestående av flera olika byggnadsmaterial är första
steget att beräkna skiktens värmemotstånd Rtot och sedan beräkna U-värdet för partiet genom ekv 5.
Rtot är summan av varje materialskikts värmemotstånd och beräknas enligt ekvation 7 nedan.

Rtot=Rsi +∑Ra-e + Rse

[m2K/W]

ekv 7

Varje skikt Ra-e har ett värmemotstånd som beräknas enligt ekvation 8 nedan. Därutöver tillkommer
värmeövergångsmotstånden Rsi och Rse. Dessa förklaras i följande delkapitel.

R=d/ 𝛌

[m2K/W]

ekv 8

2.2.1 Värmeövergångsmotstånd
När värme ska transporteras från en rumsvolym genom en komponent uppträder något som kallas
för värmeövergångsmotstånd. Detta verkar då värmen ska gå från rumsvolymen och in i
klimatskalskomponenten. Det beskrivs ofta som ett fiktivt skikt bestående av den luft som rör sig
jämns med ytorna i rumsvolymen och som främst drivs av termik där varmluft stiger uppåt. Den
omfattar även den långvågiga värmestrålningsutbyte mellan invändiga ytan och övriga rumsytor. Vid
konstruktionens utsida finns motsvarande värmeövergångsmotstånd som kvantifierar värmeutbytet
mellan utvändiga ytan och utemiljön.
Detta ger alltså upphov till ett värmemotstånd som betecknas Rsi och Rse för det motstånd som ges
från detta fiktiva skikt på in- repektive utsida om klimatskalet. Värdet på värmeövergångsmotstånden
varierar beroende på om det gäller ett golv, en vägg eller ett tak. Beräkningsmetod (ISO 6946:2007) EN
SS-ISO 6946 anger följande värden i m2K/W:




Väggar: Rsi = 0,13 Rse = 0,04
Tak: Rsi = 0,10 Rse = 0,04
Golv: Rsi = 0,17 Rse = 0,04

För ventilerade luftspalter i ytterväggar kan den yttre värmeövergångskoefficienten Rse sättas till 0,13,
och värmemotståndet för luftspalten och för fasadmaterialet medräknas inte (ISO 6946:2007)
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2.2.2 U-värde för platta på mark
För att beräkna U-värdet för golvet fungerar inte U-värdes beräkning som tidigare eftersom golvets
U-värde också påverkas av marken under grundkonstruktionen och för att beräkna ett
värmemotstånd för denna konstruktionsdel används följande teori metod enligt beräkningsmetoder
(ISO 13370:2007).
Först bestäms plattans area och denna begränsas i metoden av ytterväggarnas insida. Nästa steg är att
beräknas plattans perimeter det vill säga dess invändiga omkrets. (ISO 13370:2007)
Plattan antas för enkelhetens skull ha samma uppbyggnad över hela sin utsträckning. Avvikelser från
föregående antagande kompenseras genom beräkningen av köldbryggan hos mark/vägg
anslutningen. (ISO 13370:2007)
Två ytterligare parametrar behövs för att beräkna U-värdet för grunden enligt (ISO 13370:2007). Den
första kallas för ”karaktäristisk längd” och beräknas ur ekvation 8 som innefattar plattans area och
omkrets begränsad av ytterväggarnas insida:
ekv 9

Den andra parametern är ”ekvivalent marktjocklek” betecknas dt, beräknas ur ekvation 10 nedan:

dt = w + λ (Rsi + Rf + Rse)

[m]

ekv 10

w= Ytterväggens tjocklek (m)
λ= markens λ-värde (W/mK)
Rf= värmemotståndet hos marken (m2K/W)
Rsi och Rse = värmeövergångsmotstånden (m2K/W)

Slutligen beräkning av plattans U-värde. Vilken formel som bör användas beror på plattans
utformning det finns en formel för väl isolerade och små plattor och en formel för dåligt isolerade
eller stora plattor (ISO 13370:2007). För små plattor gäller att dt>B’ och därmed ekvation 11 och
12 nedan:
ekv 11

Eller om dt<B’

ekv 12
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2.3 Blower Door
Blower door metoden är en metod för att kvantifiera luftläckaget i en byggnad eller annat intressant
utrymme som utsätts för lufttryck. Metoden går ut på att objektet trycksätts med 50 Pa under- och
övertryck för att till exempel fönster som öppnas inåt och utåt läcker olika beroende på om det råder
över- undertryck i byggnaden. Skivor som fästs på reglar har också varierande täthet beroende på
detta. Själva trycksättningen görs genom att en fläkt placeras i en dörröppning som tätats. För att
mäta byggnadens oönskade otätheter tätas alla installationer som har med önskat luftflöde att göra,
fläkt ovanför spis, all ventilation detta för att luften endast ska läcka in/ut genom klimatskalets
otätheter. Otätheterna lokaliseras med hjälp av en värmekamera. Proceduren utförs enligt
tryckprovningsmetod (ISO 9972:2015)

Figur 4. Visar utrustningen vid blower door metoden. Bildkälla: (Blower door uppställning ,2010)
Vid mätningen skapar fläkten en mängd av tryckskillnader hos inne- och uteklimatet oftast 15-60 Pa
med intervall 5 Pa. Då tryckskillnaden stabiliserats mäter fläkten även flödet genom den därmed
också luftflödet som strömmar genom byggnaden omslutande area. När mängden av tryckskillnader
färdigställts anpassas dessa till en kurva av mätvärdena som erhållits. (ISO 9972:2015) Kurvan har
formen enligt ekvation 13 nedan:

Q=C Δpn

[m3/s]

ekv 13

Q=Luftflöde (m3/s)
C = Läckflödeskonstanten (m³/s×Pa)
Δp= Tryckskillnaden (Pa)
n = flödesexponenten (-)
Flödesexponenten (n) och läckflödeskonstanten ges värden utifrån metoden minsta
kvadratanpassning. Resultatet från en Blower-door undersökning ger olika osäkerhet beroende på
yttreförhållanden. Främst påverkar luftrörelserna ute och bäst resultat fås vid vindstilla
förhållanden. (ISO 9972:2015)
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2.4 Köldbryggor
Värmeförlust mellan byggnadsdelar är vanligt i byggnader och därför måste dessa tas med i
beräkningarna för att kunna kontrollera hur mycket av värmen som transmitteras genom skikt som
leder värme bra. Beräkningarna för köldbryggor har gjorts med hjälp av simuleringsprogrammet
Comsol Multiphysics 3.5. För att beräkna köldbryggornas värden används en metod som använder en
detaljerad modell (inklusive köldbrygga) och en referensmodell (utan köldbrygga). Se figurerna på
nedan för ett exempel.

Figur 5-Detaljerat fall av ett aktuellt hörn i byggnaden

Figur 6- Referensfall av ett hörn där upphovet till köldbryggan försummats.
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Förklaring av ekv 14 nedan: Först beräknas värmeflödet genom en så exakt modell som möjligt,
vilken innehåller köldbryggan och sedan används samma modell i referensfallet men delen
som antas vara en köldbrygga exkluderas. Skillnaden i värmeflöde mellan de olika fallen blir då
värmeflödet som köldbryggan orsakar. I Comsol sätts temperatur differensen till ΔT=1 vilket
underlättar beräkningen.

ekv 14

I fält används värmekameror för att upptäcka köldbryggor.

2.5 Internvärme
I detta kapitel redovisas teorin bakom hur gratisenergin i byggnaden tagits fram. Dessa är den kallade
gratisvärmen i energibalansen.
Solavskärmningsfaktorn och solinstrålning
Solinstrålning har betydelse under höst- och vårperioden. Denna sker primärt genom fönster.
Solvärmen kan skapa övertemperaturer vid kraftig solinstrålning men undertemperatrurer på vintern
då fönster inte värmeisolerar lika bra som övriga klimatskärmskomponenter.
I kontor är enligt Sveby(2013) avskärmningsfaktorn schablonmässigt för alla väderstreck 0,5 vilket
betyder att 50% av instrålningen avskärmas. Detta värde är en uppskattning som inkluderar både fast
och beteenderelaterad avskärmning.
Belysning
Denna post är beroende av brukarbeteende men inom tidsramen för examensarbetet ryms ingen
sådan studie där av hämtas ett schablonvärde. Vård har dagtid en belysning 10 W/m2 (Sveby, 2013)
Apparatur
Värmegenereringen från en byggnads apparatur är beroende av brukarvanorna vilka inte studerats i
arbetet.
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Tabell 1- visar olika eleffekt hos apparatur. (Sveby, 2013)

Personvärme
Personvärmen i uppskattas utifrån arbetsschema och följande tabell.
Tabell 2– visar olika aktiviteter och deras genererade värmeeffekt. (VVS-Handboken, 1974 refererad i
Clarholm, 2014):
Aktivitet
Sitta, tyst
Kontorsarbete
Skrivbordsarbete
Stående ledigt
Lätt arbete
Gående normal

Genererad värmeeffekt (W)
104
108
118
133
218
385

2.6 Energisimulering- skapa en pålitlig modell
Samlingsnamnet för simuleringsprogram av den här typen som används vid simulering av byggnaders
energianvändning är BEPS, Building Energy Performance Simulations. Till dessa hör bland andra
program som DOE-2 som är ett simuleringsprogram utvecklat av amerikanska departementet för
energi och därifrån kommer också namnet (Department of Energy). Programmet förutsäger en
byggnads energianvändning för på en timbasis och hanterar information om byggnadens geometri
HVAC beskrivning och väderinformation på objektets plats (Coakley, Raftery & Keane 2015).

12

Även om det ursprungliga syftet med BEPS-verktyg främst låg på konstruktionsfasen, är simulering
nu allt viktigare i brukarfasen av byggnadens livscykel. Användningsområdet utvidgas till drift,
operativledning och kontroll bland annat. Eftersom BEPS modeller bygger på den fysiska verkligheten
istället för godtyckliga matematiska eller statistiska formuleringar, finns ett antal fördelar enligt
(Coakley, Raftery & Keane 2015).
En av de främsta fördelarna med detaljerade simuleringsmodeller jämfört med statistiska modeller är
deras förmåga att förutsäga en byggnads respons när den ändras på något sätt. Den här egenskapen
hos simuleringsprogrammen gör att analytiker kan göra godtyckliga ändringar i byggnadens
utformning och se effekten av dem. Trots de potentiella fördelarna och de betydande framsteg som
har gjorts i utvecklingen med avancerade simuleringsprogram som kan modellera komplexa system
och miljöer, finns fortfarande ett antal problem som hämmar en bred acceptans för dessa modellers
tillförlitlighet. (Coakley, Raftery & Keane 2015)
Ett flertal studier som författarna refererar till har visat avvikelser, ofta betydande (upp till 100%),
mellan modellsimulerade energianvändningen och den faktiskt uppmätta energianvändningen hos
den modellerade byggnaden. Detta undergräver förtroendet för modellsimuleringar och försvårar
införandet av energisimuleringsverktyget som en viktig del i projekteringsskedet och brukarskedet av
byggnadens livscykel. För att branschen ska börja använda BEPS modeller med tillförlitlighet är det
av stor vikt att grundmodellen representerar den verkliga byggnaden. Detta kan uppnås genom
modellkalibrering, i syfte att minska skillnaderna mellan BEPS simulering och uppmätt
byggnadsprestanda. Kalibreringen av BEPS som innefattar tusentals parametrar är ett mycket
underskattat problem.(Coakley, Raftery & Keane 2015)
Som ett resultat av det är kalibreringsmetoder och resultat av dessa inte speciellt omdiskuterade i
fallstudier. Ofta angrips problemet med en modell som är missvisande genom att ställa in ett fåtal av
de otaliga parametrarna tills de resulterar i att byggnadssimuleringen möter acceptanskriterierna
vilket inte alls bidrar till att kunskapen utvecklas om hur man på ett korrekt sätt kalibrerar en
simuleringsmodell. (Coakley, Raftery & Keane 2015)
Vid energisimulering uppstår stora fel när allt för drastiska förenklingar görs vilket är mycket vanligt
idag (Raftery, Keane & O’Donnell 2015). För att få en tillförlitlig modell krävs omfattande arbete
med indatat som ska användas vid energisimuleringarna och författarna rangordnar olika sätt att
hämta indata efter tillförlitlighet på det här viset (Raftery, Keane & O’Donnell 2015):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Uppmätta data övertid
Plats eller korttidsmätningar
Observationer och momentan uppmätta data
Intervjuer med personal insatta i indatat man är intresserad av
Dokumentation av verksamheten
Projekteringsvärden och ritningar
Jämföranden och paralleller till liknande byggnader med uppmätta värden
Schablonvärden
Antagna data

För en tillförlitlig modell är det alltså viktigt att information främst hämtas via uppmätta data
övertid för att ju längre ner i tillförlitlighetshierarkin parametrar hämtas kommer ju sämre kan
simuleringsmodellen förväntas stämma med verkligheten (Raftery, Keane & O’Donnell 2015).
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2.6.1 BV2 validering
När ett energiprograms validitet ska finns inga väl utvecklade och vedertagna metoder för att
göra detta i sin helhet. Däremot finns ett internationellt erkänt verktyg som kallas ”BESTEST”
framtagen av IEA (International Energy Agency) vilket kan bedöma vissa delar av
energiberäkningsprogrammen. IEA BESTEST är en komparativ valideringsmetod. Metodiken i
verktyget går ut på att i huvudsak testa byggnadsspecifika aspekter som transmission,
strålningsutbyte och solavskärmning bland annat. (BV2, 2011)
BV2 är ett beräkningsprogram som är utvecklat utifrån resultaten av en doktorsavhandling på
Chalmers Tekniska högskola under början av 90-talet. BV2 har också validerats utifrån IEA BESTEST
som är ett av få vedertagna verktyg i branschen för att validera energiberäkningsprogram (Judkoff &
Neymark, refererad i BV2, 2011).
Programmet har testats mot det internationellt erkända programmet DOE-2 och resultaten visar på
god överensstämmelse. (Nilsson, 1994, refererad i BV2, 2011). Resultatet i BV2 har också jämförts
mot en verklig byggnad (Skandias kontor, Solna) utrustat med ett VAV-system och även här stämmer
verkligheten bra med programmets simulerade byggnad. (Ren, 1996, refererad i BV2, 2011)
För att validera en simulerad byggnad jämförs modellen ofta mot energideklarerade värdet på
byggnaden vilket är förståeligt då det är ett värde som är enkelt att komma åt via boverket, Mangold
M, Österbring M, Wallbaum H (2015) visar dock på bristerna i tillförlitligheten hos dessa värden på
grund av definitionen av Atemp och användandet av BRA istället med detta som grund sätts
frågetecken för en energideklarations giltighet som ett verktyg för att validera en simuleringsmodell.
Dessutom finns en okunskap om vad som är fastighetsel och vad som är hushållsel vilket kan göra
stora skillnader i en energideklaration,

2.7 Inneklimatet
En av de främsta modellerna som är vitt accepterade på området för kvantifiering av inneklimatet är
Fangers ”comfort equation” (Croitoru, Nastase, Bode, Meslem, & Dogeanu, 2015). Fangers två index
PMV och PPD ingår i en empirisk modell som förutsäger en termisk preferens på basis av flertalet
parametrar och empiriska ekvationer av värmeöverföring mellan miljön och människokroppen.
Modellen kom han fram till efter strikt laboratoriska undersökningar på människor i miljöer som var
väl kontrollerade gällande samtliga parametrar. Modellen blev hårt kritiserade efter att den kom
fram och som en direkt reaktion på det har andra modellförslag tagits fram men ingen av dessa har
blivit accepterade i samma grad som Fangers. (Croitoru et al., 2015)
De första studierna gjordes av Professor Ole Fanger, som var övertygad om att endast en
tvärvetenskaplig strategi: värme- och mass-överföring, termisk fysiologi, psykofysik, ergonomi,
arkitektur och textilteknik skulle leda till ett tillfredställande resultat gällande termisk komfort för
personerna som vistas i inneklimatet. Croitoru et al., 2015)
Fangers hypotes inför försöken var att vid ett stadie av termisk komfort finns en balans i
människokroppen mellan producerad värme som används och som avges till omgivningen. Genom
att analysera de mest vitala faktorerna som influerar termisk komfort och sedan sätta dem i en
ekvation för termisk balans i människokroppen(värmeutbyte med klimatet via strålning, konvektion,
ledning, svettning och andning) fick han resultatet av ett index som kan förutsäga den termiska
preferensen för individerna i ett visst inneklimat.
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Indexet han fick fram kallades för ”Predicted Mean Vote” eller PMV. (Croitoru et al., 2015): PMV
indexet innefattar parametrar som: M (metabolisk värme grad, W/m2), W (aktivitets grad, W/m2),
Pa(Vattenångans tryck, Pa) Icl(klädernas Clo-värde, isoleringsgrad, Clo) fcl(klädesfaktorn)
tmr(genomsnittliga strålningstemperaturen) hc(konvektiva värmeöverföringen, W/m2K) ta (luftens
temperatur)
PMV indexet ligger mellan -3 och 3 detta kallas för ASHRAE skalan, värdena kvantifierar den
genomsnittliga åsikten hos en försöksgrupp avseende den termiska komforten i ett undersökt klimat.
(Croitoru et al. 2015) skalan och dess tolkning visas i tabell 3 nedan:
Tabell 3. ASHRAE skalans utformning och betydelse. (ASHRAE, refererad i Croitoru et al. 2015).

Fangers andra index, introducerades tidigare som PPD (Predicted Precentage of Dissatisfied) är
kopplat till PMV indexet och dess skala -3 till 3. PPD ger en indikation på hur stor procentandel av
individerna som är i termisk otrevnad. Värdet på 10% på PPD index motsvarar -0.5 och +0.5 för PMV
skalan. Även vid PMV=0 kommer cirka 5% av personerna i det klimatet känna termiskt obehag på
grund av att människor har olika preferenser angående inneklimatet. (Croitoru et al., 2015).

2.7.1 Riktvärden för temperatur och luftfuktighet
I boverkets byggregler finns några riktlinjer angående innetemperaturer som speciellt behandlar
lokaler avsedda för barn:
”6:42 Termisk komfort Byggnader och deras installationer ska utformas, så att termisk
komfort som är anpassad till utrymmenas avsedda användning kan erhållas vid normala
driftsförhållanden. Boverkets byggregler, BBR BFS 2011:6 ändrad t.o.m. BFS 2015:3 Avsnitt 6
Hygien, hälsa och miljö Allmänt råd Byggnader bör vid DVUT utformas så att – den lägsta
riktade operativa temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 18 ºC i bostads- och arbetsrum
och 20 ºC i hygienrum och vårdlokaler samt i rum för barn i förskolor och för äldre i
servicehus och dylikt, – den riktade operativa temperaturens differenser vid olika punkter i
rummets vistelsezon beräknas bli högst 5K, och – yttemperaturen på golvet under
vistelsezonen beräknas bli lägst 16 ºC (i hygienrum lägst 18 ºC och i lokaler avsedda för barn
lägst 20 ºC) och kan begränsas till högst 26 ºC.”
(BBR, 2015, s. 103-104) I Boverket (2009) redovisades att inomhusvärdet för RF under
uppvärmningssäsongen pendlade mellan 20–40 % med ett snitt runt 30 %, vilket kan betraktas som
normala värden inomhus. Under sensommaren och början på hösten kan dock RF inomhus tidvis stiga
helt naturligt till över 70 % när utomhusluften är varm och fuktig.
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2.8 Life Cycle Cost (LCC)
I följande delkapitel kommer bakgrunden till en livscykelkostnadskalkyl, LCC-kalkyl, att beskrivas samt
vilka indata som krävs och hur resultatet tolkas i en LCC-analys. Det syftar till att visa läsaren teorin och
vilka svårigheter som finns med den här typen av kalkyler.

2.8.1 Allmänt
LCC-kalkylen tar hänsyn till driftkostnader under hela livscykeln hos ett objekt. Life Cycle Cost analys
används främst när investeringar utvärderas som saknar en tydlig intäktssida. Sedan 80-talet har små
skalor använt metoden i byggbranschen men den har inte slagit igenom fullt ut trots fördelarna med
analysen finns svårigheter som förhindrar dess genomslag. Största problemet med LCC-kalkylerna är
kraven på indata och otillräcklig erfarenhet för att arbeta med kalkylmetoden.
Resultaten ses, på grund av dessa två huvudfaktorer, som osäkra. (Levin, P., Lilliehorn, P. &
Sandesten, S., 2008)
När det kommer till renovering av klimatskärm är det viktigt att veta livslängden för att avgöra om en
åtgärd är lönsam. Följande gäller brukstider generellt (förväntade livslängder) n.




Klimatskärm, nyproduktion
Klimatskärm, renovering

50 år
30 - 40 år

Livslängder enligt Akander, J., Godow Bratt, S., Cehlin, M. & Person, G. (2012).

2.8.2 Indata
Gluch & Baumann (2004) ger följande exempel på indata som kan behövas för att göra en LCC-kalkyl
på en byggnad.
Tabell 4-Vanligt förekommande indata i LCC-kalkyler (Gluch & Baumann, 2004).
Investeringskostnader
Grundinvestering
Byggplats
Projektering
Restvärde
Rivning
Övrigt

Driftkostnader
Administration
Energi
Vatten
Material
Ränta
Underhåll
Försäkring

Specifika projektdata
Byggnadstyp
Projekteringstyp
Materialtyp
Plats
Livscykel
Övrigt

Sällan finns alla dessa parametrar i en LCC-kalkyl. De värden som förekommer mest frekvent är
grundinvestering, restvärde, ränta, underhåll och energi.
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Allmänt om specifika indata:
Inflationen: Målet för riksbanken är att hålla inflationen runt 2 % (Riksbanken, 2012).
Kalkylränta: Företagens investeringar konkurrerar om det tillgängliga kapital som finns, de som
investerar ställer krav på lönsamheten. Därifrån kommer kalkylräntan som beskrivs som den lägsta
avkastning som önskas av en investering. (Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H., 2009).
Investeringskostnad: Investeringar i byggbranschen som bedöms med hjälp av LCC-analys innehåller
olika alternativ som ger olika investeringskostnader trots att den levererade produkten ofta är
densamma. Detta eftersom att beställarna är beroende av alla olika entreprenörer i processen som
tenderar att variera i pris. (Ax et al, 2009)
Energipris: Priset på olika energislag är ofta en faktor i LCC-analys inom byggbranschen och samtidigt
energiprisökningen. Några vanliga energislag; Värme, kyla och el. Dessa delas ofta in i flera
undergrupper. Exempelvis köps värme direkt via Fjärrvärme eller indirekt via en investering i en
värmepump. Kyla kan köpas som fjärrkyla eller kyls lokaler via air-condition exempelvis. För att ta fram
indata behövs alltså energiprisets nuvarande pris och dessutom en trolig prisökning för kalkyltiden. (Ax
et al, 2009)
Värme: Detta är också en vanlig post i LCC-kalkyler inom byggbranschen svårigheten med värme är
att det kommer från olika källor och har oerhört olika prisutveckling beroende på vilken källan till
värmen är. (Ax et al, 2009)
Tabell 5-Prisutveckling för olika typer av värme. Reala värden. (Energimarknadsinspektionen 2011b)
Pris år 2000
Pris 2010
Ökning (real)%
Årlig ökning(real)%

Olja
62
116
86
6.4

Pellets
33
55
68
5.3

Fjärrvärme
58
75
23
2.1

Naturgas
44
101
130
8.7

Drift och underhåll: LCC-analys är effektivt som verktyg för att minska underhåll- och driftkostnader
enligt (Ax et al, 2009) Författaren skiljer mellan drift och underhåll på ett tydligt sätt med följande
specificering:



Driftåtgärder utförs för att upprätthålla funktionen vilka utförs med ett förväntat intervall på
mindre än ett år.
Underhållsåtgärder är regelbundet återkommande arbete som syftar till att återställa
kalkylobjektets funktion.

(Levin et al, 2008) menar att prisutvecklingen på underhållsåtgärder följer inflationen.
Kalkyltid: En teknisk investering har en ekonomisk livslängd som beskriver hur länge det är
ekonomiskt att driva investeringen, exempelvis ett värmesystem (Levin et al, 2008). Systemet har
också en teknisk livslängd som sträcker sig så långt systemets tekniska funktionalitet bibehålls. Den
tekniska livslängden kan vara svår att uppskatta. Det är vanligt att den ekonomiska livslängden sätts
till kortare tid än den tekniska för att säkerställa lönsamheten i de fall den tekniska livslängden
förkortas av exempelvis hur underhållet utförs (Levin et al, 2008).I vissa fall kan det vara motiverat
att tillämpa en så kallad brukstid som kalkyltid, som är kortare än den ekonomiska livslängden. Det
kan vara lämpligt när det är på förhand klart att en investering inte ska brukas under hela livslängden
en LCC-kalkyl väljs ofta kalkyltiden så att den sammanfaller med kalkylobjektets livslängd (Levin et al,
2008).
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Restvärde: Om brukstiden i kalkylen kortare än den förväntade livslängden uppkommer faktorn
restvärde (Levin et al, 2008). Vanligare är att det finns flera olika alternativ på investeringar och
om dessa skiljer sig åt i livslängd krävs ett restvärde/reinvesteringskostnad för att göra
alternativen jämförbara.
I LCC används nuvärdesmetoden
Nuvärdesmetoden gör om alla kostnader under hela livslängden till en summa i dagsläget med hjälp
av vald kalkylränta. Enligt (Andersson, 2013) används nuvärdesfaktor (NUV) när en kostnad sker vissa
år och sedan diskonteras (räknar om värdet med hänsyn till kalkylräntan) kostnaden till ett nuvärde.
ekv 15

ekv 16

Nuvärdesfaktor (NUV) visar hur mycket 1 krona om n år är värd idag, om kalkylräntan är r %.
Nusummefaktorn (NUS) används i de fall då du har jämna betalningsströmmar och ger dig summan
av nuvärdet för en krona vid årets slut under varje år inom perioden. (Andersson, 2013)
För att ta fram en lönsamhetsanalys behövs information om vad åtgärder kostar att genomföra för
att få denna information används programmet Wikells sektionsdata 4.19. (Wikells byggberäkningar,
2016). Exemplet nedan visar kostnaden för tilläggsisoleringen av innervägg med 70mm det som inte
täcks upp av Sektionsdata 4.19 är omkostnader och åtgärder i den ursprungliga väggen.

Figur 7-Visar ett utdrag från sektionsdata 4.19, priser på mineralull och regelskikt 70 mm + gipsskiva.
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3. Metoder och genomförande
Under examensarbetet har olika datorbaserade hjälpmedel använts:
- Energisimuleringar i BV2; BV2 beräknar byggnadens värmebalans på timbasis;
- Köldbryggor bestäms i Comsol 3.5;
- Enklare kalkyler och sammanställningar av data i Microsoft Excel;
- För priser på diverse åtgärder som föreslås används Wikells Sektionsdata
I examensarbetet används BV2 för att studera lönsamheten hos energibesparande åtgärder som
tidigare nämnts. För detta krävs tillförlitliga data samt att modellen ger tillförlitliga utdata. Genom
detta kan sedan olika åtgärder simuleras i programmet och med stöd av det görs en ekonomisk
utvärdering av åtgärderna som jämförs med den insparade energin med syftet att se om
energibesparingen finansierar ändringarna på sikt.
Nedan följer en förklaring (se fig. 8) av den arbetsgång som använts i arbetet med att ta fram
lönsamma ändringsförslag. Först genomförs en kartläggning av byggnaden med hjälp av flera
undersökningar av bland annat lufttätheten och byggnadens geometri (uppmätning). När dessa
färdigställts erhålls indata till BV2 som ger ett simuleringsresultat som valideras mot uppmätta data på
energianvändningen. Om simuleringsresultat stämmer med uppmätta data fortskrider arbetet och
åtgärdsförslag utreds om det däremot inte stämmer får proceduren göras om med nya mätningar
dessutom granskas metoder och felkällor till dessa undersöks.

Figur 8-Visar den övergripande arbetsgången som använts.
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När ett simuleringsresultat som stämmer med uppmätta data och därmed tagit fram en modell som
anses valid fortskrider arbetet med en kartläggning, inspektion där söks brister i byggnaden utifrån
dessa tas åtgärdsförslag fram. Dessa resulterar i nya indata till modellen. Om åtgärdsförslagen är
lönsamma så förmedlas dem till uppdragsgivare, om dessa inte är lönsamma påbörjas en ny
kartläggning och inspektion för att hitta andra brister att åtgärda.

3.1 Insamling av indata
För att en simuleringsmodell likt BV2 krävs att indata till programmet är så valida som möjligt; därför
har insamling av data skett utifrån Raferty et al. (2014) där de värderar olika indata i en
prioriteringsordning. Det bästa är långtidsmätningar på timvisa värden på årsbasis därefter fallande
skala av validitet ner till schablonvärden. Nedan följer prioriteringsordningen enligt Raferty et al.
(2014):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Uppmätta data över längre tid
Plats eller korttidsmätningar
Observationer och momentan uppmätta data
Intervjuer med personal insatta i indatat man är intresserad av
Dokumentation av verksamheten
Projekteringsvärden och ritningar
Jämföranden och paralleller till liknande byggnader med uppmätta värden
Standarder, specifikationer och riktlinjer (schablonvärden)
Antagna data

Korttidsmätningar har genomförts med temperaturloggning och till momentana mätningar ingår
Blower-door och IR-kamera undersökning. Byggnaden är också uppmätt på plats med lasermätare,
liksom fönsterareor och glasandel hos dessa samt deras orientering. För ett mått på internvärmen
som genereras från personalen efterfrågas arbetsschema och öppettider hos vårdcentralen.
Uppgifter om personnärvaro i lokalen exklusive personalen finns dock inte att få tag på och därmed
krävs uppskattningar.
Apparatur som datorer, skrivare, vitvaror noterades vid platsbesök för att ge ett värde på
apparaturens inverkan på internvärmen. Ritningar kontrollerades i arkivet på Hoforshus ABs
huvudkontor, därefter kontrollerades ritningarna på plats med måttband och lasermätare.
Vindsbjälklagets isolertjocklek kontrollerades okulärt.

3.2 Litteraturstudie
Litteraturstudien grundas på tryckt litteratur som hämtats på biblioteket på Högskolan i Gävle och
studentlitteratur som använts på byggnadsingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle dessutom
kombinerat med sökningar i vetenskapliga databasen Sciencedirect. För utförlig sökningshistorik,
sökord med mera se bilaga 8.5.
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3.3 Blower Door
Proceduren utförs enligt tryckprovningsmetod (ISO 9972:2015. Byggnadens luftläckage mättes via en
blower-door undersökning där författaren grund av tidsbrist endast hade möjlighet att utsätta
byggnaden för ett undertryck av 50 Pa även om standard säger att både över- och undertryck skall
provas. Anledningen var att verksamhet i byggnaden hade störts av fler provtagningar och författaren
tvingades ta hänsyn till den dagliga verksamheten på vårdcentralen. Mätningarna utfördes lunchtid
den 9/5–16. Att anmärka var den höga utetemperaturen (lika varmt ute som inne), vilket gjorde
termograferingen svår att genomföra.

3.4 Köldbryggor och U-värde
Köldbryggornas värden beräknas med finitelementmetod i Comsol 3,5 programmet används eftersom
det ingått i byggnadsingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle därmed är författaren väl förtrogen
med programmet. U-värden för klimatskalets delar handräknats utifrån ritningar som hämtats på
arkivet hos Hoforshus AB. Värmeövergångsmotstånd för dessa beräkningar är antagna efter
internationell standard, ISO 6946:2007.
Golvet och markens sammanlagda U-värde uppskattas enligt internationell standard, ISO
13370:2007.

3.5 Fukt- och temperaturloggning
I mödravårdscentralen valdes platser för temperaturloggning utifrån syftet med arbetet. Fokus på
glasgången och personalens upplevelse av inneklimatet därav tillfrågades brukarna vart de upplevde
klimatet som bäst, som representativt för byggnaden respektive som sämst. I enighet med utlåtande
från personalen placerades loggarna ut. Mitec SatelLite TH-logger användes. ± 0,3 °C och ±3 %
noggrannhet.

3.6 Energideklaration/Ritningar/OVK/Uppmätt energianvändning
Energideklaration beställdes från Boverkets hemsida som jämfördes med uppmätta
energianvändningen under de senaste åren som tillhandahållits av Hoforshus AB. Ett OVK-protokoll
erhölls från MEKKAB som genomfört OVK-besiktningen av byggnaden. Ritningar granskades i arkivet
på Hoforshus ABs huvudkontor.

3.7 Ventilationens värmeåtervinning
Momentan uppmätta data hämtades då ventilationens värmeåtervinningsgrad bestämdes. Tilluft-,
frånluft- och utelufttemperaturen noterades och utifrån dessa värden beräknas värmeåtervinningen
hos ventilationen.
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3.8 Etiska aspekter
Studien kommer att vara delvis beroende av stöd från information personalen ger om vårdcentralens
klimat och verksamhet och då kommer etiska aspekter in arbetet.
I alla intervjusituationer är det flera saker som är viktiga av etiska skäl. Frågorna skall vara
formulerade på ett sådant sätt att de inte är ledande på något sätt för att tillförlitliga resultat ska
komma fram ur intervjuerna. Etik är viktigt att tänka på i alla typer av forskning men kanske
främst viktigt när den genomförs på människor där dessa ger mycket information om sina
upplevelser. (Biggam, 2008)
Intervjuade personer får:
-

Deltaga frivilligt
Möjlighet att vara anonym

Information om vad intervjuerna och hela studien på vårdcentralen syftar till Vidare kommer
undersökningen följa rådande lagstiftning.
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4. Förundersökning
Kapitlet syftar till att sammanställa resultaten av de olika mätningar som gjort i förundersökningen.

4.1 Ritningsgranskning och uppmätning
Som resultat av granskning av ritningar, okulärbesiktning och uppmätning av byggnaden med hjälp av
lasermätare har tabellen nedan gällande byggnadens geometri tagits fram.
Tabell 6 - Visar olika mått/areor/volym som tagits fram utifrån platsbesök och ritningsgranskning.
Mått
Längd
Bredd
Fasadhöjd
Invändig höjd
Glasgång bredd
Glasgång längd
Omslutande area
Volym

Längd/Area/Volym
34.03 m
11.13 m
3,1 m
2.7 m
2,42 m
6,8 m
1055 m2
988 m3

Utifrån ritningarna i bilaga 8.4 bestäms dimensioner på klimatskalets olika skikt som används för att
beräkna U-värden och köldbryggor i byggnaden. Resultatet av detta kommer i följande kapitel 4.2.

4.2 Klimatskalet
Nedan summeras klimatskalets olika komponenter gällande area och U-värde och jämförs mot ett
referensvärde som hämtats i BBR 22 (2015):
Tabell 7- Visar klimatskalskomponenternas U-värde, dess area och jämför med nuvarande riktlinjer.
U (W/m2K)
A (m2)
Referens (W/m2K)
Komponent
Vägg
Tak
Dörr/Fönster
Golv

0.243
0.173
2.0
0.236

247
379
51.3
379

0.18
0.13
1.3
0.15

Gällande klimatskalets köldbryggor har ritningen i kap 4.1 använts som utgångspunkt när dessa ritats i
COMSOL 3.5 (se bilaga 8.1). Nedan i tabell 7 följer en sammanställning av värden hos dessa samt deras
respektive längder.
Tabell 8- visar köldbryggornas läckflöde samt köldbryggorna totala längd.
L (m)
Totalt (W)
ψ (W/m)
Köldbrygga
Vägg/tak
Vägg/Golv
Dörr/Fönster/Vägg
Hörn i yttervägg

0.07
0.177
0.099
0.1105

77.8
77.8
231
11

5,446
13,77
22,87
1,2155

För en visualisering av köldbryggorna med IR-kamera se bilaga 8.6.
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4.3 Ventilationssystemet
Ventilationen är av FTX typ. För att se vilka flöden som tillhör den byggnad som avses för
undersökningen granskas ovk protokoll se bilaga 8.3 där det framgår vilka fläktar som tillhör BVC
avdelningen. Ventilationen körs måndag-fredag 07-19.00 enligt protokoll.
Tabell 9 Visar flöden till-/frånluft i mödravårdscentral och BVC-avdelningen av hälsocentralen.
Löp nr.

Lufttyp

Mätobjekt

Beteckning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Frånluft
Frånluft
Frånluft
Frånluft
Frånluft
Frånluft
Frånluft
Tilluft
Tilluft
Frånluft
Tilluft
Tilluft
Frånluft

BV del2
WC-provtag.
rum 1020
Personal WC
rum 1032
Omkl
rum 1033
Omkl-dusch
rum 1009
Handrum
Mödravårdscent. Kapprum RWC
Mödravårdscent. Kapprum städ
Mödravårdscent. Kapprum
Mödravårdscent. Väntrum
Mödravårdscent. Labrum
Mödravårdscent. Labrum
Mödravårdscent. Omkl
Mödravårdscent. WC
(* Ärvärde är det nuvarande värdet.)

Metod
Sverma
Sverma
Sverma
Sverma
Sverma
Sverma
Sverma
Sverma
Sverma
Sverma
Sverma
Sverma
Sverma

Börvärde*
(l/s)
28
28
14
28
17
17
72
69
100
17

Ärvärde* (l/s)
27
33
8
25
63
13
13
30
79
72
67
72
22

(*Börvärdet är det projekteradevärdet.)
Total tilluft är 248 l/s, vilket betyder 0,701 l/m2s då Atemp =353 m2.
Verkningsgraden hos FTX systemet beräknas utifrån momentan värden avlästa under platsbesök:
Tabell 10- Visar lufttemperaturerna från vilka verkningsgraden på vvx beräknas.
Kategori
Tilluft
Frånluft
Uteluft
Verkningsgrad

Värde/enhet
23.5 °C
25 °C
20.5 °C
67
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4.4 Värmeenergi
Den specifika kostnaden för värmeenergi (fjärrvärme) från 0.81 kr/kWh exklusiva moms enligt Nils
Holgerssongruppen(2014). I den specifika kostnaden ingår även de fasta avgifterna i abonnemanget.
Information om byggnaden energianvändning senaste åren visas i figur 9 nedan:

Energianvändning över året
Uppvärmning + Tappvarmvatten
(normalårskorrigerat)
kWh

Figur 9– Energianvändningen för mödravårdscentralen 2010-2016

4.5 Tappvarmvatten
Enligt energideklaration är varmvattenförbrukningen 1740kWh/år se bilaga 8.2 Det motsvarar 4.93
kWh/m2år vilket antas vara korrekt.

4.6 Internvärme
Personalen antas i genomsnitt göra lättare arbete vilket ger effekten 218W enligt tabell i kap 3.8
förutom på måndag fm då det är stängt för kontorsarbete (telefontid). Personalens närvaro i
byggnaden enligt schema sammanställs nedan i tabell 11.
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Tabell 11 Visar personalens schema samt värmeenergin de tillför byggnaden under arbetsveckan
Dag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Personantal 7-12
2*
4
5
4
2

Peronantal 12-17
3
4
5
4
2

Total värme (W/m2)
1,26
2.45
3.1
2.45
1.23

Kommentar från personalen om schemat: Under måndagen är det stängt och personalen (2 pers) har
telefontid. Eftermiddagen (måndag) är öppen som vanligt dessutom har en läkare har mottagning
med mycket varierande besökarantal. I övrigt i veckan är det vanlig verksamhet för vårdpersonalen.
Uppskattning av värmealstring från patienter. Dessa antas främst sitta väntade eller vara ledigt
stående vilket enligt tabellen i kap 2.5 ger genomsnittliga effekten 118 W.
Tabell 12 - visar hur många patienter som antas vara i byggnaden under dagen
Dag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Personantal 7-12
0
2
2.5
2
1

Peronantal 12-17
3
2
2.5
2
1

Total värme (W/m2)
0.5
0.67
0.83
0,67
0.34

Summan av tabellerna 11 och 12 ovan ger genomsnittliga internlasten 2,67 W/m2.
Uppskattning av värmealstring från belysning.
Enligt (Sveby, 2013) har den dagliga verksamheten 10W/m2 på en vårdinrättning.
Uppskattning av värmealstring från apparatur.
Apparater som antecknades under platsbesöket var datorer, kopiator/skrivare samt ett fikarum.
Dessa ger enligt Sveby(2012) gäller följande internvärme.
Tabell 13- visar värmeeffekten hos den apparatur som noterades vid platsbesöket.
Apparat
Dator
Skrivare
Pentry

Dagtid (W)
80
50
100

Nattetid (W)
8
2
40

Antal
10
2
1

Total (W) Dag
800
100
100

Datorer antas vara i standby respektive i arbetsläge halva arbetsdagen vardera. Skrivare antas
genomgående vara i standby. Pentryt 20 W/kontorsplats dagtid och standby under nattetid. Under
nattetid blir värmetillskottet omärkbart förutsatt att datorer stängs av.

26

4.7 Temperatur- och fuktloggning
Var loggarna placerades visas på figuren nedan som visar mödravårdscentralens planlösning grovt.

Figur 10- visar på en planlösning visar var loggning genomförts.
Omklädningsrummet ansågs ha det minst trivsamma klimatet och personalrummet det bästa enligt
brukarnas utsago. Övriga platser för loggning valdes utifrån fokus på glasgången samt väntrummet
valdes för att representera genomsnittet av utrymmena.
Tabell 14 – visar olika uppmätta data gällande temperatur(T)och relativ luftfuktighet(H) i
byggnaden

Plats

MedelT [°C ] MaxT [°C ] MinT [°C ] MedelH [%]

MaxH [%] MinH [%]

Glasgången

20,3

30,3

14,6

27.33

34

23

Innanför entrén

22,14

23,9

20,5

24.5

35,2

14,5

Väntrum

21,74

23,9

21

24

33,12

17,15

Personalrum

22,11

24,5

20,7

26,4

36,1

14,4

Omklädningsrum

20,45

24,3

18,5

25,82

40,1

14,7

Ute

12

24,8

3

26.4

32.2

17

För tid/temperatur diagram över mätningarna se bilaga 8. Det författaren kan visa med dessa
mätningar är att glasgången sannolikt har stor inverkan på inneklimatet på grund av den kraftiga
variationen i främst temperatur. Termiken gör att luften rör sig när det finns stora
temperaturskillnader. Omklädningsrummet som beskrevs som det utrymmet som minst trivsamt har
låga temperaturer (inte sällan omkring 19°C) främst på morgonen då personalen använder utrymmet.
Personalrummet som beskrevs som det bästa har liknande värden förutom att det inte har samma
lägsta temperatur. Överlag ligger temperaturer och luftfuktighet inom de riktvärden som
presenterats i kapitel 2.7.1. avvikelserna från dessa beror på att i småhus finns ett annat tillskott av
fukt ifrån dusch, matlagning och liknande vilket medför att genomsnittliga RF ligger under det
normala för småhus. Som innetemperatur valdes, efter mätningarnas genomsnitt, 21°C till
simuleringsmodellens innetemperatur.
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4.8 Blower-door
Under tryckprovningen så genomfördes tre mätserier på byggnadens täthet och glasgångens
påverkan i enighet med utredningens syfte. Först tätades passagen från glasgången in till den övriga
vårdcentralen i fall två tätades dörren till glasgången från mödravårdscentralen. När byggnaden stod
under undertryck med hjälp av utrustningen noterades inläckande luft i tak/vägg anslutningar.
Något som sannolikt orsakar det kyliga klimatet i omklädningsrummet upptäcktes under det rådande
undertrycket, golvbrunnen i duschrummet var uttorkad vilket gör att kalluft läcker in på grund av de
undertryck som generellt råder i en byggnad med FTX-system. När golvbrunnarna fyllts genomfördes
en mätning till som redovisas med ”Exkl glasgång (2)” linjen nedan. Fönstren föreföll täta vid
observation och vid fysisk undersökning. På grund av temperaturen som rådde under dagen -ingen
skillnad på inne och utetemperatur syntes inget luftläckage med IRkamera utan under
tryckprovningen användes fysiskt händerna för att känna luftläckage i vanliga problemområden som
anslutningar mellan olika komponenter. Resultatet av de tre mätningarna visas i figur 11 nedan.
l/s
900
800
700
600

__ Inkl. Glasgång

500

________
Exkl. Glasgång

400

________
Exkl. Glasgång(2)

300
200
100
0
0

10

20

30

40

50

60

Pa

Figur 11 – visar luftläckage l/s vid olika tryckskillnader byggnaden utsattes för.
För utförligare data från mätningen se bilaga 8.7. Via beräkningsmallen i bilaga 8.7 beräknas ett
värde på luftläckaget hos byggnaden på motsvarande 0,168 oms/h.

4.9 Klimathållningssystemet
Klimathållningssystemet antas vara dimensionerat för att hålla 21°C, främst för att
temperaturloggningen visat på denna genomsnittliga innetemperatur men också för att hålla de
riktvärden som presenteras i 2.7.1 - minst 20 °C på yttemperaturer där barnen vistas.
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4.10 Resultat av förundersökning-Simuleringsmodellen
Här visas den simulerade byggnadens energianvändning, den jämförs mot de uppmätta data för
energianvändningen som erhållits (redovisades i kap 4.5) detta görs för en validering av
simuleringsresultatet. Nedan följer en komplett lista av all information som matats in i BV2 för att
simulera en modell för byggnaden inklusive glasgången.
Tabell 15-Visar indata till BV2 simuleringsmodellen
Byggnadstyp
Plats
Klimatzon
Rumshöjd/BRA/Volym
Konstruktionstyp
Luftläckage
Köldbryggor
Fönster
Norr
Söder
Öst
Väst
Fasader
Nord/syd
Öst/väst
Tak
Golv
Portar/väggparti

Kontor
Borlänge
Mittersta Sverige
2,7 m
Lätt
0,168 oms/h
43,3 W
Area (m2)
24
17,1
10,33
10,33
98,7
49
395
395
8

366 m2

988 m3

Glasandel (%)
87
87
85
85

U-värde (W/m2K)
2
2
2
2

Solfaktor (%)
50
50
50
50

-

0,242
0,242
0,173
0,239
3

-

Internvärme:
Typ
Belysning
Personvärme
Apparatur

Dagtid (vardag)
10 W/m2
2,5 W/m2
2,9 W/m2

Övrig tid
1 W/m2
0
1 W/m2

Klimathållningssystem (Vattenburet):
Tilluftstemp
Börvärde kyla
Ventilering
Drifttid

21 °C
22 °C
0,7 l/m2s
07-19 (vardagar)
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Figur 12 – Visar resultatet av den simulerade byggnaden med redovisade indata
Totalt 150 kWh/m2år, detta jämförs med den energianvändning som redovisats i kap 4.5: 2014:
146kWh/m2år 2015: 157kWh/m2år. Den simulerade modellen stämmer alltså väl överens med
uppmätta data som erhållits från förvaltarna av byggnaden. Modellen har därmed validerats och
arbetet med ändringsförslag kan påbörjas.
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5. Ändringsförlag
I detta kapitel utgår författaren från modellen i kap 4.10 sedan simuleras ändringarna som föreslagits i
rapporten efter den inspektion som gjordes inför arbetet. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget, genom
inspektion okulärt av vindsbjälklaget och granskning av ritningarna antas en tilläggsisolering av
vindsbjälklaget fylla kriterierna gällande ekonomisk lönsamhet och att ändringen inte stör
verksamheten i för stor utsträckning.
Utbyte av väggparti, när inspektionen av fastigheten genomfördes antogs väggpartiet vara en
köldbrygga i klimatskalet som inverkar negativt på energianvändningen och troligen också
inneklimatet. En ändring utreds med hjälp av Life cycle cost för att hitta en optimal isolertjocklek för
väggen utifrån material och arbetskostnad som ställs mot sparad energikostnad. De nya partiernas
genomsnittliga U-värde ersätter sedan det ursprungliga och en simulering av ändringens effekt på
energianvändningen görs.
Glasgångens påverkan simuleras utifrån två olika perpektiv, först redigerar referensbyggnaden och
exkluderar all data från glasgången gällande area, volym, fönsterareor bland annat. En alternativ
metod görs också: att modellera glasgången som en fristående byggnad.
Eftersom att temperaturloggningen visat att temperaturen i genomsnitt legat över 20 °C på
samtliga platser i byggnaden och på vissa ställen över 22 °C simuleras en modell där byggnadens
innetemperatur sänks med en 1°C. För att denna åtgärd ska genomföras behöver troligen
värmesystemet justeras in för att byggnaden ska få en jämnare temperatur.

5.1 Energibesparingen hos ändringar
Tilläggsisolering av vindsbjälklag. Initialt konstateras enligt ritningar och egen observation att
tjockleken hos isolering på vindsbjälklaget motsvarade ca 250 mm. En dubblering av denna tjocklek
föreslås som en enkel åtgärd för att minska energianvändningen i byggnaden.
U-värde initialt: 0,173 W/m2K => R= 5,78 m2K/W + 0,250 m lösull med värmekonduktivitet 0,044
W/mK => R= 0,250/0,044= 5,68 m2K/W
Rtot: 5,68+5,78= 11,46 m2K/W => U-värde= 0,087 W/m2K. Vilket innebär en halvering av U-värdet.
Simuleringsresultatet (halverat U-värde tak) följer på nästa sida.
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Figur 13- Visar den ursprungliga byggnaden med en tilläggsisolering av vindsbjälklaget.
Åtgärden sparar enligt simuleringen 12 kWh/m2år. Obseveras ska att vindsbjälklaget också blir något
tätare vilket bidrar till minskat luftläckage och därmed mindre energiförluster men detta räknas alltså
inte in i besparingen som redovisas.
Pay off tiden beräknas till 17,5 år. För beräkning se Bilaga 9.
Utbyte av väggpartier i aluminium:
En åtgärd som diskuterades på förhand var att byta ut väggpartier i stål och glas mot mera
konventionella väggar. För att ta fram den optimala isolertjockleken utifrån LCC och Sektionsdata
måste båda räknas till samma enhet, kr/m2.
Utgångsläge: Väggparti rivs och ersätts med träregelvägg med tegelfasad.
Tabell 16- Visar olika indata som antas för kalkylen.
Real kalkylränta
Real energiprisökning
Inflation
Kalkylperiod
Energipris
Verkningsgrad
Med tilläggsisolering:

3,1 %
2,1 %
2%
35 år (renovering)
0,81 kr/kWh
95 % (fjärrvärme)

Antaget värde för fastighetsbolag
Energimarknadsinspektionen 2011b
Riksbanken (2012)
Mellan 30-40 år enligt teori
Nilsholgerssongruppen, 2016)
Antaget värde

Värmekonduktivitet för ett skikt mixat med reglar och isolering med 45mm regel och 555 mineralull
sätts till 0.044 W/mK.
Beräkna värmeförlusterna, gradtimmarna hämtas från BV2 klimatfil för Falun (anses representativ).

ekv 17
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Rådande energipris: 0,81 kr/kWh. Verkningsgrad: 95 % . Vilket gör att kostnaden (kr/m2) tas fram med
hjälp av detta, vetskapen av att övriga komponenter har värmemotståndet 0.33 m2K/W och att
värmesystemets verkningsgrad som är 95% för fjärrvärmesystem ger följande formel som beror av
tjockleken på isolerskiktet i väggen (diso)

ekv 18

NUS multipliceras med ovanstående ekvation för att få kostnad över tiden.

ekv 19

Nedan följer en förklaring av variablerna i NUS:





Real kalkylränta r = kalkylräntan – inflationen = 0,031-0,02=0,011
Real energiprisökning p = energiprisökning – inflationen = 0,021-0,02=0,001
Perioden n (35 år).
Nettoräntan f (se ekvation ekv 20 nedan)

ekv 20

ekv 21
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Figur 14- Visar kostnad per kvadratmeter för LCC, sektionsdata och dessa summerade
Isoleringens tjocklek bestäms utifrån LCC samt information från sektionsdata till 0,265 m. Observeras
skall att detta är beroende på kalkylräntan som antagits till 3,1.
Se figur 15 nedan för illustration av väggpartiets köldbryggeverkan. Partierna om totalt 8 m2 byts ut
mot träregelväggar 170+95 enligt LCC och sektionsdata, U-värdet för partierna i figuren nedan antas
vara 3 W/m2K i genomsnitt.

Figur 15- visar hur ett ytterväggsparti ser ut när det termograferas.
Nedan följer en före och efter tabell för partierna som byts ut mot väggar med isolertjockleken 265
mm, utifrån detta tas nya sammanvägda U-värdet för partiet fram.
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Tabell 17 - visar U-värde och areor på tidigare och tilltänkt ytterväggsparti.
Komponent
Area m2
U-värde W/m2K
Ursprungliga väggpartier
8
3
Väggkonstruktion 170+65
4,5
0,157
Ytterdörr
2
2
Fönster
1,5
1,0
Nytt sammanvägt U-värde: 0,723 W/m2K. Simuleringsresultatet av denna åtgärd visas nedan:

Figur 16- visar ursprungliga byggnaden med väggpartierna utbytta.
Ett byte av väggpartierna till de framtagna med LCC+sektionsdata ger besparingen 5 kWh/m2K
Pay off tiden beräknas till 19 år. För beräkning se Bilaga 9.
Glasgångens påverkan
En simulering genomförs glasgången helt exkluderas och ersätts med en ytterdörr med U-värdet 2,0
W/m2K för att se hur stor inverkan dess anslutning har.
Detta gör att flera värden ändras, areor, volym, glasarea bland annat. Värden som ändras vid ny
simulering.
Tabell 18- Visar hur indatan skiljer sig utifrån om glasgången exkluderas eller inkluderas i
simuleringsmodellen.
Indata
Volym
Area tak/golv
Fönster areor Öst/Väst
Fasad areor Öst/Väst
Portar Norrfasad
Köldbryggor
Luftläckage

Inkl. glasgång
988 m3
366 m2
10,33 m2/10,33 m2
48,8 m2
0
43.3 W
0,168 oms/h

Exkl. glasgång
953 m3
353 m2
0
32,2 m2
3 m2
29 W
0,1549 oms/h

Resultatet av en ovanstående indata blir följande:
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Figur 17- Simulering av byggnaden exklusive glasgången
I en byggnad glasgången rivits och ersatts med en ytterdörr sjunker energianvändningen från 150
kWh/m2år med glasgången till 139 kWh/m2år. Förvaltarna sparar alltså 11 kWh/m2år i byggnaden.
Den uppvärmda arean minskar från 366 till 353.
Alternativt angrepp för att kvantifiera glasgångens energianvändning är att simulera den som en helt
fristående byggnad och se vad den då skulle ha för energianvändning enligt de uppmätta data som
tagits fram.
Tabell 19- Visar de indata som används då glasgången simuleras som fristående byggnad.
BRA
Rumsh
Fasader N/S
Fasader Ö/V
Fönster Ö/V
Platta
Tak
Port N/S
Köldbryggor
Ventilationen
Tilluftstemperatur
Belysning, personvärme, apparatur
Luftläckage

13,5 m2
2,4 m
6,7 m2
18,3 m2
10,33 m2
13,5 m2
13,5 m2
3m2
1m
0 l/s
20 grader
0 W/m2
0,17 oms/h

0,242 W/m2K
0,242 W/m2K
2 W/m2K
0,236 W/m2K
0,173 W/m2K
3 W/m2K
14,3 W
-

Resultatet av simulering enligt ovanstående indata följer på nästa sida.
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Figur 18- Visar glasgångens energianvändning som fristående byggnad.
Glasgången skulle alltså som en fristående byggnad ha energianvändningen 500 kWh/m2år vilket på
Atemp 13,5 m2 blir 6750 kWh.
Temperaturen sänks med en grad:
Eftersom temperaturloggningen i byggnaden visade att medeltemperaturerna i byggnaden låg över
21 grader i samtliga fall kan det argumenteras för en sänkning av temperaturen med en grad.
Resultatet av en sådan åtgärd visas i figur 19 nedan.

Figur 19-Visar en minskad energianvändning med 6 kWh/m2 vid sänkning av temperaturen 1 grad.
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6. Diskussion
Utan att göra en kostnads-/lönsamhetsanalys av åtgärderna kan följande föreslås som direkta
åtgärder för att förbättra inneklimatet i byggnaden:




Täta byggnadens anslutning mellan vägg/tak, luft läcker in.
Inför en rutin i fastighetsskötares arbetsuppgifter att golvbrunnar fylls på med vatten detta
tar bort onödigt inläckande kalluft och även den ofräscha doft som kommer från dessa.
Håll dörren till glasgången stängd för att minska dess inflytande på mödravårdscentralen.

Att den senare punkten uppfylls är inte bara av stor vikt ur ett energibesparandeperspektiv. Dörrarna i
korridorens ändar är branddörrar och skall enligt brandskyddsbestämmelser hållas stängda.

Underhåll och sänkning av innetemp: Enligt temperaturloggningen av de utrymmen som upplevdes
som kallast finns det uppmätta data som visar att temperaturerna på förmiddag och morgon är
betydligt kyligare än senare under dagen. De största anledningarna till kylan som upplevs i
omklädningsrummet antas utifrån mätningarna komma från dels inläckande luften i anslutning
vägg/tak (svartlist) samt från den torkade golvbrunnen. Inläckande luften noteras i det mörka
området runt golvbrunnen i figuren (hämtad från bilaga 6) nedan:

På grund av dem obefintliga temperaturskillnaden mellan ute och inne under genomförandet finns
ingen IR-bild av svartlisten men denna kändes tydligt när anslutningen mellan
vägg och tak undersöktes med handpåläggning.
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Om dessa problem åtgärdas med de enkla åtgärder som föreslogs tidigare i kapitlet antas
problematiken med drag minska kraftigt. Sammanfattningsvis konstateras att det finns skäl för
klagomålen från personalen men genomsnittstemperaturerna ger inte stöd för dem, något som gör
det är däremot det upptäckta luftläckaget som var mycket tydligt i just omklädningsrummet. Om
temperaturen sänks i byggnaden med 1 °C i kombination med att underhållet uppdateras enligt de
enklare åtgärderna som föreslogs i kapitlets början antas utrymme finnas för en temperatursänkning.
Åtgärderna skulle avhjälpa den inläckande luften ifrån vägg/takanslutningen samt från golvbrunnarna
och då antas utrymme finnas för att sänka innetemperaturen med en grad. Sänkning med 1 °C sägs
generellt minska energianvändningen med 5 %, i det simulerade fallet minskar energianvändningen
med 6 kWh/m2år vilket motsvarar cirka 4 % av den totala energianvändningen i byggnaden.
Glasgångens påverkan på byggnaden har varit i fokus under hela projektet och efter
temperaturloggningen kan det fastställas att denna med största säkerhet är betydande. Glasgången i
sig gör att luften värms upp eller kyls ner beroende av årstiden och då skapas luftrörelser i
rumsvolymen som upplevs som kalldrag vintertid och under sommaren bidrar den med ett
värmetillskott som inte är önskat.
Resultatet av denna påverkan blir att antagligen att temperaturen höjs generellt vintertid i
byggnaden för att kompensera för kalldraget. I och med detta blir vissa utrymmen onödigt varma
vilket kan resultera i vädring på dessa platser, det ger stora energiförluster. Under sommaren
påverkar utrymmet byggnadens inneklimat genom att värma luften som finns i glasgången vilken
sedan med termisk drivkraft rör sig in i de båda byggnaderna och ger ett värmetillskott som under
årstiden inte behövs utan endast försämrar inneklimatet.
Av Blower-door resultatet i kapitel 4.8 samt i bilaga 7 utläses att glasgången är förhållandevis otät i
jämförelse med resten av byggnaden, detta beror troligen på den stora andel anslutningar av olika
slag som finns i utrymmet i förhållande till dess omslutande area.
Temperaturloggningen gav ett högsta värde på 30,3 grader och en lägsta temperatur på 14,6 grader,
temperaturvariationen i utrymmet är alltså precis så spritt som anats och det åskådliggörs av
diagrammet nedan (hämtat ur bilaga 8).

Glasgången Temperaturloggning
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Att hålla dörrarna stängda konstant är en billig och lönsam åtgärd ur både inneklimat- och
energianvändningsperspektiv.
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Väggpartierna noterades tidigt som ett problem för inneklimatet, vid ett första platsbesök i februari
konstaterades att yttemperaturen på partiet var mycket låg och detta skapar luftrörelser
byggnadsvolymen som upplevs som kalldrag av brukarna eftersom luften i närheten av partiet kyls ner
och genom termik startas då luftrörelser till följd av att en del av luften i rumsvolymen är betydligt
kallare än den övriga. Noteras ska också att en känslighetsanalys på kalkylräntans inverkan på kalkylen
för att ta fram ett optimalt väggparti rekommenderas men har inte rymts inom tidsramen för arbetet.
Att åtgärda väggpartiet enligt ändringsförslaget som presenterats skulle minska energianvändningen
och brukarna skulle också få ett trivsammare inneklimat både sommar och vintertid. En renovering av
klimatskalet sägs ha en livslängd på 30-40 år, enligt kalkylen har åtgärden betalat sig själv i insparad
energi efter ca 20 år detta beror naturligtvis på hur energipriset utvecklas i framtiden bland annat.
Återigen den främsta anledningen till att ett byte behövs är för att förbättra inneklimatet men ur en
strikt ekonomisksynvinkel är inte ändringen en dålig investering heller.
Tilläggsisoleringen av vindsbjälklaget skulle sannolikt täta byggnaden ytterligare vilket är en faktor
som inte kan simuleras fram men som skulle bidra till en ytterligare minskning av
energianvändningen till följd av ett genomförande av förslaget. Pay-off tiden hos åtgärden beräknas
till 19 år, faktorer som påverkar detta är återigen energiprisutvecklingen som nämndes tidigare. Hur
mycket luftläckaget minskar går inte att kvantifiera men tidigare observationer av förvaltaren slår fast
att byggnaden lokalt har mindre än det 250 mm som förutsätts vilket skulle kunna åtgärdas vid ett
genomförande, lokala brister i vindsbjälklagets isolering skapar problem med kalla ytor.
Ett uppenbart problem med genomförandet av blower door undersökningen var dåvarande
temperaturskillnaden mellan inne- och ute, den var i det närmaste obefintlig vilket gör att en viktig del
av en sådan undersökning blir omöjlig att genomföra på ett bra sätt. När byggnaden utsätts för ett
undertryck är det meningen att luften utifrån (vanligtvis något kallare än inne) strömmar in genom
klimatskalets otätheter och dessa ska då vara möjliga att lokalisera och fotografera med hjälp av IRkameran. När detta problem uppstod fick författaren istället göra ett försök att känna draget fysiskt
med handpåläggning, dokumentationen av dessa läckage är inte möjliga att dokumentera på bild. Den
undersökningen gav var en upptäckt av inströmmande luft från uttorkade avloppsbrunnar, dessa
bilder syns i bifogade bilaga 6.
Utifrån resultaten är det svårt att säga något om huruvida Fangersteori ligger till grund för det
missnöje som råder gällande inneklimatet, teorin är ju att minst 5 % alltid är missnöjda oavsett om
klimatet är optimalt generellt eller inte. Byggnaden brukas inte av så pass många personer så att detta
kan testas på ett trovärdigt sätt. I kapitlet gällande inneklimat pekar Fanger på konvektion som en av
de betydande faktorerna när han förutsäger hur vi värderar vårt inneklimat. Konvektionen beror av
luftrörelser som i omklädningsrummet framför allt satts igång av inläckande kalluft från golvbrunnen
detta bidrar troligen till att brukarna upplever rummet som kallt trots att inte temperaturen i sig
skiljer sig mycket från övriga byggnadens utrymmen.

6.1 Felkällor
I rapporten har arbetet genomförts med konstant fokus på den rangordning som Rafferty et. Al
(2011) presenterat. Detta till trots finns betydande osäkerheter i simuleringsmodellen, beträffande
främst internvärme då dessa värden antagits i högutsträckning vilket framgår av rapporten, även
köldbryggor och luftläckage utmärker sig som osäkra.
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Internvärmen har i modellen tre delar, belysning, apparatur och personvärme, för att nå ett så korrekt
resultat som möjligt noterades all apparatur av värde. Gällande värmegenerering, belysningens värde
sattes till en schablon enligt sveby brukarindata som gäller vårdlokaler, detta kan bli något i överkant
då byggnaden till stora delar snarare är en kontorsbyggnad än en vårdlokal, ett värde som istället kan
ha blivit lågt räknat är personvärmen där författaren i rapporten räknat på 1 patient på 2 arbetande i
genomsnitt under en arbetsdag.
Återigen uppskattningar och avvägningar baserade på två platsbesök – stor osäkerhet i dessa men
personalen på plats kunde inte ge någon som helst uppskattning av besökarantalet därmed fick ett
värde utifrån de totalt 10 timmarna på plats ligga till grund för de antaganden som gjorts. Med en
vidare tidsram än 2 månader skulle mätningar på personbelastningar kunnat göras och ge ett säkrare
värde på den genererade personvärmen, likaså skulle belysningen kunnat undersökas mer noggrant.
Blower-door har en fel marginal i många fall hos värdena den mäter på +-10% vilket i modellen får
omfattande konsekvenser på energianvändningen, att undersökningen inte kunde genomföras i sin
helhet med en serie av övertryck är också ett problem men att mäta de tre olika fallen av undertryck
var av större värde för att ha en möjlighet att beräkna betydelsen av glasgångens inverkan på
byggnadens totala luftläckage. När mätningarna i de olika fallen var gjorda fanns inte tid att
genomföra övertrycksserier på grund av dagliga verksamheten i byggnaden. Att återkomma och
utföra dessa mätningar ett annat tillfälle rymdes inte inom tidsramen för arbetet.
Köldbryggorna i Comsol är begränsade till de köldbryggor som uppträder linjärt. Därmed försummas
alla köldbryggor som är av annan form, diffus eller punktform som genomföringar och liknande. Att
lägga till en välavvägd schablon för dessa köldbryggor skulle kunna göras för att få en mer exakt
modell. Förslagsvis genom att dokumentera den här typen av köldbryggor med IR-kamera och
summera dem och uppskatta värden för dessa, återigen saknades tiden för en sådan omfattande
undersökning.

6.2 Slutsatser
Utifrån de resultat som erhållits efter den genomförda studien på Hofors mödravårdscentral kan
slutsatsen dras att författaren har hittat flertalet enkla åtgärder som enligt simulering kan minska
energianvändningen avsevärt. Enkla åtgärder för att förbättra inneklimatet hittades också- tätning av
svartlist och påfyllnad av golvbrunnar minskar draget och den senare åtgärden förbättrar sannolikt
även kvalitén på inneluften i närliggande utrymmen.
Några av ändringarna kommer inte betyda någon väsentlig merkostnad: tätning av svartlist med
silikon, att hålla branddörren stängd till glasgången och att se till att påfyllning i golvbrunnar införs
som dagligrutin i fastighetsskötares arbetsuppgifter. Att sänka temperaturen en grad skulle även det
vara utan merkostnad men eventuellt på bekostnad av komfort.
Gällande byte av väggparti och tilläggsisoleringen har dessa också visat sig relativt lönsamma
(återbetalning innan halva livslängden) även om dessa innebär en investeringskostnad. Ändringarna
som föreslås antas vara möjliga att genomföra utan att de störa verksamheten i byggnaden. När det
gäller att fastställa glasgångens inverkan på byggnaden visar arbetet att dess påverkan på
energiförbrukningen är betydande och kan antas vara omkring 6000 kWh/år enligt den simulerade
modellen med felmarginaler i åtanke. Det finns stöd i utredningen för brukarnas klagomål på
inneklimatet, detta behöver dock inte kopplas till temperaturen utan kan förklaras med drag som gör
att göra att rummet upplevs kallare.
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8. Bilagor
Bilaga 1 Köldbryggor
Hörn i yttervägg:

Reella fallet gav -0.372W/m

Referensfallet gav -0.4825 W/m

44

Vägg/fönster anslutningen:

Referensfallet gav 6.328 W/m

Reella fallet gav 6.425 W/m

45

Vägg/golv anslutning.

Referensfallet gav -0.625 W/m

Reella fallet gav -0.802 W/m

46

Tak/vägg

Referensfallet gav -0.329 W/m

Reella fallet gav -0.392 W/m
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Bilaga 2 Energideklaration
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49
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Bilaga 3 OVK-protokoll
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Bilaga 4 Ritningar

Sektionsritning

Sektionsritning detaljerad
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Bilaga 5 Litteraturstudie metod
Databas
Sciencedirect
Sciencedirect
Sciencedirect
Sciencedirect

Antal träffar
15561
2682
2025
201

Sciencedirect

Sökningsmanöver
Sökord: Field study, Thermal comfort
+Sökord:Hospital
+Content type: journal
+Publikation title: Applied egonomics
och building and environment
Relevans för syfte och frågeställning

Databas
Sciencedirect
Sciencedirect
Sciencedirect
Sciencedirect

Sökningsmanöver
Sökord: Thermal comfort, Fanger
+Topic: Termal comfort
+Content type: journal
Relevans för syfte och frågeställning

Antal träffar
1270
321
234
1a resultatet:”Thermal comfort
models for indoor spaces and
vehicles-Current capabilities
and future perspectives”.

”A field study on thermal
comfort in an Italian hospital
considering differences in
gender and age”
Därefter söktes information om modellen för kvantifiering av inneklimatet som användes i
föregående artikel.

Litteraturstudie BV2
Databas
Sciencedirect
Sciencedirect
Sciencedirect
Sciencedirect

Sökningsmanöver
Sökord: Calibrating building energy
models
+ sökord: case study
+ Publication title: Energy and buildings
Relevans för syfte och frågeställning

Antal träffar
71286
58697
753
3e resultatet i listan:
”Calibrating whole building
energy models: An evidencebased methodology”.
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Bilaga 6 IR kamera köldbryggor

56

57

58

59

60

Bilaga 7 Blower-door
Excelark för vindpåverkan respektive termiskpåverkan
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Data från de tre olika mätningarna:

Pressurize Test Results
Results

Results

Correlation, r
[%]

Intercept, Cenv
[m3/h.Pan]

Intercept, CL
[m3/h.Pan]

Slope, n

99.93

95% confidence limits

Air flow at 50
Pa, V50

95% confidence

Uncertainty

854.0

837.0

871.5

+/-2.0%

3.225

2.895

3.555

+/-10.2%

0.899

0.807

0.991

+/-10.2%

2.420

2.173

2.666

+/-10.2%

[m3/h]
29.20

26.15

32.55

Air changes
at 50 Pa, n50
[/h]

29.153

0.8634

26.15

0.8315

32.55

0.8953

Permeability
at 50 Pa, q50
[m3/h.m2]

Specific
Leakage at
50 Pa, w50
[m3/h.m2]

Pressurize Test Results
Results

Results

Correlation, r
[%]

Intercept, Cenv
[m3/h.Pan]

Intercept, CL
[m3/h.Pan]

Slope, n

99.70

95% confidence limits

Air flow at 50
Pa, V50

95% confidence

Uncertainty

784.0

749.5

819.0

+/-4.5%

2.961

2.635

3.285

+/-11.0%

0.825

0.735

0.916

+/-11.0%

2.221

1.977

2.464

+/-11.0%

[m3/h]
24.60

19.45

31.20

Air changes
at 50 Pa, n50
[/h]

24.600

0.8848

19.40

0.8157

31.15

0.9539

Permeability
at 50 Pa, q50
[m3/h.m2]

Specific
Leakage at
50 Pa, w50
[m3/h.m2]

Pressurize Test Results
Results

Results

Correlation, r
[%]

Intercept, Cenv
[m3/h.Pan]

Intercept, CL
[m3/h.Pan]

Slope, n

99.77

95% confidence limits

Air flow at 50
Pa, V50

95% confidence

Uncertainty

775.5

744.5

808.5

+/-4.1%

2.930

2.615

3.245

+/-10.8%

0.816

0.728

0.905

+/-10.8%

2.197

1.960

2.435

+/-10.8%

[m3/h]
18.55

14.90

23.15

Air changes
at 50 Pa, n50
[/h]

18.563

0.9541

14.90

0.8896

23.15

1.0186

Permeability
at 50 Pa, q50
[m3/h.m2]

Specific
Leakage at
50 Pa, w50
[m3/h.m2]
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Bilaga 8 Temperaturloggning
Totalt loggades temperaturen nästan 3800 gånger vid undersökningen. Vertikalaxel är den loggade
temperaturen vid mättillfället. Horisontalaxeln är antalet loggningar.

Personalrummet Temperaturloggning
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Väntrum Temperaturloggning
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Omklädningsrummet Temperaturloggning
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Bilaga 9 Pay-off fördjupning
Tilläggsisolering av vindsbjälklag:
Besparing: 12kWh/m2år. Vilket motsvarar 4392 kWh/år och därmed 3560 kr/år.
Investeringskostnad + Arbetskostnad: 62 000 kr inklusive moms
(takexperten.com). Underhåll: inget extra underhåll tillkommer.
Pay-off: 17,5 år.
Byte av väggpartier
Investeringskostnad(sektionsdata
): Rivningsbortforsling: 235 kr/m3
Tippavgift: 900 kr/ 1000kg.
Arbete (montering ny vägg): 1000 kr/m2
Arbete (rivning): 400 kr/m2 (Uppskattat
värde) Materialkostnad ny vägg: 1400 kr/m2.
Fönster: 1040 kr/kvm
Dörr:Återanvänds.
Besparing: 4 kWh/m2år =>1464kr/år=>1186kr/år.
Kostnader:
Rivningsarbete
Ny montering
Material
Fönster
Bortforsling
Tippavgift
Summa kostnader
Besparing
Återbetalningstid

3200 kr
8000 kr
9100 kr
1500 kr
250 kr
1000 kr
23100 kr
1200 kr/år
19 år
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