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Abstract 

Gävle Energi AB has put forward proposals for a new pricing model that is 

seasonal dependent and provides a better reflection of consumers' real 

energy outages. The new pricing model is divided into an power price and an 

energy price. The power price is based on the energy consumption of the 

property at an outdoor temperature of -10°C. The energy price varies over 

the year and is intended to reflect the cost of producing the heat energy, 

which is intended to be cost neutral for the producer. If the customer has a 

well-functioning heating system with low power output, the cost will be lower 

and vice versa. Customers who are at risk of getting an increased cost are 

those with more advanced energy systems. 

 

In the case study, Gävle Energi AB's head office is being investigated. The 

head office is a property that has a complicated energy system and high 

energy output, which makes it possible to get an increased fee. In order to 

investigate how it can be avoided, an energy survey has mainly been carried 

out on the heating system in the property. The goal was to find ways to 

reduce both the energy demand and the capacity requirement. 

 

In the property's energy system there are four ventilation units, underfloor 

heating, windows, air heaters, two cooling machines and free cooling. All 

added heat in the property comes from district heating. For the measurement 

data that are not available, reasonable assumptions are made, and then 

supporting the theories are supplemented by calculations. 

 

The most uncomplicated way to reduce costs has been shown by lowering 

indoor temperatures. After lowering the indoor temperature by 1°C and a 

temperature reduction in the garage, a new capacity requirement of 4 720 

kWh/day will be obtained. Compared to the original capacity requirement of 

5 011 kWh/day. The total energy saving for these measures amounts to 

around 51 MWh. There are also some unexpected measures where excess 

heat from the refrigeration compressor can be reused. Changed airflows in 

the ventilation can also cause major cost reductions on both energy and 

power prices. 
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Sammanfattning 

Gävle Energi AB har lagt fram förslag på en ny prismodell som är 

säsongsberoende och ger en bättre återspegling av konsumenternas riktiga 

energiuttag. Den nya prismodellen är uppdelad i ett effektpris och en 

energiavgift. Effektpriset baseras på energiuttaget i fastigheten vid en 

utomhustemperatur på -10°C. Energipriset varierar över året och har till 

uppgift att återspegla kostnaden för att producera värmeenergin, det är 

meningen att den ska vara kostnadsneutral för producenten.  

Har kunden ett väl fungerande värmesystem med låga effektuttag blir 

kostnaden lägre och vice versa. Kunder som riskerar att erhålla en förhöjd 

kostnad är de med mer avancerade energisystem.  

I fallstudien undersöks Gävle Energi ABs huvudkontor på Näringen i Gävle. 

Huvudkontoret är en fastighet som har ett komplicerat energisystem och högt 

energiuttag vilket gör att det riskerar att få förhöjd avgift. För att undersöka 

hur det kan undvikas har en energikartläggning främst på värmesystemet i 

fastigheten utförts. Målet var att hitta sätt att sänka både energibehovet och 

kapacitetsbehovet.  

I fastighetens energisystem finns det fyra stycken ventilationsaggregat, 

golvvärme, fönsterapparater, luftvärmare, två kylmaskiner samt frikyla. All 

tillförd värme i fastigheten kommer från fjärrvärmen. För de mätdata som 

inte finns tillgängliga görs rimliga antaganden, för att sedan stödja teorierna 

kompletteras dessa med beräkningar.  

Det mest okomplicerade sättet att få ner kostnaden har visat sig vara genom 

att sänka inomhustemperaturer. Efter sänkning av inomhustemperaturen 

med 1°C samt temperatursänkning i garaget erhålls ett nytt kapacitetsbehov 

på 4 720 kWh/dygn. Vilket kan jämföras med det ursprungliga 

kapacitetsbehovet som låg på 5 011 kWh/dygn. Den totala energibesparingen 

för dessa åtgärder uppgår till drygt 51 MWh.     

Det finns också en del oväntade åtgärder där överskottsvärme från 

kylkompressorn kan återanvändas. Förändrade luftflöden i ventilationen kan 

också ge stora kostnadsreduceringar på både energi och effektpriset.  

 



 

iii 

 

Förord 

Detta examensarbete ligger det många timmars arbete bakom, likt för de allra 

flesta arbeten i den här kategorin av examen. Det har varit både med och 

motgångar under de 10 veckorna som arbetet skrivits. En del bakslag och en 

del härliga stunder då det känts som att allt gått på räls. En sak är säker, jag 

inte hade kunnat göra detta själv! Därför vill jag rikta ett stort tack till de som 

ställt upp och hjälpt mig under den här perioden. 

 

Gävle Energi AB och avdelningen energitjänster, ett stort tack till alla 

inblandade för vägledning vid mätningar och svar på alla frågor. 

 

Tack Mattias Gustafsson, för alla nya infallsvinklar, all hjälp och tid som du 

lagt ner på mig. Det har varit till stor hjälp! 

 

Ett extra stort tack vill jag rikta till Joel Söderberg. Ditt engagemang och 

tålamod under studien har varit ovärderligt. Guld värt att kunna bolla idéer 

med dig under arbetets gång, jag är väldigt tacksam för detta! 

 

Jag vill också tacka Magnus Mattson från Högskolan i Gävle som varit min 

handledare under studien. 

 

  



 

iv 

 

Innehåll 

 

ABSTRACT ................................................................................................................................. I 

SAMMANFATTNING .................................................................................................................. II 

FÖRORD ................................................................................................................................... III 

INNEHÅLL ................................................................................................................................ IV 

1 INLEDNING ....................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND .............................................................................................................. 1 

1.1.1 GLOBALT PERSPEKTIV ................................................................................... 1 

1.1.2 GÄVLES FJÄRRVÄRMESYSTEM ........................................................................ 3 

1.1.3 PRISMODELL FÖR FJÄRRVÄRMEN I GÄVLE .................................................... 5 

1.2 FASTIGHETEN I STUDIEN ...................................................................................... 10 

1.3 VÄRMEENERGIEFFEKTIVISERING ......................................................................... 12 

1.4 KARTLÄGGNING .................................................................................................... 14 

2 PROBLEMBESKRIVNING ................................................................................................ 15 

3 MÅL OCH SYFTE ............................................................................................................ 16 

4 AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................................... 17 

5 TEORI ............................................................................................................................. 18 

5.1 FORMLER ................................................................................................................ 18 

5.1.1 EKVATION 1 .................................................................................................. 18 

5.1.2 EKVATION 2 .................................................................................................. 18 

5.1.1 EKVATION 3 .................................................................................................. 18 

5.1.2 EKVATION 4 .................................................................................................. 19 

5.1.3 EKVATION 5 .................................................................................................. 19 

METOD ................................................................................................................................... 21 

5.2 MÄTNINGAR OCH BERÄKNINGAR ........................................................................ 21 

5.2.1 MITEC TEMPERATURMÄTNING – MODELL AT40G .................................... 22 

5.2.2 ECOGUARD .................................................................................................... 23 

5.2.3 ULTRASONIC FLOW METER ........................................................................ 23 

5.2.4 ELSPINDEL ..................................................................................................... 25 

5.2.5 TSI VELOCICALC 9555-P ............................................................................. 26 

5.3 TEMPERATURMÄTNINGAR – PLACERING ............................................................ 26 

5.3.1 VENTILATIONSAGGREGAT LA1 .................................................................. 26 

5.3.2 VENTILATIONSAGGREGAT LA3 .................................................................. 27 

5.3.3 VENTILATIONSAGGREGAT FTX1................................................................ 28 

5.4 KAPACITETSBEHOVSFÖRÄNDRING ...................................................................... 29 

6 RESULTAT ...................................................................................................................... 30 

6.1 GRADDAGSJUSTERAD FJÄRRVÄRMEANVÄNDNING ............................................. 30 

6.2 ELANVÄNDNING .................................................................................................... 30 

6.3 TOTAL VÄRMEEFFEKTANVÄNDNING................................................................... 31 

6.4 VARMVATTEN OCH VARMVATTENCIRKULATION .............................................. 32 

6.5 LA1 – HUS 3 VENTILATIONSAGGREGAT ............................................................. 33 

6.5.1 VENTILATION LA1 ....................................................................................... 33 

6.5.2 VÄRMEBATTERI LA1 .................................................................................... 35 

6.6 FTX1 – HUS 6 VENTILATIONSAGGREGAT .......................................................... 36 

6.6.1 VENTILATION FTX1 .................................................................................... 37 

6.6.2 VÄRMEBATTERI FTX1 ................................................................................. 37 



 

v 

 

6.7 LA3 – HUS 7 VENTILATIONSAGGREGAT ............................................................. 38 

6.7.1 VENTILATION LA3 ....................................................................................... 39 

6.7.2 VÄRMEBATTERI LA3 .................................................................................... 41 

6.8 FTX2 - VENTILATIONSAGGREGAT FÖR DRIFTCENTRAL ................................... 43 

6.9 TOTAL ENERGIANVÄNDNING VENTILATION ...................................................... 43 

6.10 KLIMAT KONTOR .................................................................................................. 43 

6.11 KYLMASKINER ....................................................................................................... 46 

6.11.1 KYLMASKIN HUS 6 ........................................................................................ 46 

6.11.2 KYLMASKIN HUS 3 ........................................................................................ 47 

6.12 FRIKYLA ................................................................................................................. 49 

6.13 GARAGE.................................................................................................................. 49 

6.14 GOLVVÄRME .......................................................................................................... 50 

6.15 KAPACITETSBEHOV EFTER EFFEKTIVISERINGAR ............................................... 51 

7 DISKUSSION ................................................................................................................... 53 

8 SLUTSATS ....................................................................................................................... 57 

8.1 RESULTAT AV STUDIEN ........................................................................................ 57 

8.2 UTVECKLING ......................................................................................................... 58 

8.3 PERSPEKTIV ........................................................................................................... 58 

9  REFERENSER .................................................................................................................. 59 

10 BILAGOR ........................................................................................................................ 62 

10.1 BILAGA 1 ................................................................................................................ 62 

 

  

 



 

1 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Globalt perspektiv 

Med den ökande växthuseffekten kommer nya krav att ställas på samhället. 

En utav de största utmaningarna i dagens samhälle är det ökande 

energibehovet. Synen på hur energi ska produceras och fördelas måste på 

sikt förändras globalt. För att göra en förändring är det en fördel om det finns 

mål att förhålla sig efter. EU har satt upp mål för att spara energi och minska 

utsläpp. EU:s övergripande mål är att minska utsläppen och hindra den 

globala uppvärmningen från att öka mer än 2°C jämfört med innan 

industrialiseringen. För att målet ska uppnås måste utsläpp av växthusgaser 

minska med 50 % till år 2050 och vara närmare 0 % till år 2100, detta jämfört 

med år 1990 [1].  

För Sverige uppgick energibehovet under 2016 till 368 TWh där fjärrvärmen 

stod för 49 TWh av dessa [2]. Fördelningen återges i Tabell 1 [3].  

Tabell 1. Total energianvändning per energibärare i Sverige. 

Total energianvändning per 
energibärare 

TWh 

Biomassa 81 

Kol och koks 15 

Oljeprodukter 92 

Naturgas, gasverk 6 

Andra bränslen 5 

Fjärrvärme 49 

Elektricitet 120 

Totalt 368 
 

Den Svenska energipolitiken bygger på samma tre grundvärden som 

energisamarbetet i EU, där politiken syftar på att förena ekologisk hållbarhet, 

konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Målet i Sverige är att på både kort 

och lång sikt trygga tillgången på el och andra energityper på 

konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken syftar till att skapa villkor för 

effektiv och hållbar energianvändning och kostnadseffektiv energiförsörjning. 

Allt detta med låg inverkan på samhället, miljö, klimat och hälsa. Detta bör 

även underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. [2]  
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De Svenska klimatmålen fram till och med 2020 har beslutats enligt 

propositionen ”En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi 

(2008/09:163)” som innebär följande riktlinjer för den Svenska 

energianvändningen [2]:  

- 10% förnybar energi i transportsektorn 

- 20% effektivare energianvändning 

- 40% av utsläppen av klimatgaser för den icke handlande sektorn, 

varav 2/3 inom Sverige 

- 50% förnybar energi 

 

Dessa energimål som baseras på 1990-års energibehov ska ha uppfyllts till 

och med år 2020. För att lyckats med detta krävs energieffektiviseringar och 

en ökad användning av förnybara bränslen.  

 

Fjärrvärmen är miljömässigt en bra värmekälla. Kan dessutom 

energianvändningen av en miljövänlig resurs effektiviseras är det ett bra steg 

på vägen mot att uppfylla klimatmålen. Fjärrvärmen är en viktig pusselbit i 

strategin för att minska klimatavtrycket från bostads- och servicesektorn i 

Sverige men också i allra högsta grad EU [4]. Med de ökade energipriserna 

och de miljömässiga aspekterna i åtanke, samt vetskapen om att 

byggnadssektorn står för en stor del av det europeiska energibehovet borde 

effektivisering av den sektorn vara en bra plats att starta energiarbetet på [5]. 

Sammanfattningsvis, även fastän värmeenergin är miljövänligt producerad ska 

det inte slösas med den.  

Fjärrvärmen har funnits i Sverige en relativt lång tid, redan 1950 startades det 

första värmeverket. I uppstartsläget användes främst värmeverk [6]. Ett 

värmeverk består av en panna som endast producerar värme, till skillnad från 

kraftvärmeverk som förutom värme även producerar el.  

Trots det tidiga införandet var inte Sverige i framkant med introduktionen av 

fjärrvärmesystem. I USA byggdes under år 1880 det första fjärrvärmenätet 

där värmebäraren var ånga. Denna typ av distribution var vanlig enda fram till 

kring år 1930, vid det laget hade fjärrvärmen förövrigt även nått Europa 

sedan en tid tillbaka [7]. Det kan jämföras med dagens fördelning där drygt 

40-45 % av den totala fjärrvärmeproduktionen sker i kraftvärmeverk [8].  

I Sverige står byggnadssektorn för drygt 40 % av den totala 

energianvändningen [9]. Det som använder mest energi är uppvärmning av 

utrymmen och varmvatten. I Sverige stod fjärrvärmen för 56 % av det totala 

värmebehovet för byggnadssektorn under 2012 [9]. I flerbostadshus stod 

fjärrvärmen under år 2013 för 92 % av det totala värmebehovet [8] [9].  

Detta kan jämföras med en undersökning utförd av Persson och Werner [10] 
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där den genomsnittliga fjärrvärmeproduktionen och distributionen i 

europeiska länder låg kring 21 %. 

På många håll i Europa används dessutom främst fossila bränslen för att 

producera både el och fjärrvärme [9]. I Sverige har ett successivt byte av 

bränsleval i fjärrvärmeproduktionen skett sedan början av 1970. Se Figur 1 

[6].  

 

Figur 1. Fördelningen a v använda bränslen i fjärrvärmeproduktionen i Sverige från 
år 1971 till och med år 2013. [6] 

Under 2013 stod biobränsle för 60 % av fjärrvärmeproduktionen. Spillvärme 

från bland annat industrier stod för 8 %. I många Svenska städer står 

avfallsförbränning för fjärrvärmeproduktionen. Figur 1 visar att en ökning av 

avfallsförbränningen har skett det senaste decenniet. Detta beror av förbudet 

mot deponering av brännbart avfall, samt förbudet mot deponering av 

organiskt avfall [11]. Men förutom de nya lagarna har också avfall blivit en 

lönsam importprodukt. Inköpskostnaden är låg vilket har lett till att importen 

ökat och många kraftvärmeverk och värmeverk eldar numer avfall i Sverige. 

Avfall räknas både som biobränsle och övriga bränslen enligt Figur 1 [6] [12]. 

1.1.2 Gävles fjärrvärmesystem 

Fjärrvärmenätet i Gävle är i det närmaste ett idealt system på grund av 

samarbetet med pappersmassa producerande BillerudKorsnäs AB. Denna 

något ovanliga men högst fördelaktiga kollaboration har gjort att Gävles 

fjärrvärmenät är extra miljövänligt [13]. Spillvärme som inte kan användas i 

pappersmassaprocessen hade annars behövt dumpas i Gävlebukten. 
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I Gävle Energi ABs (GEAB) ägo finns två hetvattencentraler och två 

kraftvärmeverk.  

De två kraftvärmeverken består av Johannes kraftvärmeverk och Bomhus 

Energi Kraftvärmeverk. Under 2010 gick GEAB och BillerudKorsnäs AB 

ihop och påbörjade byggnationen av ett nytt kraftvärmeverk. Detta 

kraftvärmeverk ägs av ett dotterbolag till GEAB samt BillerudKorsnäs AB 

och kallas Bomhus Energi AB.  Bomhus Energi Kraftvärmeverk eldar 

biobränsle och fungerar även som en stödpanna åt BillerudKorsnäs AB 

produktion. Bomhus Energi kraftvärmeverk har en effekt på 150 MW. 

Den sänker även oljeanvändningen för produktionsprocessen i fabriken [14]. 

Kollaborationen har säkrat framtidens fjärrvärmenät och ökat dess 

driftsäkerhet i Gävle. Se Figur 2 för en enklare schematisk bild över Gävles 

fjärrvärmesystem. 

 

Figur 2. Schematisk bild över Gävles fjärrvärmesystem. 

Johannes kraftvärmeverk är byggt på sent 90-tal och eldar biobränsle. 

Bränslet består till största delen av returträ och bark, periodvis eldas även flis 

då returträet av någon anledning inte fungerar i processen eller inte finns i 

tillräcklig mängd. I returträet finns ofta spikar samt andra typer av avvikande 

material, trots avskiljningsanordningar följer oundvikligen en del med in i 

pannan.  

Sammanfattningsvis är bränsletypen miljövänlig men trots detta kan vissa 

utsläpp av till exempel NOX förekomma, och smältning av olika metaller i 

pannan är inte heller helt optimalt eftersom att det skapar cementliknande 

klumpar i bränslebädden. Dessa klumpar kan fastna och orsaka störningar i 

driftprocessen.  

Johannes kraftvärmeverk har en total effekt på drygt 77 MW. I närheten 

ligger Ersbo HVC. Ersbo HVC är en hetvattencentral som drivs på RME, 

raps metyl ester, som är ett förnyelsebart bränsle. Detta är en panna som är 

dyr i drift men som i nödlägen används. I nätet finns en extra hetvattencentral 

som heter Carlsborg HVC och är belägen i centrala Gävle bredvid sjukhuset. 
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Carlsborg HVC drivs på olja och är den sista pannan som går in i drift vid 

behov. 

Utöver dessa pannor förses även fjärrvärmenätet av spillvärme från 

BillerudKorsnäs AB produktionsprocess, vilket är ett effektivt sätt att 

använda tillgängliga resurser som annars hade gått till spillo. Spillvärme är 

värmevatten som inte kan användas i produktionsprocessen eller i någon 

stödprocess men som håller tillräckligt hög energikvalitet för att kunna värma 

fjärrvärmen. Effektiv användning av resurser och energi tillhör den 

Europeiska Unionens strategi för att sänka den primära energiproduktionen 

genom att införa energi effektiviseringsåtgärder [15]. Denna typ av samarbete 

är i allra högsta grad en bra energieffektivisering för samtliga parter. Den 

totala produktionsbilden för fjärrvärmen i Gävle illustreras enligt Figur 3. 

 

Figur 3. Fördelning över fjärrvärmeproduktionen i Gävle regionen. [9] 

1.1.3  Prismodell för fjärrvärmen i Gävle   

Under våren 2017 beslutas det om tillämpning av ny prismodell för 

fjärrvärmen i Gävle. Vid godkännande kommer den nya prismodellen att 

träda i kraft januari år 2018. GEAB har lagt fram förslag för en ny prismodell 

som ska vara säsongsberoende och ge en bättre återspegling av 

konsumenternas riktiga kostnadsprofil. Generella säsongsvariationer 

illusteraras i Figur 4. Detta innebär det att kundens effektuttag kommer att 

påverka priset, höga effektuttag under de kalla perioderna av året ger en 

högre kostnad och vice versa. Den nya prismodellen gör kostnaden effekt- 

och energiuttagsbaserad [16], priset för fjärrvärmen blir mer skräddarsytt 

efter uttagsprofilen hos kunden. Den här typen av prismodellsändring stärker 
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fjärrvärmens konkurrenskraft kontra alternativa uppvärmningsformer, till 

exempel värmepumpar. Har kunden ett väl intrimmat värmesystem med låga 

effektuttag erhålls en lägre kostnad med den nya prismodellen [17].  

 

Figur 4. Säsongsvariation fjärrvärme med marginalkostnad och säsongsindelning av 
energipris. [17] 

1.1.3.1 Gammal prismodell 

Den gamla prismodellen kretsar i stort kring E-värdet, effektvärde. E-värdet 

står för ett normalårskorrigerat medeleffektuttag under perioden november 

till mars och uttrycks i kW. Avgiften är uppdelad i tre steg med både fasta 

och rörliga delar, där E-värdet är basen för två av dem. Den tredje avgiften är 

för energiuttag, och den är rörlig. Sammanfattningsvis, den fasta avgiften och 

effektavgiften baseras på E-värdet och den rörliga avgiften baseras på 

energiuttaget. Se Tabell 2 [18].  

Tabell 2. Tabell över den gamla prismodellens uppbyggnad. 

E-värde Fast avgift Effekt avgift Rörlig avgift 

0 – 20 803 kr 1 052 kr * E 406 kr/MWh 

21 – 100 5 276 kr 839 kr * E 406 kr/MWh 

101 – 500 29 718 kr 597 kr * E 406 kr/MWh 

501 – 56 772 kr 543 kr * E 406 kr/MWh 
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1.1.3.2 Ny prismodell 

Den nya prismodellen baseras på den aktuella fastighetens kapacitetsvärde. 

Kapacitetsbehovet innebär byggnadens effektanvändning vid uppmätta -10 

grader vid SMHIs mätstation i Gävle. Med en kapacitetsbehovsstyrd 

prismodell återspeglas den egentliga kostnaden för produktionen av 

fjärrvärmen och en rättvisare prissättning för både leverantör och kund blir 

då resultatet.  

Prismodellen har säsongsindelat energipris, priset varierar med 

produktionskostnad och generell efterfrågan. För fjärrvärmen finns det 

normalt tre olika säsongsinledningar, vilket den här prismodellen också 

baserar sin prissättning på. Därför varierar kostnaden för produktionen och 

energibehovet över året. Priset har i detta fall har delats in i kategorier enligt 

Tabell 3 [17].  

Tabell 3. Tabell över GEABs säsongspris för fjärrvärmen. 

Säsongsindelning Kostnad 

Vinterpris (november – mars) 457 kr/MWh 

Vår-/höstpris (april, maj, september och 

oktober) 

392 kr/MWh 

Sommarpris (juni – augusti) 150 kr/MWh 

Förutom den säsongsindelade avgiften finns även kapacitetskostnaden. 

Kapacitetskostnaden består av kapacitetsbehovet i kWh gånger 

kapacitetspriset. Kapacitetspriset är detsamma för samtliga kunder och 

uppgår till en kostnad av 33,5 kr. Detta pris har tagits fram av GEAB som ett 

grundkostnadspris för värmen.  

 

Utöver detta finns en rabatt för kunder som använder mycket energi. Denna 

rabatt är rörlig och ändras löpande under året beroende av den totala 

energianvändningen, mellan 101-250 MWh erhålls en rabatt på 35 kr/MWh. 

Denna ökar sedan till 55 kr/MWh när energiuttaget överstiger 251MWh och 

så vidare. Se Tabell 4. 
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Tabell 4. I tabellen nedan visas vilken rabatt som erhålls per uppnådd 
värmeenergianvändning i MWh. 

Fjärrvärmeförbrukning [MWh] Prisavdrag [kr/MWh] 

0-100 0 

101-250 35 

251-500 55 

501-1 500 75 

1 501-2 500 95 

2 501-… 125 

 

För att enklare åskådliggöra kundens energiuttag har ett diagram med den 

sammanlagda energiåtgången punktmarkerat per dygn tagits fram. Värdena i 

Figur 5 presenterar dygnsanvändningen måndag till fredag november till 

december och januari till mars uttryckt i kWh/dygn beroende av 

utomhustemperaturen. Kapacitetsbehovet bestäms sedan utifrån kurvan 

genom en linjär prognos där energiuttaget per dygn vid en 

utomhustemperatur på -10°C avgör vilket kapacitetsvärde som gäller för 

fastigheten.  

För fastigheten som används i denna studie ser kapacitetsvärdeskurvan ut 

enligt Figur 5 för år 2016. Detta innebär att vid en utomhustemperatur på -10 

grader behövs ett värmeenergiuttag på drygt 4 920 kWh/dygn för att täcka 

värmebehovet. Kapacitetsbehovet revideras varje år. 
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Figur 5. Värmeenergiuttag beroende av kapacitetsbehovet för fastigheten Fören. De 
röda markeringarna är energiuttag måndag till fredag november till mars, de blå 

markeringarna representerar övriga dagar. 

Fastigheter med verksamhet under måndag till fredag som dessutom har ett 

högt energiuttag samt komplicerat energisystem tenderar till att få ökade 

kostnader. Det innebär att till exempel skolor, kontorslokaler och liknande 

ofta ligger i riskzonen. Med komplicerat energisystem menas att energisystem 

ofta innefattar mekaniska ventilationsaggregat, olika typer av 

uppvärmningsmetoder såsom luftvärmare, fönsterapparater, golvvärme, 

radiatorer med mera. Se Tabell 5 för kostnadskalkyl före och efter byte av 

prismodell
1

.  

Tabell 5. Tabell över kostnadsskillnaden mellan den nya och den gamla 
prismodellen för fastigheten Fören på näringen. 

 

 Gammal modell Ny modell 

Energi 310,3 tkr 274,2 tkr 

Effekt 88,1 tkr 165,0 tkr 

Fastavgift 30,2 tkr 0 tkr 

Totalt 428,6 tkr 439,2 tkr 

 588 kr/MWh exkl. 

moms 

602 kr/MWh exkl. 

moms 

                                                      
1

 Niklas Lindmark, GEAB år 2016. 
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Eftersom det är en del kunder som kommer få högre energiavgifter på grund 

av värmeenergisystem som inte fungerar helt optimalt kan detta även ge 

incitament för energieffektiviseringar. Med en sänkning av 

värmeenergibehovet tillkommer också en sänkning av effektbehovet, vilket 

ger en ännu lägre kostnad jämfört med den gamla modellen där det också 

fanns ett fastpris. Målet med den nya prismodellen är att den ska vara 

kostnadsneutral för GEAB. Detta innebär att GEAB alltså inte har för avsikt 

att tjäna pengar på förändringen. 

1.2 Fastigheten i studien 

Fastigheten som fallstudien genomförts på GEABs huvudkontor, kallad 

”Fören”, på Näringen i Gävle. Fören är en fastighet byggd under år 1990, 

med undantag för hus 7 som är byggt år 1982.  

Utbyggnationer har sedan skett i perioder, senaste tillbyggnaden skedde 

under år 2014 då fastigheten utökades med permanenta kontor i byggnad 1, 

5 samt 6 (Se Figur 6). Vid den senaste tillbyggnationen byttes två av de gamla 

ventilationsaggregaten ut och ersattes av två nya, FTX1 och FTX2. Vid 

ombyggnationen påverkades inte två av de äldre ventilationsaggregaten, LA1 

och LA3.  

Byggnaden har även två nyinstallerade solcellssystem med en effekt på 44,8 

kW
2

T(från december år 2016), kylmaskiner samt frikyla. I fastighetens 

energisystem finns det ventilationsaggregat, golvvärme, radiatorer, luftvärmare 

och fönsterapparater. All värme till dessa delar av systemet kommer från 

fjärrvärmen. Vid sommartid körs kylaggregat. 

  

                                                      
2

 kWT= Kilowatt topp 
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Areafördelningen för fastigheten är enligt Tabell 6.  

Tabell 6. Areafördelning på fastigheten Fören. 

Avdelning: Yta m
2 

Hus 1 778 

Hus 2 46 

Hus 3 1496 

Hus 4 1018 

Hus 5 726 

Hus 6 570 

Hus 7 1564 

Hus 8 762 

Total area 6960 

 

I fastigheten vistas över 100 anställda under kontorstid måndag till fredag. 

Uppdragsområdena är varierande, det finns både entreprenadavdelning och 

kontorsavdelning. Detta gör att det sällan är mer 100 personer i fastigheten 

samtidigt.  

Fören är en tegelbyggnad med mindre variationer i klimatskalet. Vissa 

övergångar mellan huskropparna har till exempel träfasad. Hus 7 och 8 som 

är fastighetens garage och verkstad har fasad i betong. Något som kan 

jämföras med tegel därför att de materialen har liknande termisk massa. På 

grund av brist av konstruktionsritningar för den aktuella fastigheten har en 

del antaganden angående uppbyggnaden av väggarna tagits. 
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Figur 6. Schematisk bild över fastigheten Fören på Förrådsgatan 6 i Gävle. 

1.3 Värmeenergieffektivisering  

Det finns en del sätt som att göra värmeenergibesparingar på. I vissa fall kan 

det vara intressant att se huruvida olika systemdelar kan samarbeta för att dels 

minimera förluster men också öka systemets effektivitet. I en studie av Ploski 

& Holmberg [19] har konstruktionskrav undersökts för en luftvärmare som 

kan arbeta vid låg tryckförlust och lågtempererad vattenförsörjning. I 

förlängningen var målet att undersöka möjligheten för att kombinera 

uppvärmning av ventilation med det befintliga radiatorsystemet. 

Tanken är att de ska fungera på liknande vis med samma 

lågtemperaturleverans som tillförs golvvärmen. I denna studie undersöks 

också en fastighet med både golvvärme och luftvärmare, vilket också finns på 

Fören. Vinsten av att sänka temperaturen i systemet behöver nödvändigtvis 

inte vara effektmässig, däremot kan de totala förlusterna i systemet minskas. 

Prismodellen i Gävles fjärrvärmenät är inte beroende av flöde eller 

temperatur vilket innebär att kostnaden inte kan sänkas genom förändring av 

temperatur eller flöde på just det viset som i den nämnda studien. Men det 

finns egentligen inget som säger att det inte skulle kunna ske ett 

prissättningsbyte någon gång i framtiden, därför kan det till viss del vara av 

intresse att nämna oavsett.  

I denna studie ligger fokus vid just värmedelen av värmesystemet. Målet är att 

sänka både effektbehovet och energibehovet för fastigheten utan att påverka 

inomhusklimatet negativt. Det finns riktlinjer för hur inomhusklimatet ska 

vara dimensionerat, enligt Folkhälsomyndigheten är riktlinjerna för operativ 

inomhustemperatur lägst 18 grader. De rekommenderade temperaturerna 

ligger mellan 20-24 grader [20]. De kvalitativa värdena vid effektivisering 
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kommer inte att uppmärksammas djupare i denna studie därför lämnas den 

tanken här. 

Generellt uppskattat kan 5 % av det totala värmeenergibehovet sparas vid en 

sänkning på 1 grad av inomhustemperaturen [21]. För att åstadkomma detta 

sänks temperaturen i värmesystemet. Vid vintertemperatur brukar toleransen 

för lägre inomhustemperaturer överlag vara större. Detta på grund av att 

människor klär sig mer under vinterhalvåret. Under sommaren är det ingen 

peak i systemet på samma sätt, därför är det inte av intresse att undersöka 

närmare. 

Utöver de kostnadsmässiga fördelarna med värmeenergieffektivisering för 

fastighetsägare tillkommer det också en del miljömässiga fördelar för hela 

fjärrvärmesystemet om fler kunder effektiviserar sitt energiuttag. I en studie 

av Fredrik Wallin och Lukas Lundström [22] undersöks de miljömässiga 

fördelarna med att energieffektivisera byggnader anslutna till 

fjärrvärmesystemet. Resultatet visade att miljöpåverkan från primärenergi och 

CO2-utsläppen till stor del beror på val av bedömningens perspektiv. Vad de 

perspektiv som nämnts i studien hade gemensamt var att minskad 

elförbrukning samt förbättrat klimatskal på de distribuerade fastigheterna gav 

en positiv miljöpåverkan. Genom dessa förbättringar ökar 

primärenergieffektiviteten; vilket leder till ett effektivare fjärrvärmenät. Med 

ett effektivare fjärrvärmenät kan fler kunder anslutas och energin distribueras 

på ett effektivare vis.  

Eftersom det många gånger är anslutna storkunder som kommer få ökade 

kostnader, är det med största sannolikhet också många kunder som kommer 

att lockas till att göra värmeenergieffektiviseringar. Många 

högenergianvändare som sänker sitt uttag, kan det i förlängningen påverka 

hela fjärrvärmenätet? Det finns forskning som visar att en omfattande 

energieffektivisering av flera fastigheter anslutna på fjärrvärmenätet kan 

påverka hela systemet och kraftverkets produktion vad det gäller el [23] [9].  

En studie gjord på fjärrvärmenätet i Linköping indikerar på att en omfattande 

effektivisering av fastigheter kopplade till nätet inte direkt påverkar 

elproduktionen [23], vilket är högst intressant då en studie gjord av Mattias 

Gustafsson et al. [9] på fjärrvärmesystemet i Gävle påvisar den raka 

motsatsen. Enligt den studien påverkar energieffektiviseringar i byggnader 

anslutna till fjärrvärmenätet allra högst grad produktionen av el i 

kraftvärmeverken, Johannes kraftvärmeverk samt Bomhus Energi AB. I 

studien visualiserades olika energibesparande åtgärder och dessa visade 

intressanta resultat. 
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Fjärrvärmenätet i regionen Gävle är som tidigare nämnts relativt originell då 

produktionen av fjärrvärmen sker via spillvärme från industrin, 

kraftvärmeverk ägt av BillerudKorsnäs AB i samverkan med energibolaget 

GEAB samt Johannes Kraftvärmeverk ägt av GEAB. Detta gör att en stor del 

av mellanlasten i fjärrvärmeproduktionen är av elproducerande natur, genom 

kraftvärmeverken. Genom att sänka värmebehovet under tiden dessa pannor 

används kommer elproduktionen att sjunka. De lokala CO2-emissionerna 

från produktionsenheterna sjunker med de energieffektiviserande åtgärder 

som gör att värmebehovet sjunker och därmed också elproduktionen. Detta 

leder till att mer el måste köpas in för att kompensera den minskade 

produktionen [9]. 

1.4 Kartläggning 

För att effektivisera den utvalda fastigheten i denna studie krävs en bra 

kartläggning av värmesystemet. Inledningsvis undersöks därför det totala 

värmeenergisystemet i byggnaden. Slutsatsen som kan dras är att det finns 4 

olika fläktrum varav en av dem också är byggandens undercentral för den 

totala värmedistributionen. I energisystemet finns också kylmaskiner, detta 

för att kunna hålla inomhusklimatet bra även under de varmare 

sommardagarna. Sverige är ett land med stor temperaturvariation, därför är 

det många gånger lämpligt att i större fastigheter både ha ett värme och 

kylsystem [24].  
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2 Problembeskrivning 

Den fastigheten som studien är gjord på har ett komplext värmesystem med 

både värme, kyla och olika delsystem. Fastigheten har under årens lopp 

byggts om och energibehovet vid -10°C är högt. Många fastigheter med ett 

högre värmeenergiuttag samt mer komplicerade värmesystem kommer att 

utsättas för en kostnadsökning i och med den nya prismodellen, vilket inte är 

GEABs mål vid införande av förändringen. Tanken är att prismodellen 

varken ska sänka eller höja GEABs intäkter utan vara kostnadsneutral, och 

helst även kostnadsneutral för kunden. 

GEAB har sett över vilka kunder som ligger i riskzonen för ökade kostnader, 

och i regel är det verksamhetsstyrda fastigheter som utsätts i störst omfattning. 

Fastigheten i studien är en kontorsbyggnad med verksamhetstider på 

vardagar, måndag till fredag.  

Problembeskrivningen för studien lyder enligt följande:  

”Hur kan värmeenergianvändningen i en fastighet med ett högt energiuttag 

och komplicerat energisystem sänkas och hur påverkar det 

uppvärmningskostnaden?” 

För att fastställa detta kartläggs också hur värmeenergibehovet är fördelat 

mellan ventilation, varmvatten samt uppvärmning av fastigheten. Problemet 

undersöks genom en fallstudie.  
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3 Mål och syfte 

Målet med studien är att finna en eller flera effektiviseringsåtgärder för 

värmesystemet och avgöra dess utslag på den totala kostnadsbilden. Den 

använda metoden ska sänka värmeenergikostnaden till nivån med den gamla 

prismodellen. Förhoppningen är alltså att den nya prismodellen ska bli 

kostnadsneutral för fastigheten i studien efter effektiviseringsåtgärder.  

Samtliga effektiviseringar som nämns i studien redovisas inte totalt då 

investeringskostnad och svårighetsgrad på aktuell åtgärd är avgörande för 

vilka som är mest relevanta.  
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4 Avgränsningar 

Denna studie utförs under april till och med maj och vid den tidpunkten 

börjar värmebehovet sjunka. För att göra en bra studie fokuseras arbetet på 

en fastighet. Dels för att arbetet ska vara av en begränsad storlek men också 

för att en kartläggning av värmesystemet är relativt tidskrävande och måste ta 

sin tid för att bli korrekt.  

Eftersom utrustningen som används i studien också delas med anställda på 

GEAB måste mätningarna ske under en kortare period. Mätinstrumenten 

används i verksamhetens beställda kartläggningar som är pågående även 

under perioden då mätningarna i den här fallstudien utförs.  
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5  Teori 

5.1 Formler 

5.1.1 Ekvation 1 

𝑃𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞 ∗ (𝑇1 − 𝑇2 )[𝑊] [23] 

Förklaring: 

𝜌 = 𝑉𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑐𝑎 1000 𝑘𝑔/𝑚3   

𝑐𝑝 = 𝑉𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑐𝑎 4190 𝐽/𝑘𝑔𝐾 

𝑞 = 𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑡 [𝑚3/𝑠]  

𝑇1 = 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑡 [°𝐶] 

𝑇2 = 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑡 [°𝐶] 

5.1.2 Ekvation 2 

Verkningsgradfrånluft =
(𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑎𝑣)

(𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒)
*

𝑞𝑓𝑟å𝑛

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙
 [%] [23] 

Förklaring: 

𝑇𝑓𝑟å𝑛 =  𝐹𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶]  

𝑇𝑎𝑣  =  𝐴𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶] 

𝑇𝑢𝑡𝑒 =  𝐴𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶]  

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙 =  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑚3/𝑠]  

𝑞𝑓𝑟å𝑛 =  𝐹𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑚3/𝑠]  

 

5.1.1 Ekvation 3 

𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (1 − 𝜂) ∗ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑝−𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ (
𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
) ∗

(𝑇𝑇𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) [Wh] 

Förklaring: 

𝜂 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑥𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡𝑒𝑡  

𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑐𝑎 1,2 𝑘𝑔/𝑚3  

𝐶𝑝−𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑐𝑎 1000 𝐽/𝑘𝑔𝐾 
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𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 [𝑚3/𝑠] 

𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛/𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑦𝑔𝑛  

𝑇𝑇𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 [°𝐶] 

𝑇𝑢𝑡𝑒 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡 [°𝐶] 

5.1.2 Ekvation 4 

𝑅𝑡𝑜𝑡=𝑅𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 + 𝑅𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡2 + ⋯ 

𝑅𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 =
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟𝑚å𝑔𝑎
 

𝑈 =
1

𝑅𝑡𝑜𝑡

 

𝑃𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑖 − 𝐷𝑈𝑇) 

𝐸𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ 𝐺𝑇 

Förklaring: 

𝑅 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 [𝑚2,
°C

W
] 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟𝑚å𝑔𝑎 [
𝑊

𝑚
, ℃] 

𝑈 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [
𝑊

𝑚2
, ℃] 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊] 

𝐷𝑈𝑇 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑒𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [℃] 

𝐸𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 [𝑊ℎ] 

𝐺𝑇 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑖 𝐺ä𝑣𝑙𝑒 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 

5.1.3 Ekvation 5 

5.1.3.1 Värme 

𝐺𝑃 =  
𝐸𝑡𝑜𝑡

𝐺𝑇

 [
𝑊

°𝐶
] 

𝐸𝑃 =
𝐸𝑡𝑜𝑡

𝐺𝑇
∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∗ 24 ℎ  [

𝑘𝑊ℎ

𝐷𝑦𝑔𝑛,℃
]  

Förklaring: 
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𝐺𝑃 =  𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 [
𝑊

°𝐶
] 

𝐸𝑝 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛 𝑜𝑐ℎ 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 

𝐸𝑇𝑜𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑑𝑒𝑙 [𝑊ℎ] 

𝐺𝑇 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑖 𝐺ä𝑣𝑙𝑒 

5.1.3.2 Ventilation 

𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (1 − 𝜂) ∗ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑝−𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ (
𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
) ∗

(𝑇𝑇𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) [Wh] 

Förklaring: 

𝜂 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑥𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡𝑒𝑡  

𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑐𝑎 1,2 𝑘𝑔/𝑚3  

𝐶𝑝−𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑐𝑎 1000 𝐽/𝑘𝑔𝐾 

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 [𝑚3/𝑠] 

𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛/𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑦𝑔𝑛  

𝑇𝑇𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 [°𝐶] 

𝑇𝑢𝑡𝑒 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡 [°𝐶] 

5.1.3.3 Varmvatten 

𝐸𝑣𝑣 =
𝐸𝑣𝑣 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

8760ℎ(𝑝𝑒𝑟 å𝑟)
∗ 24 ℎ [

𝑊

°𝐶
]  

Förklaring: 

𝐸𝑣𝑣 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 [𝑊ℎ] 
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Metod  

5.2 Mätningar och beräkningar 

För att mäta värmebatteriets effekt har temperaturer på fram och 

returledning till värmebatterierna mätts med hjälp utav temperaturloggenhet 

från Mitec [25]. För att mäta flöde i värmebatterierna kopplade till aggregatet 

användes en ultraljudsmätare [26]. Med denna mätare kan flöden loggas 

eller, som i denna studie, mätas momentant. Ventilationsaggregatens 

värmebatterikretsar har pumpar som inte är frekvensstyrda, värmeeffekten 

regleras genom temperaturändring av värmebäraren och flödet är konstant 

[27].  För beräkningarna har Ekvation 1 (se 5.1.1) använts. Vid mätproblem 

under flödesmätningarna tas projekterade flöden för aktuella kretsar för 

beräkningar och resultat. 

För att kunna beräkna värmeväxlarnas verkningsgrad har frånluft och avluft-

temperaturen i aggregaten uppmätts. Mätningarna genomfördes med 

mätinstrument av märket Ecoguard [28]. För att beräkna verkningsgraden 

över värmeväxlaren användes Ekvation 2 (se 5.1.2). Mätintervallen, eller 

signalfrekvensen, kan ställas in efter eget tycke. I denna studie har ett 

mätintervall på 15 minuter valts.  

De aggregat som lufttemperaturen mättes i är LA1 och LA3. I det nya 

aggregatet FTX1 finns det möjlighet till avläsning via inbyggd mätning, det gör 

det inte på de äldre aggregaten. 

För att bestämma ventilationens värmeenergibehov har Ekvation 3 (se 5.1.1) 

använts.  

Ventilationsluftflödena som redovisas i denna fallstudie är projekterade 

flöden tagna från det senaste OVK-protokollet för den aktuella fastigheten (se 

bilaga 1). Senaste OVK-besiktningen är gjord i mars 2016, därför anses de 

flödena vara tillräckligt uppdaterade för att vara aktuella. För FTX1 som är 

ett nytt aggregat behövde inte genomgå en OVK-besiktning under 2016, 

tilluftflöden för det aggregatet har istället hämtats från styrprogrammet för 

aggregatet.  

Vid mätning av el för kylmaskiner har en ”elspindel” använts. Elspindeln 

ansluts till en tång som kopplas runt aktuell fas, sedan kopplas dosan in i en 

dator och där exporteras effekten i ett dataprogram [29].  

På grund av brist i antalet temperatursensorer har mätningarna i 

ventilationsaggregatens luftflöden fått ske selektivt. Utelufttemperaturen som 

används i resultaten för mätningarna i april 2017 är till exempel mätt på 

innergården mellan hus 5 och 7(se Figur 6). För att kontrollera att 
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utelufttemperaturen i aggregaten är densamma som utelufttemperaturen vid 

den fasta mätpunkten har en TSI velocicalc multi-function ventilation meter 

av modell 9555-P använts [30].  

Vid beräkningar av transmissionsförluster för garagedelen av fastigheten 

användes Ekvation 4 (se 5.1.2). För att beräkna kapacitetsbehovet för 

systemets olika delar användes Ekvation 5 (se 5.1.3).  

VVC-kretsens effekt har beräknats genom att ta uppmätta energibehovet från 

”mina sidor” på GEABs hemsida. Där finns energianvändningen för att par 

år tillbaka tillgänglig. För att få fram VVC-effekten togs ett helgvärde under 

en varmare sommarperiod. VVC-kretsen går dygnet runt och året runt med 

samma effekt, väljs en period när ingen jobbar och värmebehovet är nära 

obefintligt blir VVC-effekten kvar och kan bestämmas utifrån de värdena.  

Den totala varmvatten och VVC-kretsens energiuttag beräknas genom att ta 

juni tom. augustis värmebehov och dela med 3, då erhålls ett genomsnittligt 

månadsvärde för varmvatten och VVC.  

5.2.1 Mitec temperaturmätning – modell AT40g 

Mitecloggern som används i mätningarna är av modellen AT40g, se Figur 7. 

Mätinstrumentet är kompakt och portabel och drivs på batteri. Temperaturer 

registreras genom temperaturgivare som kopplas in i en bärbarhuvudenhet. 

Mätdata lagras i inbyggt minne på enheten och töms via uppkoppling till 

dator. Värdena som sedan sparas som en textfil kan konverteras till excel för 

bättre överskådlighet [25].  

 

Figur 7. Mitec mätinstrument med tillhörande temperaturgivare. 
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5.2.2 Ecoguard 

Ecoguard som används i mätningarna är TS02, trådlös modell som består av 

ett antal givare samt en centralenhet som registrerar alla mätdata. Se Figur 8 

för bild på instrumentet. Den centrala programvaran är CURVES som 

registrerar alla data och lagrar dessa. Räckvidden på den trådlösa 

kommunikationen är drygt 50-100 meter. Temperaturer visas i grader och 

värden kan presenteras per kvart, timme eller dag. Mätnoggrannheten ligger 

på +/- 0,15 grader [28].  

 

Figur 8. Ecoguardhuvudenhet med tillhörande temperaturgivare. 

I studien användes 4 stycken trådlösa givare. Centralenheten placerades mitt 

mellan givarna för att kunna registrera signaler effektivt och ostört. Under 

hösten år 2016 har avdelningen Energitjänster på GEAB placerat ut 

temperaturgivare i olika kontor samt mätt utomhustemperaturen. 

Undertecknad medverkade vid utplaceringen av givare.  

5.2.3 Ultrasonic Flow Meter 

Vid flödesmätning användes ultraljudsmätare av märket Ultrasonic Flow 

Meter modell LRF-2000S för att räkna ut värmebärarens volymflöde. I 

handenheten ställs olika rörattribut in. Det vill säga material, dimensioner 

och så vidare. Beroende på rörets olika attribut bestäms vilken typ av givare 

som ska användas för den aktuella mätningen [26]. För mätning ansluts två 

givare till handenheten, dessa givare kopplas sedan på det aktuella röret i ett 

angivet avstånd som beräknas i handenheten efter rörattributen analyserats. 
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Figur 9. Bild på Ultrasonic Flow Meter-eneheten som användes för 
flödesmätningarna. 

I utrustningen som användes för den här studien finns olika typer av sensorer 

för den nya ultraljudsmätaren. Sensorernas namn och användningsområde 

anges i Tabell 7.  

Tabell 7. Sensorer för Ultrasonic Flow Meter och vilken dimension på rör dessa är 
anpassade för. 

Sensortyp Rör DN[mm] 

TM 1 50-1000 

TS-2 15-100 

TL-1 300-6000 

 

Även en äldre modell som fungerar på likande sätt användes, men i mindre 

utsträckning och inget resultat är baserat på värden från den mätaren.  

Vid flödesmätningar med ultraljudsinstrument av modellen Ultrasonic Flow 

Meter bör avståndet till närmsta böj vara på avståndet:  

𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑏ö𝑗 𝑖 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑔 = 𝑑 ∗ 5 

𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑏ö𝑗 𝑚𝑜𝑡 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑔 = 𝑑 ∗ 10 tom 30(beroende på 

rördragning) 

𝑑= dimension (mm) 

Vid mätningarna i studien följdes dessa rekommenderade inställningar för att 

undvika eventuella mätfel pågrund av störningar i fluiden [26].   
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5.2.4 Elspindel 

Elspindeln är ett mätverktyg för mätning av elanvändningen momentant eller 

under en längre period. Instrumentet har 14 mätkanaler där en strömtång 

per kanal kan anslutas. Instrumentet har ett internt minne för datalagring. 

Elspindelns mätningar kan beräkna trefasspänning, effekt, effektfaktor och 

energi [29]. 

Vid användning ansluts strömtängerna till elspindeln. Nätkontakten från 

instrumentet kopplas i ett jordat eluttag och USB-kabeln kopplas i datorn. 

När detta är gjort bestäms rätt fas manuellt i datorprogrammet för 

mätningarna, sedan väljs vilka data som ska lagras. Efter detta är mätningarna 

startade. I denna studie gjordes endast momentana mätningar [29]. Se Figur 

10 för bild på elspindeln med strömtång och USB-kabel. 

 

Figur 10. Elspindel med USB-kabel och eltång ikopplad. 
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5.2.5 TSI VelociCalc 9555-P 

VelociCalc 9555-P är ett portabelt ventilationsmätningsinstrument som mäter 

bland annat luftflöden, lufttemperaturer, luftturbulens och fukthalt. Se Figur 

11 för bild på instrument. 

 

Figur 11. Bild på TSI VelociCalc 9555-P som använts i mätningarna. 

5.3 Temperaturmätningar – Placering 

De olika ventilationsaggregatens beteckning är LA1, LA3 och FTX1(samt 

FTX2, men det ventilationsaggregatet är inte med i mätningarna). Samtliga 

aggregat har roterande värmeväxlare.  

5.3.1 Ventilationsaggregat LA1 

Tabell 8. Placering av mitec temperaturgivare för värmebatteri på 
ventilationsaggregat LA1. 

 

LA1 är det största aggregatet i fastigheten, installerat år 1991.  Detta aggregat 

förser en stor del av alla kontor och övriga utrymmen i hus 1, 2 och 3. 

Aggregatet har två separata tilluftkanaler med ett varsitt värmebatteri. För att 

Mitec temperaturgivare Shuntgrupp Placering 

 EB1 Framledning 

 EB1 Returledning 

 EB2 Returledning 

 EB2 Framledning 
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mäta temperatur i värmebatterikretsen placerades Mitec värmegivare strax 

efter tillhörande shuntgrupper EB1 och EB2 på fram och returledning till 

värmebatterierna. Se placering enligt Tabell 8. 

För att mäta lufttemperatur har curvesgivare placerats i luftkanalen. 

Fördelningen illustreras i Tabell 9.  

Tabell 9. placering av trådlösa Ecoguard temperaturgivare i ventilationsaggregat 
LA1. 

Ecoguard 

temperaturgivare 

Placering  

 Frånluft 

 Avluft 

5.3.2 Ventilationsaggregat LA3 

LA3 är det näst största aggregatet i fastigheten, installerat år 1991. Förser 

främst hus 7 och 8. I samma utrymme som aggregatet finns fastighetens 

undercentral. Förutom fram och returledningstemperaturerna till 

värmebatteriet mäts också varmvattenkretsen och varmvattencirkulationen. 

Se placering av Mitec temperaturgivare enligt Tabell 10.  

Tabell 10. Placering av mitec temperaturgivare av varmvatten och VVC samt 
värmebatteri i ventilationsaggregat LA3. 

 

Mitec temperaturgivare Shuntgrupp Placering 

 - Kallvatten 

 - Varmvatten 

 - Varmvattencirkulation 

  Framledning batteri 

  Returledning batteri 
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För att mäta lufttemperatur har curvesgivare placerats i luftkanalen. 

Fördelningen illustreras i Tabell 11. 

Tabell 11. placering av trådlösa Curvesgivare i ventilationsaggregat LA3. 

 

Ecoguard temperaturgivare Placering  

 Frånluft 

 Avluft 

5.3.3 Ventilationsaggregat FTX1 

Nyaste aggregatet FTX1 är av modellen GOLD från märket Swegon. Det är 

placerat i hus 6 och förser kontor, konferensrum, motionsrum och 

omklädningsrum i hus 4 tom. 6. FTX1 har minneskort som registrerar tilluft-

, avluft-, frånluft- och utelufttemperaturer. Mätningarna loggas i minneskortet 

som sedan kan sättas in i en dator för avläsning. Resultatet av mätningarna 

kommer att användas för FTX1 vid uträkningar, då de anses ha tillräckligt 

hög noggrannhet. För temperaturmätning på värmebatterikretsen har givare 

anslutits till fram- och returledning för värmebatteriet, se  

Tabell 12. 

Tabell 12. Placering av Mitec temperaturgivare för värmebatteri på 
ventilationsaggregat FTX1. 

 

Mitec temperaturgivare Shuntgrupp Placering 

 - Returledning 

 - Framledning 
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5.4 Kapacitetsbehovsförändring 

För att kunna simulera effekten av olika energieffektiviseringar och få fram 

ett nytt kapacitetsbehov, alternativt bara undersöka en åtgärds påverkan på 

kapacitetsbehovet, beräknades gradeffekten för ventilation, värme samt 

varmvatten. Med hjälp av de beräkningarna inlagda i excel kunde sedan olika 

parametrar ändras och ge olika utslag på ett diagram kopplat till formlerna. 

Teoretiska energibesparingar kunde simuleras och nya kapacitetsbehov för 

olika åtgärder enkelt åskådliggöras. Enligt mina beräkningar var 

kapacitetsbehovet för fastigheten i dagsläget något högre än det uppmätta 

värdet som GEAB tagit fram. De teoretiska beräkningarna kan inte 

återspegla det exakta värdet av verklig energianvändning, men de ger en 

fingervisning av storleksordningen på de olika åtgärderna.   

För att beräkna kapacitetsbehovet bestämdes först hur stor andel av tillförd 

värmeenergi som går till vardera systemdel. Energibehovet fördelat över 

ventilation, uppvärmning av fastigheten samt varmvatten och 

varmvattencirkulation bestämdes. Total värmeenergianvändning från år 2016 

användes till beräkningarna.  

För att bestämma ventilationens energibehov användes Ekvation 3. 

Energibehovet för varmvatten och varmvattencirkulationen bestämdes med 

hjälp av ett snitt över tillgängliga mätvärden från sommarförbrukningen. 

Energibehovet som blev över antogs representativt för värmebehovet. För att 

kunna plotta energibehovet beroende av grader bestämdes gradeffekten, se 

Ekvation 5. 

Graddagarna bestämdes med hjälp av brytpunkten för uppvärmningsbehovet 

enligt Figur 5 som visar 18 °C. Gradeffekten för vartdera systemområde 

multiplicerades med drifttider per dygn och temperaturdifferensen mellan 

inomhus och utomhustemperaturen.  

Kapacitetsbehoven för vartdera systemområde summeras och åskådliggörs i 

diagram över det totala kapacitetsbehovet.  
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6 Resultat 

6.1 Graddagsjusterad fjärrvärmeanvändning 

 

Figur 12. Graddagsjusterad fjärrvärmeanvändning för fastigheten Fören under 2016. 

 

6.2 Elanvändning  

 

Figur 13. Elanvändning för fastigheten Fören under 2016. 
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6.3 Total värmeeffektanvändning 

Ur Figur 14 kan det avläsas att maxeffektuttaget i fastigheten under 

mätperioden uppgick till 200 kW och medeleffekten uppgick till drygt 137 

kW. Den totala värmeenergin som behövdes för hela värmesystemet uppgick 

till 19,7 MWh för uppmätt vecka. Effekten för värmesystemet ökar när det är 

kyligare utomhustemperatur och vice versa. Utomhustemperaturen är mätt 

med en mätsensor från Ecoguard Curves-enheten(se kapitel 5.2.2).  

 

Figur 14. Totalt effektuttag i fastigheten Fören på förrådsgatan 6 under perioden 13 
tom 18 april. 

Mellan januari till och med maj under år 2017 har det totala 

värmeenergibehovet uppgått till 359 MWh för hela fastigheten, fördelat enligt 

Figur 15. Som kan avläsas ur Figur 15 sjunker generellt sett effektbehovet i 

fastigheten när utomhustemperaturen stiger. Utomhustemperaturer för både 

Figur 14 och Figur 15 är tagna från temperaturgivare som mätt under en 

längre period på fastighetens innergård. 
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Figur 15. Totalt effektuttag i fastigheten Fören på förrådsgatan 6 under år 2017. 

6.4 Varmvatten och varmvattencirkulation 

För att mäta varmvattenanvändningen användes dels temperaturgivare men 

också flödesmätarna. Problem uppstod vid mätningarna som gjorde att 

flödesmätaren inte kunde analysera flödet. Därför uteblev de fysiska 

mätningarna.  

Varmvattencirkulationen cirkulerar med samma effekt året om, för att få 

fram den undersöks värmeenergianvändningen i kWh under en sommardag. 

En lämplig dag att undersöka i detta fall är midsommarhelgen år 2016. Den 

25 och 26 juni år 2016 används totalt 50 kWh i fastigheten. Det är rimligt att 

anta detta vara varmvattencirkulationens energianvändning under perioden. 

Effektanvändningen för varmvattencirkulationen uppgår till 2,1 kW, vilket 

som tidigare nämnts är ett konstant värde för året. Snittemperaturen ligger på 

drygt 50 °C i kretsen.  

Varmvattenbehovet beräknas med ett snitt över sommarmånaderna juni, juli 

och augusti. Vilket totalt uppgår till drygt 120 MWh/år, av detta använder 

varmvattencirkulationen ca 18 MWh/år. 
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6.5 LA1 – hus 3 Ventilationsaggregat 

LA1 förser kontorsutrymmena i hus 1, 2 och 3. Ventilationsaggregatet har 

både kyl och värmebatteri, se Figur 16. Det är två tilluftkanaler i aggregatet, 

vilka går till olika delar av hus 1 tillochmed 3. Ventilationsaggregatet har ett 

kylbatteri och ett värmebatteri kopplat på tilluftkanalerna. Detta för att ha 

möjlighet att reglera tillufttemperaturen till önskat börvärde. 

 

Figur 16. Schematisk bild över ventilationsaggregat LA1. 

6.5.1 Ventilation LA1 

Drifttider och projekterade börvärden för ventilationsaggregatet LA1 

återfinns i Tabell 13, Tabell 14 samt Tabell 15. Tilluft och frånluftflöden är 

hämtade från projekterade flöden i OVK-protokollet för 

ventilationsaggregatet.  
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Tabell 13. drifttider för ventilationsaggregat LA1. 

Dag Tid 

Måndag 03.30 – 19.00 

Tisdag 04.30 – 19.00 

Onsdag 04.30 – 19.00 

Torsdag 04.30 – 19.00 

Fredag 04.30 – 19.00 

Lördag  

Söndag  

 

Tabell 14. Börvärde på tillufttemperatur för ventilationsaggregat LA1. 

Årstid Börvärde, grader tilluft 

Sommar 16 

Vinter 19 

 

Tabell 15. Projekterade tilluft och frånluftflöden. 

Tilluft l/s Frånluft l/s 

2895 2920 

Värmeväxlaren på detta aggregat har en skada vilket ger ett visst läckluftflöde 

mellan till och frånluft. Detta skulle kunna förklara varför verkningsgraden på 

värmeväxlaren pendlar mellan fredag den 14 april till tisdag den 18 april år 

2017, Se Figur 17.  
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Figur 17. Verkningsgraden över vvx i aggregat LA1 under mätperioden. 

6.5.2 Värmebatteri LA1 

Aggregat LA1 har ett värmebatteri för vardera tilluftkanal som förser skilda 

delar av byggnaden. För att beräkna effekten ur batterierna har flödet mätts 

med flödesmätare(se kapitel 5.2.3). Problem vid mätningarna uppstod, vilket 

gjorde att flödet som uppmättes tyvärr inte kunde användas för 

beräkningarna. Flödesmätaren är känslig för olika rörmaterial, och rör gjorda 

av koppar med mindre dimensioner är svåra att mäta och få tillförlitliga 

siffror. Istället har det projekterade flödet enligt shuntgruppen använts i 

beräkningarna. För resultat av mätningarna se Figur 18.  

Flödet uppmättes enligt Tabell 16: 

Tabell 16. Uppmätt flöde i värmebatterikretsen på ventilationsaggregat LA1. 

Aggregat LA1 - 

Shuntgrupp 

Mätt flöde (l/s) Projekterat flöde(l/s) 

EB1 0,22 – 0,24 0,39 

EB2 0,20 0,28 

För att beräkna uttagen effekt ur värmebatterierna har sedan batteriernas 

separata effekter slagits ihop för att ge aggregatets totala effekt. Se Figur 18.  
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Figur 18. Effektuttaget ur värmebatteriet i aggregat LA1 med utomhustemperatur 
angiven. 

6.6 FTX1 – hus 6 Ventilationsaggregat 

Ventilationsaggregat FTX1 är beläget i hus 6 förser kontor och 

motionsutrymme i hus 4, 5 och 6. Aggregatet är av märket Swegon och 

modell GOLD med roterande värmeväxlare. Enligt tillverkare har detta 

aggregat en verkningsgrad upp till och med 85 % [31]. I beräkningar med 

ventilationsaggregatets verkningsgrad har en uppskattning på 80 % antagits.  

 

Figur 19. Schematisk bild över ventilationsaggregatet FTX1. 
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6.6.1 Ventilation FTX1 

Drifttider och projekterade börvärden för ventilationsaggregatet LA1 

återfinns i Tabell 17, Tabell 18 och Tabell 19. Tilluftflöden är tagna från 

projekterade flöden i styrprogrammet för aggregatet.   

Tabell 17. Drifttider för aggregatet FTX1 där högfart är inställt under följande tider. 
Resterande tider är inställda på lågfart. 

Dag Tid 

Måndag 04.30 – 18.00 

Tisdag 05.30 – 18.00 

Onsdag 05.30 – 18.00 

Torsdag 05.30 – 18.00 

Fredag 05.30 – 18.00 

Lördag Lågfart 

Söndag Lågfart 

 

Tabell 18. Tabell över inställda börvärden för lufttemperaturen beroende på årstid. 

Årstid Börvärde, grader tilluft 

Sommar 17 

Vinter 19 

 

Tabell 19. Tabell över tilluftflöden för ventilationen beroende av aggregatets drift. 

FTX1 flöden Högfart l/s Lågfart l/s 

Tilluft 2350 980 

6.6.2 Värmebatteri FTX1 

Flödet var även här svårt att mäta med flödesmätaren(se kapitel 5.2.3). Det 

eftersom att rören i kretsen är gjorda i koppar och har små dimensioner. För 

att bestämma flödet används istället det projekterade flödet genom pumpen. 

På pumpen finns en display som anger flödet momentant, möjlighet till 

reglering av flödet finns för den hör pumpen då den är av en nyare modell. 

Men i det här fallet är flödet konstant och uppgår till 0,14 l/s. 
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Under mätperioden 15 tom 16 april är aggregatet avstängt, vilket gör att 

effektuttaget ur värmebatteriet blir lågt. Beroende på värmebehovet i 

fastigheten och utomhustemperaturen får värmebatteriet gå på olika hög 

effekt under drifttimmarna. Det går till exempel att avläsa ur Figur 20 att 

under temperaturdippen på dagen under fredag den 14 april ökar 

värmebatterieffekten.  

 

Figur 20. Effektuttaget ur värmebatteriet i aggregat FTX1 med utomhustemperatur 
angiven. 

6.7 LA3 – hus 7 Ventilationsaggregat 

Aggregat LA3 förser kontor, verkstad och garage i hus 7 och 8. På 

ventilationsaggregatets tilluftkanal är både ett värme och kylbatteri monterat. 

Se Figur 21 för schematisk bild över ventilationsaggregatet. 
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Figur 21. Schematisk bild över ventilationsaggregatet LA3. 

6.7.1 Ventilation LA3 

Drifttider och projekterade börvärden för ventilationsaggregatet LA3 

återfinns i Tabell 20, Tabell 21 och Tabell 22. Tilluft och frånluftflöden är 

tagna från projekterade flöden i OVK-protokollet för ventilationsaggregatet.  

Tabell 20. Drifttider för ventilationsaggregat LA3. 

Dag Tid 

Måndag 03.30 – 18.00 

Tisdag 04.30 – 18.00 

Onsdag 04.30 – 18.00 

Torsdag 04.30 – 18.00 

Fredag 04.30 – 18.00 

Lördag - 

Söndag - 
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Tabell 21. Börvärde på tillufttemperatur för ventilationsaggregat LA3. 

Årstid Börvärde, grader tilluft 

Sommar 16 

Vinter 20 

 

Tabell 22. Projekterade tilluft och frånluftflöden, tagna från senaste OVK-
protokollet för fastigheten. 

 Tilluft l/s Frånluft l/s 

Kontor 2280 965 

Garage  1500 

Kontor  72 

Totalt flöde 2280 2537 

 

LA3 förser garage med ”återanvänd luft”, vilket medför att endast en del av 

frånluft flödet går genom värmeväxlaren. Ventilationsaggregatet får då 

använda sitt värmebatteri i större utsträckning. Frånluftflödet som går genom 

värmeväxlaren är mindre än tilluftflödet, detta leder till en låg verkningsgrad 

över värmeväxlaren. Se Figur 22 för resultat från mätningarna. 

 

Figur 22. Verkningsgrad över värmeväxlare i ventilationsaggregat LA3 under 
mätperioden 13 till 18 april 2017. 
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Flödet för batteriet i aggregat LA3 uppmättes enligt 0,8 l/s. 

Värmebatterikretsens ledningar är på LA3 gjorda i kolstål och därför kunde 

mätningar av flödet genomföras.  

I Figur 23 visas resultatet av effektmätningen på värmebatteriet i 

ventilationsaggregat LA3. Det som framkommer ur denna mätning är att 

under mätveckan används drygt 2,8 MWh värmeenergi med en maxeffekt på 

32,7 kW och en medeleffekt på 26,2 kW. När det blir kyligare ute ökar 

effektuttaget och vid varmare temperaturer kan värmeåtervinningen ta en 

större del av energibehovet. 

6.7.2 Värmebatteri LA3 

 

Figur 23. Effektuttaget ur värmebatteriet i aggregat LA3 med utomhustemperatur 
angiven. 

För att sänka energibehovet för ventilationsaggregat LA3 kan förslagsvis 

tilluftstemperaturen sänkas från 20°C till 19°C, som är börvärde för 

ventilationsaggregat LA1 och FTX1 under vinterhalvåret. Detta skulle sänka 

kapacitetsbehovet från 5011 kWh/dygn till 4989 kWh/dygn. Kurvan blir 

marginellt förskjuten som kan ses i Figur 24, den totala energibesparingen 

uppgår till drygt 0,5 % av vinterbehovet. Förmodligen skulle den sänkta 

tillufttemperaturen göra mer skada än nytta för energibehovet. 

Värmesystemet skulle eventuellt behöva öka värmeenergin i 

fönsterapparaterna, för att personalen fryser och därför ökar temperaturen i 

sina rumstermostater.  
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Figur 24. Kapacitetsbehov vid sänkning av tillufttemperaturen i ventilationsaggregat 
LA3. 

En annan åtgärd är att bygga om ventilationssystemet för att frånluftflödet ska 

gå genom ventilationsaggregatet och inte förvärma garagedelen som den gör i 

dagsläget. Det skulle innebära att luftvärmarna får värma garagedelen i större 

utsträckning. Genom att öka frånluftflödet genom ventilationsaggregatet ökar 

också temperaturverkningsgraden. Det är en intressant åtgärd då den är mer 

effektiv än att sänka temperaturen i garaget(se kapitel 6.13), se Figur 25.  

 

Figur 25. Jämförelse mellan olika energieffektiviseringsåtgärder. 
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6.8 FTX2 - Ventilationsaggregat för driftcentral 

FTX2 är ett mindre Goldaggregat av märket Swegon. Ventilationsaggregatet 

har en roterande värmeväxlare och ett värmebatteri på tilluften. FTX2 förser 

endast driftcentralen som är belägen i husdel 5. Värmen som används i 

aggregatet är nära försumbar
3

 och på grund av tidsbrist utförs inga 

beräkningar på det.  

 

Figur 26. Schematisk bild över ventilationsaggregatet ftx2, förser endast 
driftcentralen. 

6.9 Total energianvändning ventilation  

Enligt beräkningar gjorda på drifttimmar och tillufttemperatur har 

ventilationen beräknats ha ett värmehov på drygt 140 MWh/år.  

Under vinterhalvåret oktober-maj behövs en värmetillförsel på 140 MWh för 

ventilationen. Det innebär ett värmebehov på drygt 17,5 MWh i snitt per 

månad, mer under vintern och mindre på höst/vår-sidan. Under juni, juli och 

augusti finns inget värmebehov.  

6.10 Klimat kontor  

Ecoguardgivare placerades ut i några kontor under år 2016. Det är samma 

form av mätning som gjordes i ventilationsaggregaten med TS02 givare, men 

denna mätning har pågått under en längre period och därför finns det data 

från vinterperioden också. 3 olika kontor spridda i fastigheten mättes och har 

använts som grund till mätvärdena i Figur 27 och Figur 28. 

                                                      
3

 Kommunikation med ansvarig personal på GEAB. 
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Figur 27. visar temperaturen i de mätta kontoren under perioden 13 tom. 18 april 
2017, utomhustemperatur är angiven i streckad linje. 

 

 

Figur 28. visar temperaturen i de mätta kontoren under perioden 16 tom. 22 
janurai 2017, utomhustemperatur är angiven i streckad linje. 

Man kan se på diagram Figur 27 och Figur 28 att det finns en viss skillnad. 

Inomhustemperaturen är någorlunda konstant för båda medan 

fönsterapparaterna pendlar i temperaturen under vinterveckan i Figur 28. 

Detta ger en genomsnittlig inomhustemperatur på drygt 21°C vid en 

utomhustemperatur på 0°C, och en genomsnittlig inomhustemperatur på 

drygt 22°C vid en utomhustemperatur på drygt -1°C.  

I varje kontor finns en reglerenhet där önskad temperatur kan väljas. Med 

givaren kan temperaturer mellan 16°C och 26°C justeras in.  
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På natten och under morgonen ökar temperaturen i kontoren för att 

ventilationen går ner på lågvarv. Elementen ökar i temperatur för att 

kompensera det förhållandevis låga luftflödet genom värmeväxlaren. Det i sin 

tur leder till ökad konvektion och cirkulering av luftflöde som sedan sprider 

sig i rummet och ger en jämn temperatur i hela kontoret.  

Kontorens temperatur styrs av givare som finns i varje rum. Varje givare ger 

möjlighet att kunna ändra inomhustemperaturen inom ett visst 

temperaturspann vid behov.  

Under 2016 användes 730 MWh till uppvärmningen av fastigheten. Detta 

skulle i sådant fall ge en besparing på 23 MWh, vilket motsvarar en 

kostnadssänkning på drygt 10 tkr. Den enskilda åtgärden skulle sänka 

kapacitetsbehovet från 5011 kWh/dygn till 4908 kWh/dygn, se Figur 29.  

 

Figur 29. Kapacitetsbehov efter sänkning av inomhustemperaturen med 1 °C. 
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6.11 Kylmaskiner 

6.11.1 Kylmaskin hus 6 

I hus 6 finns en kylmaskin som arbetar mot ventilationsaggregat FTX1, se 

Figur 30. Det här aggregatet har på grund av tidsbrist inte undersökts 

noggrannare. På grund av dess placering är eventuell värmeåtervinning av 

kompressorförlusterna svårt att räkna på, dels vad det skulle kunna användas 

till men också om det är praktiskt genomförbart.  

 

Figur 30. Kylmaskin i hus 6, förser byggnad 4, 5 och 6 med kyla. 

 



 

47 

 

6.11.2 Kylmaskin hus 3 

I hus 3 finns en kylmaskin, den är belägen i samma utrymme som 

ventilationsaggregat LA1 och shuntgruppen för golvvärme. Kylmaskinen i 

hus 3 tillför komfortkyla för kontor och kyler serverhallarna under 

sommarmånaderna. Se Figur 31 för schematisk bild över maskinen.  

 

Figur 31. Schematisk bild över kylmaskinen i hus 3. 

De går till och från året om beroende på kylbehovet i fastigheten. Vid -3°C 

och lägre tar frikylan över kylbehovet. Det finns ingen drifttid eller 

energimätning för kylmaskinerna, användningen kan därför tyvärr inte 

analyseras djupare. 

I fastigheten finns ett kylbehov året om för serverhallar, vilka är två stycken i 

hus 3. Datorerna använder tillsammans drygt 190 MWh/år el under 2008 

enligt energianalys gjord på systemet den tiden. Värmeöverskottet från detta 

måste kylas bort. Kylmaskinerna måste användas vid alla temperaturer över -

3°C, detta ger en årlig användning på 6 760 timmar.   

Mätningar gjorda på serverhallarnas elbehov gav som resultat en momentan 

effekt på 15 kW för ena salen och 5 kW för den andra salen. I förlängningen 

resulterar detta i ett totalt kylbehov på 135 MWh/år enbart för 

serverhallarna. Kylmaskinerna som förser serverhallarna med kyla mättes 

också. Under mätningarna visade det sig att maskinernas momentana 

kyleffekt matchade kylbehovet; 22,5 kW. Värmeenergin som skapas genom 

detta är maskinernas elbehov + kyleffekten. Detta uppgår till 186 MWh 

värme som kyls bort i kylsystemets kondensor. Vid mätningarna gick ingen 

kyla till komfort. Detta är alltså enbart för kylning av serverhallarna. Under 

sommarhalvåret går även energi åt till komfortkyla.  



 

48 

 

6.11.2.1 Golvvärme 

Värmeförlusterna i kondensorn har en temperatur på 25 °C. Som förslag 

skulle överskottsvärmen kunna täcka värmebehovet för golvvärmen ned till 

och med en utomhustemperatur på drygt -3°C.  

Den totala energin som golvvärmen använder under en säsong uppgår till 32 

MWh. Av dessa skulle överskottsvärmeenergin kunna täcka 21 MWh, just 

för att kylmaskinen inte är i bruk vid lägre utomhustemperaturer än -3°C. 

Denna åtgärd skulle inte påverka kapacitetsbehovet, däremot skulle det sänka 

den totala energianvändningen. Se Figur 32 för illustration över hur åtgärden 

påverkar kapacitetsbehovet.  

 

Figur 32. Kapacitetsbehov vid effektivisering av golvvärmen. 

6.11.2.2 Förvärmning av kallvatten 

Den totala energin som går åt till varmvatten varje år uppgår till 102 MWh/år 

exklusive varmvattencirkulationen. Perioden då kylmaskinen används är som 

tidigare nämnts 6 760 h av året, detta motsvarar ett varmvattenbehov på 78 

MWh under den perioden om varmvattenbehovet antas konstant. Om 

förvärmningskretsen skulle ha ett konstant flöde på 0,33 l/s genom 

värmeväxlaren skulle kallvattentemperaturen kunna höjas till 24°C. 
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6.12 Frikyla 

Frikylan startar vid -3°C. Rent teoretiskt skulle den kunna starta vid 4°C, och 

energimässigt skulle det spara el. Frikylan behöver även cirkulera under 

vinterhalvåret på grund av kylrisk i systemet. Under vinterhalvåret är 

börvärdet på den kretsen kring 17 °C. Som tidigare nämnts finns ett problem 

med kylning av kontoren när det är ett värmebehov samtidigt. Det beror av 

att kretsen måste cirkulera året om av tidigare nämnd anledning och att 

injusteringen inte är helt optimal. Temperaturen i kretsen skulle kunna höjas 

för att minska förlusterna.  

Frikylan används 2000 timmar per år.  

Det har framkommit efter kortare interjuver med anställda
4

 att vissa kontor 

har både värme och kyla på samtidigt även under vinterhalvåret. I 

fönsterapparaterna finns det både kyl och värmebatteri. Detta för att kunna 

kyla under sommaren, och värma under vintern. Problemet är att kylventiler 

som borde vara stängda under vinterhalvåret går upp trots att kylbehovet är 

obefintligt. För att kompensera den sänkta temperaturen ber rumsgivarna om 

ett ökat värmebehov i utrymmet.  

6.13 Garage 

I garaget belägen i hus 8 är termostaten inställd på 13 °C. Det värdet är 

relativt högt i sammanhanget. Luftvärmefläktar förser garaget med en del 

värme och resterande värme förses med luftvärmare. I garaget finns en 

tvätthall som är känslig för kyla därför kan inte utrymmet vara helt utan 

värme. Men temperaturen skulle kunna sänkas en bit under 10°C, förslagsvis 

ned till 8°C på prov.  

Transmissionsförlusterna är beräknade enligt Ekvation 4.   

Pågrund av brist på ritningar och andra underlag för att säkerställa fasadens 

uppbyggnad har U-värde antagits för vägg och tak på garagedelen av 

fastigheten. Konstruktionens väggar i hus 7 och 8 antas vara betongelement 

med mineralull eller cellplast, detta har ett U-värde på 0,4 W/m
2

*°C. [32]  

Taket antas vara av lättbetongbjälklag, U-värde på 0,45 W/m
2

*°C. [32]  

Golvplattan antas vara liggande på mark med ett U-värde på 0,3 W/m
2

*°C.  

Den totala transmissionsförlusten för garaget är 40,8 MWh/år. 

Värmeenergibehovet som sparas med sänkningen är 23,9 MWh/år.  

                                                      
4

 Diskussion med flera anställda på GEAB, återkommande diskussionsämne. 



 

50 

 

I garaget belägen i hus 7 är värmebehovet på termostaten inställt på 18°C. 

Detta för att en kranbilarna som parkeras där ska vara torra, oavsett väder. 

Den temperaturen skulle kunna sänkas till åtminstone 15°C.  

Den totala transmissionsförlusten är 17,9 MWh/år.  

Värmeenergibehovet som sparas med sänkningen är 3,6 MWh/år.  

Enbart med denna åtgärd skulle kapacitetsbehovet sjunka från 5011 

kWh/dygn till 4820 kWh/dygn, se Figur 33.  

 

 

Figur 33. Kapacitetsbehov efter temperatursänkning i garaget. 

6.14 Golvvärme 

Hela bottenplan i hus 3 har golvvärme. Shuntgruppen för golvvärmen är 

placerad i hus 3 och samma utrymme som kylmaskinen och 

ventilationsaggregat LA1. Golvvärmen har ett årligt energibehov på drygt 32 

MWh. Drifttiden för systemet är sammanlagt 5800 timmar. 
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6.15 Kapacitetsbehov efter effektiviseringar 

Efter sänkning av inomhustemperaturen med 1 °C samt temperatursänkning 

i garaget erhålls ett nytt kapacitetsbehov på 4720 kWh/dygn, se Figur 34. Den 

totala energibesparingen för dessa åtgärder uppgår till drygt 51 MWh.     

 

Figur 34. Kapacitetsbehov efter temperatursänkningsåtgärder. 

Det mest okomplicerade sättet att få ner kostnaden har visat sig vara genom 

att sänka inomhustemperaturer. För studien har en metod för att beräkna 

kapacitetskostnaden tagits fram, den är baserad på gradeffekter och påvisar 

trender för hur energieffektiviseringar påverkar kapacitetsbehovet. Se Tabell 

23 för jämförelse mellan de olika kostnadsberäkningarna. 

I GEABs beräkningar har dygnsmätningar från år 2016 legat som grund för 

kapacitetsbehovet. Beräkningarna gjorda i denna studie har också gjorts med 

reella mätvärden för det totala värmebehovet under år 2016. Men för att 

beräkna ett energibehov per dygn och utomhustemperatur efter 

effektiviseringar behövdes en metod där olika visualiseringar enkelt kan 

genomföras och visa det teoretiska slutresultatet av en viss åtgärd. En viss 

justering i energi och effektuttag enligt Tabell 23 har blivit resultatet, 

skillnaden mellan beräkningarna för simuleringsmodellen och de mätta 

värdena är liknande. 
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Tabell 23. Tabell över kostnadsskillnaden mellan den nya och den gamla 
prismodellen för fastigheten Fören på Näringen, samt nya beräkningar efter 

simulering av effektiviseringar. 
 

Gammal modell Ny modell enl . 

GEAB 

beräkningar 

Ny modell enl. 

studien 

Ny modell enl. 

studien efter 

effektiviseringar 

Energi 310,3 tkr 274,2 tkr 275,7 tkr 253,2 tkr 

Effekt 88,1 tkr 165,0 tkr 167,9 tkr 158,1 tkr 

Fastavgift 30,2 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Totalt 428,6 tkr 439,2 tkr 443,5 tkr 411,4 tkr 

 
588 

kr/MWh 

exkl. moms 

602 

kr/MWh 

exkl. moms 

608 

kr/MWh 

exkl. moms 

564 

kr/MWh 

exkl. moms 
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7    Diskussion 

Flera tillbyggnationer och förändringar i energisystemet i fastigheten Fören 

har lett till att det totala energisystemet börjat fungera sämre över tid. Första 

delen av fastigheten byggdes år 1982 sedan har flera stora tillbyggnationer 

skett där den mest omfattande skedde under år 1990. Senaste 

ombyggnationen skedde under 2014. Detta sammantaget föranleder en 

misstanke att värme och kylsystemet i kontoren förmodligen inte är perfekt 

injusterat. Säkert blev systemet bra injusterat initialt, men allt eftersom tiden 

gått kan inte den mänskliga faktorn uteslutas.  

En total injustering av värmesystemet vore intressant att genomföra, kanske 

även kylsystemet. Uppenbarligen går i vissa fall kylan genom batterierna i 

fönsterapparaterna även under vintern och det hade varit spännande att veta 

hur omfattande detta problem är. Beroende på problemets storlek måste 

värmeenergi tillföras, där fås en förlustfaktor som med allra största 

sannolikhet även påverkar kapacitetsbehovet.   

Vid produktionen av kyla alstras en del överskottsvärme som ventileras bort i 

kylmaskinernas kondensorer. Det är en stor mängd total energi men vid en 

låg temperatur. Kylvattnet från kompressorn cirkulerar genom kondensorn 

med en konstant temperatur på 25°C. Det är få värmesystem i en byggnad 

som är i behov av låga temperaturer, men förslagsvis skulle golvvärmen som 

har en maxtemperatur på 29°C, kunna nyttja den energin. En annan positiv 

faktor i det sammanhanget är positionen av kylmaskinen. Men en relativt 

enkel rördragning, tillägg av värmeväxlare samt några ändringar i styrsystemet 

skulle överskottsvärmen från kylmaskinen kunna täcka 21 MWh av 

golvvärmens totala energibehov.   

En annan åtgärd som kan vara av intresse att diskutera är huruvida kallvattnet 

skulle kunna förvärmas av överskottsvärmen. Varmvatten används mestadels 

i korta perioder åt gången, det är inget konstant flöde. I teorin skulle energin 

från överskottsvärmen kunna täcka hela energibehovet för uppvärmning av 

kallvattnet till varmvatten. Men eftersom att det är låg kvalitet på energin(för 

låg framledningstemperatur) kan endast en mindre del av energin användas. I 

förlängningen kan det ifrågasättas huruvida detta skulle vara en lönsam 

energibesparingsåtgärd. Det finns rör framdragna till rummet där 

kylmaskinen står som tidigare använts för samma syfte, men inte med 

överskottsvärme från just kylmaskinen. Möjligheten till att genomföra detta 

relativt kostnadseffektivt finns alltså, men om det är skäligt rent energimässigt 

kan ifrågasättas.   
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Att använda överskottsvärmen från kylkompressorn för att värma 

luftvärmarna i garagedelen av fastigheten är också en intressant åtgärd att 

undersöka vidare. Åtgärden är rimlig att utföra därför att kvaliteten på 

energin på kondensatkretsen håller tillräckligt hög kvalitet för att klara det 

värmebehovet då börvärdet för tilluften i garagedelen ligger mellan 13 °C och 

18 °C.  

Vid mätningarna av flöde i värmebatterierna på ventilationsaggregaten 

uppstod en del problem. Flödesmätaren som användes i denna studie har 

problem att mäta flöden genom kopparrör. Det uppstår någon form av 

störning som gör att mätningarna inte går att genomföra ordentligt. Enda 

aggregatet som kunde mätas med flödesmätaren är LA3. Resterande 

värmebatteriflöden blev tagna från de olika shuntgrupperna för vardera krets. 

Både LA1 och FTX1 hade projekterade flöden läsbara på antingen pumpen 

i kretsen eller shuntgruppen. För beräkningarna på LA1 och FTX1 användes 

de projekterade flödena då de anses vara närmast sanningen utifrån 

förutsättningarna. Vid en fördjupad framtida studie bör projekterade flöden 

verifieras.   

Verkningsgraden över FTX1 skulle ha mätts med hjälp av ett inbyggt 

mätsystem i aggregatet, när sedan filerna från mätningen var färdiga visade de 

sig vara svåra att läsa och förstå. Trots kontakt med aggregatets tillverkare 

kunde inte problemet redas ut i tid för att hinna med att rita diagram över 

verkningsgraden. Istället hämtades ett projekterat värde för verkningsgraden 

för den typen av värmeväxlare som sitter i det aktuella aggregatet från 

tillverkarens hemsida. Detta bör också verifieras i en fördjupad framtida 

studie. 

Studien har till stor del behandlat olika effektiviseringsåtgärder. En stor 

utmaning i studien har varit att kunna omvandla detta till en variabel som kan 

prissättas med den nya prismodellen. Den nya prismodellen tar hänsyn till 

energi över tid, beroende på årstid finns olika priser. Det kostar det mer att 

använda energin när den är dyr att producera. Energipriset har varit relativt 

enkelt att räkna på och få fram en bra kostnadsbesparing. Däremot har det 

varit svårt att behandla just effekttaxan. Eftersom att den är uppdelad över 

dygns medeluttag under november till mars och måndag till fredag så har en 

del svårigheter uppkommit.  
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I resultatet har en del effektiviseringar tagits upp, och det har visat sig att bara 

för att energibehovet sjunker behöver nödvändigtvis inte kapacitetsbehovet 

göra det också. I slutresultatet uppvisades utslaget av två optimeringar. För att 

göra en effektivisering tillräckligt attraktiv för kunden bör åtgärden dels vara 

enkelt att utföra, men också billig! Vilket de är i det här fallet. De 

rekommenderade åtgärderna är temperatursänkning i fastighetenskontor 

samt temperatursänkning i garagedelen. De optimeringarna tar högst ett par 

timmar för en kompetent drifttekniker att genomföra. Enligt 

folkhälsomyndigheten är den högsta tillåtna temperaturen inomhus under en 

kort period 26°C, och den lägsta 18°C. Reglerenheten i kontoren tillåter ett 

temperaturspann på 16°C-26°C. Det skulle underlätta effektiviseringsåtgärder 

om dessa givare antingen kunde installeras om alternativt bytas ut mot nyare 

enheter där spannet kortas av till någon enstaka grad. Men då ökar också 

investeringskostnaden avsevärt. 

På marknaden finns det modernare temperaturreglerande enheter som 

dessutom har central styrning. Detta innebär att pendlingar i temperaturen 

undviks och detta sparar en del energi. Under semesterperioder och helger 

skulle temperaturen kunna pendla inom ett större spann, mellan 15-27°C. En 

sådan inställning skulle innebära att energitillförsel under dessa perioder 

uteblir. I förlängningen kommer detta innebära en energisänkning, men det 

kommer inte att påverka kapacitetsbehovet som baseras på effektuttag 

måndag till fredag.  

Övriga effektiviseringsförslag som att till exempel ta hand om 

överskottsvärmen från kylmaskinskompressorn är lite mer omständiga. De 

kostar mer att genomföra och kräver en del projektering och planering. På 

grund av tidsbrist har inte kostnadsbilden för dessa åtgärder hunnit 

undersökas. Därför är det också oklart hur kostnadseffektivt det vore att 

faktiskt genomföra dem. I teorin är det genomförbart och fastighetens 

värmebehov skulle sjunka i och med effektiviseringarna.   

Ett bra exempel på detta är effektiviseringsförslagen som inkluderar 

ventilationsaggregat LA3. Om frånluftkanalen skulle byggas om så att det blir 

balans i luftflödena skulle mer varm luft bli tillgänglig för värmeåtervinning, 

vilket skulle öka temperaturverkningsgraden i värmeväxlaren. Detta är en 

effektivare åtgärd än att sänka temperaturen i garaget, både energi och 

kapacitetsbehov sjunker i större utsträckning. Anledningen till att man hellre 

sänker temperaturen, trots att det är en mindre effektiv effektivisering, är 

förstås att det är en helt annan investeringskostnad. Att sänka temperaturen 

motsvarar en bråkdel av kostnaden för att bygga om ventilationen.  
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I mätningarna av värmebatterierna i ventilationsaggregaten samt den totala 

energianvändningen under mätperioden i april syns ett samband. När det 

totala värmeenergibehovet ökar också behovet av värmebatterierna. Eftersom 

att det inte var någon aktivitet i fastigheten under mätningarna kan det 

påverka resultatet något, det alstras ingen överskottsvärme av datorer och 

människor som höjer frånlufttemperaturen något.  

För att sänka effektuttaget utan att göra påverkan på någon långvarig 

inställning av värmesystemet finns det en intressant teori. Genom att öka 

inomhustemperaturen under söndagskvällarna, från börvärdet på 21°C till 

23°C för att sedan varva ned igen under småtimmarna på måndagmornarna, 

skulle detta rent teoretiskt sänka effekttoppen på måndag morgon och 

därmed också sänka kapacitetsbehovet på sikt. Denna manöver borde inte 

öka energibehovet, just för att effekttoppen som i vilket fall kommer att 

inträffa sker tidigare än planerat bara. Det är svårt att mäta samt att teoretiskt 

bevisa. Det enklaste vore egentligen att prova manövern en säsong för att se 

vilket utslag det ger på kapacitetsbehovet över tid. 
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8   Slutsats 

8.1 Resultat av studien 

Målet med studien var att identifiera olika metoder att sänka 

kapacitetsbehovet och reducera uppvärmningskostnaden efter införande av 

ny prismodell för fjärrvärmen. I och med den nya prismodellen kan många 

kunder med avancerade energisystem och högre energibehov få en förhöjd 

avgift jämfört med den gamla prismodellen. Flera slutsatser har kunnat dras 

av resultaten, de viktigaste är listade enligt följande: 

 Total värmeenergianvändning under år 2016 uppgår till drygt  

730 MWh.  

 Ventilationen använder drygt 140 MWh/år.  

 Varmvatten använder drygt 120 MWh/år.  

 Radiatorsystemet använder drygt 470 MWh/år.   

 Den mest effektiva effektiviseringsåtgärden är att sänka 

inomhustemperaturen med 1°C. Detta ger en värmeenergibesparing 

på drygt 23 400 kWh/år och en energikostnadsbesparing på drygt 10 

300 kr/år.   

 Garagets termostat har ett börvärde på 13°C, den skulle kunna sänkas 

till 8°C och det skulle i sådant fall minska värmeenergibehovet med 

23,9 MWh/år. Även det mindre garaget har ett högt börvärde på 

temperaturen, 18°C. Detta hade förslagsvis kunnat sänkas till 15°C 

med en besparingspotential på 3,6 MWh/år.   

 Frikylan kyler periodvis kontoren under vintern, svårt att avgöra hur 

mycket extravärme som måste tillsättas för att kompensera 

kyleffekten.    

 Den totala kapacitetsbehovsminskningen pågrund av 

temperatursänkningarna går från 5 011 kWh/dygn till  

4 720 kWh/dygn.  

 Möjligheter till fler åtgärder finns. 
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8.2   Utveckling 

Det hade varit av intresse att fördjupa sig i hur systemet fungerar under 

vinterhalvåret. Att den här mätningen utförs under en kallare period och 

pågår lite längre. På det viset skulle en mer faktisk bild av energibehovet 

kunna erhållas. Det vore även av intresse att räkna på kostnaden för att 

kunna återvinna värmen från kylmaskinerna, hur lång pay off tiden är på 

ombyggnation och systemanpassning. Det vore också intressant att fördjupa 

sig i ventilationssystemet med luftflöden och eventuella effektiviseringar av 

det. Mycket energi finns att hämta i ventilationsflöden och uppvärmning av 

tilluft, något som bara berörts på ytan i den här fallstudien.  

I studien “Low-temperature ventilation pre-heater in combination with 

conventional room heaters” av Ploski & Holmberg, 2013 undersöker sätt att 

ta tillvara på lågtempererad värme för att värma luftvärmare. Det skulle vara 

intressant att undersöka möjligheten till att använda överskottsvärmen från 

kylmaskinerna för att höja temperaturen i luftvärmarna i hus 7 och 8 i den 

här fastigheten.  

8.3  Perspektiv 

Fjärrvärmen är en bra energikälla, särskilt när systemet är utformat som det 

är i Gävle. I det systemet används flera resurser som annars hade gått till 

spillo för att värma fjärrvärmen. Det långsiktiga tänket med att säkra 

fjärrvärmesystemets varande genom kollaborationen mellan BillerudKorsnäs 

AB och Gävle Energi AB, där flera bolag kan dra nytta av systemets olika 

delar och restprodukter är innovativt. Den här typen av energidistribution går 

i linje med de europeiska och svenska miljömålen, där effektivisering hos 

både producent och kund uppmuntras. Den nya prismodellen uppmuntrar 

till effektivisering hos de större kunderna, och i förlängningen kan detta 

öppna upp för möjligheten att utöka nätet och ansluta fler kunder. 
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10     Bilagor 

10.1 Bilaga 1 
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