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Förord 

I och med detta arbete avslutar jag mina studier på Högskolan i Gävle. Denna tid har varit 

mycket lärorik och jag hoppas att i mitt kommande arbetsliv kommer att ha nytta av det jag 

har lärt mig både teoretisk och praktiskt.  

Jag skulle vilja tacka mina klasskamrater för den här tiden för ett gott samarbete vid diverse 

projekt. Dessutom vill jag tacka min handledare Roland Forsberg för all hjälp med projektet, 

samt ett tack till Jörgen Lindskog min kontaktperson på föreningen Masten som har varit 

mycket hjälpsam. 

Jag ser nu fram emot nya utmaningar och erfarenheter som väntar mig i mitt kommande 

arbetsliv. Äntligen är det dags att lämna skolan och ge sig ut på arbetsmarknaden. 

Sist men inte minst skulle jag vilja tacka mina underbara föräldrar som har stöttat och trott på 

mig under alla de här åren, ni är bäst! 

 

Sandviken, december 2009                     

Anna Bergström 



Sammanfattning 

 

I detta arbeta har en energiutredning av fastigheten Kvarteret Masten gjorts. Kvarteret Masten 

ligger på Nygatan 43 och Centralgatan 9 i Gävle. Fastigheten består av 30 hyreslägenheter 

och 3 butiker. En energiutredning innebär att energianvändningen delas upp i två delar, en 

tillförd och en bortförd.  I den tillförda energin ingår den köpta energin i form av fjärrvärme 

samt gratisenergin som kommer från personer, solen, belysning och elektrisk utrustning.  

Bortförda energin består av transmissioner, ventilation, tappvarmvatten samt en ofrivilig 

ventilation. Transmissioner är förluster genom byggnadens konstruktionsdelar som väggar, 

tak, golv, fönster och dörrar. För att få reda på transmissionsförlusterna måste U-värdet 

(värmegenomgångsmotståndet) för varje konstruktionsdel beräknas. Som hjälpmedel till 

transmissionsberäkningar har befintliga ritningar av byggnaden används. Underlag till 

ventilationsförlusterna är egna mätningar av lufthastigheten i ventilationskanalerna. För att 

energibalansen ska gå ihop måste den ofriviliga ventilationen tas med och den blev 5,7 % av 

den tillförda energin. Byggnadens energianvändning är 407241 kWh/år. Denna användning 

kan minskas med besparingsåtgärder. De åtgärderna som föreslås i utredningen är att 

installera ett återvinningsbatteri till butikernas till- och frånluft. Dessutom installera en extra 

värmeväxlare till fjärrvärmesystemet, för att förse det befintliga återvinningsbatteriet till 

lägenheterna med fjärrvärme. Med dessa åtgärder kan föreningen spara 18705 kr/år.  Förutom 

värmeförbrukningen har även fastighetens kylanläggning tittas på. Åtgärdsförslagen var att 

installera interna kylsystem i butikerna och undersöka om det skulle vara lönsamt, det andra 

alternativet var ta kyla från Gavleån. I detta arbete har bara kostnadskalkyl på interna 

kylsystem beräknats. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

In this work has an energy investigation of the Kvarteret Masten been done. Kvarteret Masten 

lies on Nygatan 43 and Centralgatan 9 in Gävle. The real estate consists of 30 skin travel 

apartments and 3 shops. One energy investigation means that the energy use to be divided up 

in two parts, one allocated and one abduct.  In the allocated energy, the bought energy is 

included in the form of district heating and the free of charge energy that comes from persons, 

the sun, lighting and electrical equipment. The abduct energy consists of transmission, 

ventilation, dropping hot waters and one unvoluntary ventilation. Transmission is losses 

through the buildings structure parts that walls, ceilings, floors, windows and doors. In order 

to found out the transmissions loss must U-value for each structure part is counted out. As 

aids to transmissions calculation has existing blueprints of the building is used. Bases to the 

ventilation losses are own measurements of the air speed in the ventilation channels. In order 

to the energy balance will go together must it unvoluntary the ventilation is taken with and it 

became 5,7  %. The building's energy use is 407241 kWh/years. This use can be decreased 

with reserve measures. The measures that are suggested in the investigation are to install a 

recycling battery to the shops' to - and fromair.  Moreover install one additional heater to the 

district heating system, in order to provide the existing recycling battery to the apartments 

with district heating. Whit these measures can the association save 18705 kr/years.  Apart 

from the heat consumption, the real estate's has also chill plant to be looked on. The proposed 

actions were to install internal chill systems in the shops and to examine if it would last 

profitably, the other alternative where to take chill from Gavleån. In this work has only cost 

calculation on internal chill systems been calculated. 
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1 Inledning 

Energi- och miljöfrågor diskuteras ständigt om vilka alternativ det finns till att minska 

användningen av energi och byta ut miljöfarliga bränslen till mera miljövänliga och hitta 

förnyelsebara bränslen. Detta tänkande har också nått fastighetsbranschen, vad kan varje 

enskild fastighet göra för att minska sin förbrukning av energi. Många fastigheter har idag 

genom energideklarationer fått ett mer perspektiv på hur deras hus energiförbrukning ser ut 

och därmed vilka möjligheter det finns att minska förbrukningen och därmed kostnader. 

 

1.1 Bakgrund 

Som en avslutning på min utbildning Energiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle ska 

ett examensarbete utföras. Detta arbete innefattar en energikartläggning av fastigheten 

Kvarteret Masten. Kvarteret Masten ligger på Nygatan 43 och Norra Centralgatan 9 i Gävle.  

 

1.2 Kvarteret Masten 

Kvarteret Masten byggdes 1991 och fastigheten består av 30 hyreslägenheter och 3 butiker. 

Huset är byggt i 6 våningar med källare. I entréplanet ligger de tre butikerna: optiker, kiosk 

och frisörsalong dessutom finns ett garage. Källaren är också försedd med garageplatser.  

Storleken på lägenheterna varierar från 1 ½ plan på 46 m² till 3 plan på 86 m
²
. 

Uppvärmningen av huset sker med fjärrvärme. Fastigheten har också en kylanläggning som 

förser kyla till butikerna under sommarhalvåret. 

 

Bild 1: Fastigheten Kvarteret Masten 
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1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att göra en energikartläggning av fastigheten Kvarteret Masten. 

Denna energikartläggning ska sedan ligga till grund för de förbättringsåtgärder som kommer 

att föreslås. Dessutom kommer byggnadens kylanläggning att tittas närmare på, ett önskemål 

från uppdragsgivaren.  

 Hur ser byggnadens energianvändning ut? 

 Vilka förbättringsåtgärder finns det och hur mycket kan man spara i energikostnader? 

 Kan man byta ut den centrala kylanläggningen mot andra kylsystem och i så fall är det 

lönsamt? 

 

1.4 Avgränsningar 

Tyngdpunkten på detta arbete ligger på att sammanställa energibalansen och få den att gå 

ihop. Därefter komma med förbättringsåtgärder. Energikartläggning är ingen exakt vetenskap 

och vissa värden får mer eller mindre antas. 
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2 Metod 

Underlaget för energikartläggningen består av förbrukningsstatistik, byggritningar, mätningar 

och samtal med handledare och kontaktperson från föreningen. Det första steget i projektet är 

att undersöka energisituationen. Hur mycket energi går in, respektive hur mycket försvinner 

bort från byggnaden. Den del som är intressant att titta på är värmeförlusterna, för det är där 

energiförbrukningen kan minskas genom förbättringar av befintliga system. Värmeförlusterna 

består av transmissioner, ventilation och uppvärmning av tappvarmvatten.  

 

2.1 Tranmission 

Underlag vid beräkningarna av transmissioner är A-ritningar och K-ritningar som föreningen 

har. För att beräkna transmissionsförlusterna mättes arean på de olika konstruktionsdelarna 

och sedan räknades värmegenomgångskoefficienten (U-värdet) ut på byggnadens väggar, tak, 

golv, fönster och dörrar. För att få fram gradtimmarna behövdes inomhustemperaturen och 

ortens normalårstemperatur . 

 

2.2 Ventilation  

Mätningarna av luftflödet i ventilationskanalerna gjordes med en digital anemometer. Med 

hjälp av pinnen mäter den både lufthastigheten och temperatur. Där mätningarna i cirkulära 

ventilationskanaler har gjorts med 3 vertikala och 3 horisontella punkter och sedan har ett 

medel beräknats.   

 

Bild 2: Visar en anemometer av modell TSI 8360- ECM, www.bnl.gov/esh/shsd/SOP/PDF/IH6268 
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Information om drifttiderna på de 2 ventilationsaggregaten kommer från kontaktpersonen 

Jörgen Lindskog på Kvarteret Masten. 

 

2.3 Tappvarmvatten 

För att få ut energin som krävdes att värma upp tappvarmvattnet antogs en förbrukningen som 

var en tredjedel den totala vattenförbrukningen. Temperaturhöjningen antogs vara 50°C.  
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3 Teori  

De ekvationer och samband som gäller för beräkningarna redovisas och förklaras i 

teoriavsnittet.  

 

3.1 Energibalans 

För att ta reda på hur byggnadens energianvändning ser ut sätts en energiekvation upp, energi 

in = energi ut.  

Ekvation 1 

Etill = Ebort 

Etill = Fjärrvärme, el och gratisenergi (Personer, belysning, elektronik och solinstrålning) 

Ebort = Transmission, ventilation, tappvarmvatten och ofrivilig ventilation 

Tanken med ekvationen är att den tillförda respektive bortförda energin ska vara lika. För det 

mesta går en sådan ekvation inte ihop utan storleken på vissa delar måste justeras i efterhand. 

En del som kan justeras är solinstrålningen där skuggningen kan minska/ökas efter behov. 

Dessutom kan det vara svårt att veta exakt tider på när personerna är i bygganden och tider 

när elektronik och belysning är påslagen, så därför har är en uppskattning gjorts. Det som 

fattas för att ekvationen ska gå ihop kan beräknas som ofrivilig ventilation. I detta arbete 

kommer elen inte att tas med i beräkningarna av energibalansen, eftersom elen går till att 

sköta driften av fläktar, pumpar mm. Uppvärmningsperioden sträcker sig mellan 15 september 

till 15 maj. 

 

3.2 Tillförd energi 

Den tillförda energin är energi som har tillförs byggnaden. Denna energi kan delas upp i två 

delar, köpt och gratisenergi. Den köpta energin består av fjärrvärme och el medans 

gratisenergin kommer från personer, belysning, elektronik och solinstrålning. 
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3.2.1 Fjärrvärme och el 

Fjärrvärme produceras vanligen i ett värmeverk där vatten värms upp genom att man 

förbränner bränsle. Andra sätt att värma vatten är i en elpanna eller att använda spillvärmen 

från industrin. När man värmt upp vatten slussas det senare vidare i fjärrvärmerör ut till 

bostäder, skolor, industrier och sjukhus. Temperaturen på vattnet som går ut i fjärrvärmerören 

ligger på 70-80 C° medans returvatten ligger på 40-50 C°. Men om det är mycket kalla dagar 

kan framledningstemperaturen ligga på 100-120 C°. Fjärrvärmerören går sedan in till en 

abonnentcentral som vanligast är placerad i källaren. I fjärrvärmecentralen finns två 

värmeväxlare, en till tappvarmvatten och en till radiatorerna.  För att beräkna den energin som 

går åt i systemet måste man veta ingående- och utgående temperatur samt vilket flöde vattnet 

har
1
.  

Med hjälp av dessa tre faktorer och en omvandlingsfaktor på 1,163 så kan man på detta sätt räkna 

ut energianvändningen i kWh. 

Ekvation 2 

E = ∆T ∙ q ∙ 1,163  

1 kcal/h = 1,163 W 

E = Energi [kWh] 

∆T = Temperaturskillnad [C°] 

q = Flöde [m³/h] 

El kan produceras från olika energikällor t.ex. ur vattnets eller vindens rörelseenergi, 

kärnenergi eller genom förbränning av bränsle. El som framställs genom omvandling av 

värmeenergi brukar benämnas värmekraft, och anläggningen kallas värmekraftverk.
2
 

3.2.2 Gratisenergi 

Till gratisenergin räknas den värmeenergi som kommer från personer, belysning, elektronik 

och solen. 

                                                 

1
www.svenskfjarrvarme.se                  

2
www.energiochmiljo.se 
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3.2.2.1 Personer 

Den effekt som en människa avger är 100 W, och för att sedan räkna om det till energi så tar 

man effekten gånger tiden som personen befinner sig i byggnaden.  

Ekvation 3 

E = x ∙ P ∙ t 

E = Energi [Wh] 

x = Antal personer 

P = Effekt[W] 

t = Tid [h] 

 

3.2.2.2 Belysning 

Värmen som utstrålas från belysningen beror på effekten på belysningen.  Denna effekt beror 

på vilken typ av belysning som används. Ett lysrör avger ca 30 % av sin effekt som värme, 

medans en glödlampa avger 100 %. För att sedan få fram energin multipliceras effekten med 

den tid som belysningen står på. 

 

3.2.2.3 Elektronik 

Gratisenergin från elektronik som datorer, spisar, tv-apparater fås genom att multiplicera 

effekten från apparaten med den tid som den är påslagen . 

 

3.2.2.4 Solen 

Solen med sin (kortvågiga) strålning in mot jordytan bjuder på gratis energi. Den instrålande 

effekten om ytan är vinkelrätt mot strålningen är ca 1400 W/m2, detta värde kallas för I0, 

solarkonstanten. Hur mycket av denna strålning som absorberas beror på ytans absorbtans, αks. 

Mörka ytor absorberar mer energi, det vill säga blir varmare än ljusa ytor. Den effekt som upptas 
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av ytan beror även på infallsvinkeln, φ. Tabeller finns för beräkning av solvärmen, dessa tabeller 

visar dygnssummor den 15:e i varje månad av strålning mot vertikala ytor [Wh/m2dygn]3. 

 

3.3 Bortförd energi 

Den bortförda energin är de förluster som finns i systemet i form av transmissioner genom 

byggnadens konstruktionsdelar, ventilationsförluster, tappvarmvatten och ofrivilig ventilation. 

 

3.3.1 Transmissioner 

Transmissionsförluster är den värmeenergi som byggnadens olika konstruktionsdelar släpper 

igenom och detta sker t.ex. genom väggar, tak, golv och fönster. Effektförlusterna beräknas 

genom att ta arean på varje konstruktionsdel och multiplicera det med U-värdet och 

temperaturskillnaden mellan inne och dimensionerande utomhustemperaturen på ortens plats. 

Ekvation 4 

P = A ∙ U ∙ (Tinne – Tdim.ute) 

P = Effekt [W] 

A = Area [m²]  

U = Värmegenomgångskoefficienten [W/m²∙°C] 

Tinne = Inomhustemperaturen [°C] 

Tdim.ute = Dimensionerande utomhustemperatur [°C] 

För att sedan räkna om till energi används gradtimmarna över den period som byggnaden 

behöver värmas upp, för att få önskad innetemperatur. 

Ekvation 5 

E = U ∙ A ∙ Gt  

E = Energi [Wh]  

                                                 

3
 Sandin Kenneth, Värme, Luftströmning och Fukt, Lund: Studentlitteratur 
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A = Area [m²] 

U = Värmegenomgångskoefficienten [W/m²∙°C] 

Gt = Gradtimmar [°h] 

 

3.3.1.1 Beräkning av U-värdet 

U-värdet är den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av en 

konstruktionsdel då skillnaden i lufttemperatur på varje sida om byggnadsdelen är en grad. 

För att kunna beräkna U-värdet måste ett R-värde räknas fram. 

Ekvation 6 

R = d/λ 

R = Värmemotstånd [m²∙ °C/W] 

d = Materialets tjocklek [m]  

λ = Värmekonduktivitet [W/m ∙°C] 

U-värdet fås sedan genom att ta ett genom R. 

Om en byggnadsdel har fler material i samma skikt måste två olika U-värden beräknas. I en 

vägg med regler och isolering mellan måste både isoleringens och reglarnas λ-värde tas med i 

beräkningarna. De två metoderna av U-värdes beräkningar är Uλmix och Uu-metoden. 

 

 

 

 Panel  

 

 Figur 1: Exempel på ett skikt från en vägg med träregel och isolering  

Isolering 

    Träregel 
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Ekvation 7 

α =  
45

600
 = 7,5 %  

β = 1-0,075 = 92,5 % 

 

 

                600 

                600 

Figur 2: Visar reglar på 45 mm, CC 600 

 

Ekvation 8 

λmix = α ∙ λregel + β ∙ λiso  

Ekvation 9 

Uλmix = 
1 

∑R
 

Ekvation 10 

Uu = α ∙ Uregel + β ∙ Uiso 

För att kunna räkna ut det totala värmeövergångsmotståndet sätts de två U-värdena in i en 

gemensam ekvation. 

Ekvation 11 

Uberäknat = 
2 ∙ Uλ  ∙Uu  

Uλ  + Uu
 

U-värdet för ett fönster beror på hur många luftspalter som finns mellan glasfönstret. Ett- 

glasfönster har ingen luftspalt, utan U-värdet beror endast på värmeövergångsmotståndet inne 

och ute. Ekvationen för ett 2-glasfönster ser ut enligt följande. 

 

45 
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Ekvation 12 

U = 
1

𝑅𝑠𝑖+ 𝑅𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡  + 𝑅𝑠𝑒
                        

Ekvation 13 

Rspalt = 
1

αs  ∙ akl
 

αs = Värmegenomgångskoefficient pga. strålning [W/m
2
 ∙ C°] 

αkl = Värmegenomgångskoefficient pga. konvektion och ledning [W/m
2
 ∙ C°] 

Ekvation 14 

αs = 4 ∙ ɛ ∙ σs ∙ 𝑇𝑚
3  

ɛ = Glasrutornas emittans 

σs = 5,7 ∙ 10
-8

 svarts kropp strålningskonstant 

Tm = Glasrutornas medeltemperatur i Kelvingrader
4
 

 

3.3.2 Ventilationsförluster  

Ventilationsförluster ges av den värmemängd som åtgår för att värma upp ventilationsluften 

till inomhustemperatur. Det finns både en styrd - och ofrivilig ventilation. Den styrda 

ventilationen kan beräknas om man vet vilket flöde det är i ventilationssystemet kanaler, 

medans den ofriviliga ventilationen uppstår genom springor och öppningar, och är därför 

mycket svår att mäta och därmed svår att beräkna. Det finns olika metoder för att räkna ut 

flödet i en kanal, antingen mäter man lufthastigheten i kanalen eller så kan man mäta 

tryckfallet över ett mätspjäll.  

Ekvation 15 

q = v ∙ A 

q = Flödet [m
3
/s] 

                                                 

4
 Sandin Kenneth, Värme, Luftströmning och Fukt, Lund: Studentlitteratur 
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v = Lufthastighet [m/s] 

A = Ventilationskanalens area [m
2
] 

Ekvation 16 

q = k ∙  ∆𝑝 

q = Flödet [m
3
/s] 

k = k-värde avläses från diagram på spjället 

∆p = Tryckskillnad [Pa] 

Ekvationen för beräkning av effektförluster genom ventilation ser ut på följande sätt. 

Ekvation 17 

P = ρ ∙ cp ∙ q ∙ ∆T 

P = Effekt [kW] 

ρ = luftens densitet [kg/m
3
] 

cp = luftens specifika värmekapacitet [kJ/kg ∙°C] 

q = luftflöde [m
3
/s] 

∆T = Tinne – Tdim.ute [°C] 

Ekvation 18 

E = P ∙ (1-η) ∙ Gt  

E = Energi [kWh] 

P = effekt [kW] 

η = verkningsgrad på återvinning 

Gt = Gradtimmarna från tranmissionen multiplicerat med andelen timmar som aggregatet är i 

drift per dygn (%).
5
 

                                                 

5
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3.3.3 Tappvarmvatten 

Det beräknas generellt att en 1/3 av kallvattnet värms upp till varmvatten. 

Temperaturskillnaden mellan före och efter värmning beräknas vara 50 °C. 

Ekvation 19 

Evv =
V ∗ ρ ∗ ∆T ∗ cp

3,6 ∗ 103
 

Evv = energibehovet för byggnaden under ett år  kWh  

V = volym tappvarmvatten  m3  

ρ = vattnets densitet [kg/m³] 

cp = specifik värmekapacitet [kJ/kg ∙°C] 

∆T = Skillnaden mellan temperaturen efter och före värmning [°C] 

3,6 ∙ 10
3
 kJ = 1 kWh 

 

3.4 Ventilationssystem 

Ventilationen har två huvudsyften, dels ska ren luft tillföras rummet och förorenad luft 

borföras rummet. Ventilationen ska dessutom anordnas så att spridning av föroreningar i 

byggnaden motverkas. Det finns 6 olika typer av ventilationssystem: 

 Typ S, självdrag 

 

 Typ FFS, fläktförstärkt självdrag 

 

 Typ F, frånluftssystem 

 

 Typ FVP, frånluft med värmepump 

 

 FT, från- och tilluftssystem 

 

 Typ FTX, från- och tilluftssystem med värmeväxling 
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3.4.1 Självdragssystem 

Självdragssystem betyder att det inte finns några fläktar som blåser in eller ut luft från ett rum. 

Ouppvärmd luft strömmar in i byggnaden främst genom uteluftsventilationer, men också 

genom otätheter. Uteluften strömmar genom rummet från uteluftsventiler som är placerade i 

vardagsrum och sovrum till frånluftsdon i badrum, kök, tvättstuga och klädkammare. Donen 

är sedan anslutna till frånluftskanaler. Drivkraften för självdragsventilation är 

temperaturskillnaden och därmed densitetsskillnaden mellan utomhus- och inomhusluften 

samt vindförhållande. Nackdelarna med självdragssystem är att dragstyrkan i de olika 

kanalerna sällan är lika och en tillfällig vindstöt kan pressa in kalluft i en kanal. Risken är då 

stor för att bakdrag uppstår i någon av kanalerna, luften strömmar att fel håll. Dessutom kan 

luft från förorenad lokal strömma till andra lokaler. Andra problem i täta hus är att 

dragproblem kan uppstå vid låg utomhustemperatur och på sommaren när 

utomhustemperaturen är hög är ventilationen liten eftersom skillnaden mellan ute- och 

innetemperaturen är liten. Fördelarna är att det är underhållningsfritt inga elkostnader eller 

buller från fläktar. 

 

 

 

3.4.2 Fläktförstärkt självdrag  

Fläktförstärkt självdrag är en ventilationstyp som fungerar både som ett självdragssystem och 

ett frånluftssystem. Uppbyggnad och dimensioner är detsamma som i ett självdragssystem, 

men FFS är utrustad med en fläkt som startar då självdragningskraften inte räcker till för att 

skapa luftväxling i huset. 

Bild 3: Skiss över S-system  
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3.4.3 Frånluftsventilation 

I ett F-system tillförs luft via otätheter och uteluftsventiler och den bortförs via ett 

frånluftssystem med fläkt. I ett frånluftsystem upprätthåller fläkten önskad strömriktning 

mellan rummen i byggnaden. Luftflödets storlek kan påverkas genom att fläktens varvtal 

regleras Fördelarna med F-system i jämfört med S-system är att inte behövs så stora 

dimensioner på kanalerna och flera kanaler kunde slås ihop till en gemensam och på så vis 

minskade utrymmesbehovet. Ett F-system är också mer stabilt än ett S-system. Nackdelarna 

är att fläkten låter och att buller smuts kan trängas in genom uteluftsventilerna. Dessutom blir 

energiförlusterna stora eftersom det inte finns någon återvinning av den varma frånluften.  

 

 

 

3.4.4 Frånluftsventilation med värmepump 

Ett FVP -system fungerar ventilationsmässigt som ett vanligt F-system. Skillnaden är att 

värmen tillvaratas ur frånluften. Med hjälp av en värmepump, vars förångaredel placeras i den 

varma frånluftskanalen, överförs värmen från frånluften till tappvarmvatten eller till ett 

vattenburet värmesystem. 

 

3.4.5 Till- och frånluftsventilation 

I lokaler som kräver stora luftväxlingar räcker det inte med ett F-system. Mängden uteluft 

genom uteluftsventilerna och otätheter blir så stora. I FT-system tas ute luften in till ett 

aggregat där luften filtreras och värms till önskad tilluftstemperatur. Sedan transporteras 

Bild 4: Skiss över F-system 
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luften ut genom en fläkt och leds genom tilluftskanaler till de olika rummen, därefter går den 

uppvärmda luften genom frånluftskanaler och en fläkt blåser ut luften genom en takhuv. Ett 

FT-system ska ge bättre inomhusklimat efter som det går att styra mer. Det som tillkommer i 

ett FT-system är mer serviceuppgifter, rengöra filter, kolla att båda fläktarna går och 

kanalerna måste också kontrolleras med avseende på nedsmutsning. 

 

3.4.6 FT-system med värmeväxling  

Ett FTX -system fungerar i princip som ett FT-system. Skillnaden är att den varma frånluften 

tas tillvara genom ett värmeåtervinnigsystem, i form av en värmeväxlare. På så viss kan man 

värma den kalla uteluften med att växla med den varma frånluften. Det finns tre olika 

värmeväxlare: Roterande växlare, plattvärmeväxlare och batterivärmeväxlare
6
.  

  

 

3.5 Värmeväxlare 

Värmeväxlare har till uppgift att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat utan att 

blandas. Mediet kan vara luft eller vatten men även andra gaser och vätskor. Det finns olika 

typer av värmeväxlare t.ex. plattvärmeväxlare, batterivärmeväxlare, och roterande 

värmeväxlare.  För att beräkna verkningsgraden på värmeväxlaren ändvänds formeln 

nedanför
7
. 
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Bild 5: Skiss över FTX-system 
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Ekvation 20 

η = 
𝑇å−𝑇𝑢

𝑇𝑓−𝑇𝑢
 

Tå = Lufttemperaturen efter återvinningsaggregatet [°C] 

Tu = Temperatur uteluft [°C] 

Tf = Frånluftstemperatur [°C] 

 

3.5.1 Plattvärmeväxlare 

 En plattvärmeväxlare består av plattor som växelvis har lagts ihop med från- och tilluft var 

för sig. Där från- och tilluften passerar varannan kanal. Tilluftens strömningsriktning är 

vinkelrätt mot frånluftens. Till- och frånluften har ingen direkt kontakt med varandra och det 

förekommer heller inte någon överföring av fukt. Den praktiska verkningsgraden på en sådan 

växlare är ca 55 %, medans den teoretiska uppgår till 70 %. Fördelarna med en 

plattvärmeväxlare är att de är enkla och funktionssäkra. Nackdelar om man jämför med den 

roterande värmeväxlaren är att verkningsgraden är lägre samt högre tryckfall och större 

dimensioner per behandlad luft.
8
 

 

Bild 6: Plattvärmeväxlare, www.miljosamverkansydost.se 
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3.5.2 Roterande värmeväxlare 

Roterande värmeväxlaren består av ett rotorhjul med ett stort antal små axiella kanaler. Hjulet 

är uppbyggt av metallblad som är lindade lager på lager. När rotorn passerar den varma luften 

i frånluftskanalen lagras värmen, när sedan rotorn passerar den kalla luften avges värme till 

den kalla luften i tilluftskanalen. Den roterande värmeväxlaren har bättre verkningsgrad än 

plattvärmeväxlaren. Praktiska verkningsgraden på en roterande värmeväxlare ligger på ca 70 

% och den teoretiska på 85 %. Om man vill sänka verkningsgraden t.ex. på våren när tilluften 

inte behöver vara lika varm som på vintern kan man göra det igenom att minska hastigheten 

på rotorn.
9
 

 

Bild 7: Roterande värmeväxlare, www.miljosamverkansydost.se 
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3.5.3 Batterivärmeväxlare 

Batterivärmeväxlare består av två batterier, där det ena batteriet är placerad i tilluftskanalen 

och det andra i frånluftskanalen. Med hjälp av en pump cirkulerar vatten mellan batterierna. 

När vattnet passerar frånluftsbatteriet värms det upp och sedan avges värmen till 

uteluftsbatteriet. Genom att batterierna är sammankopplade med en vätskekrets kan de sitta 

åtskilda. Denna typ av värmeväxlare är vanligast i ombyggnationer av äldre 

ventilationssystem. Fördelar är att man inte behöver installera ute- och frånluftskanaler så de 

möts i värmeväxlaren. Dessutom ger den en fullständig separation av till- och frånluften, 

vilket gör den speciellt lämplig i processanläggningar med förorenad luft. 

Nackdelen med batterivärmeväxlare är att verkningsgraden är lägre än på roterande och 

planvärmeväxlare. Verkningsgraden för en batterivärmeväxlare ligger på ca 55-60 %.
10

 

 

                                                                                                          

Bild 8: Batterivärmeväxlare, www.miljosamverkansydost.se 

 

3.6 Komfortkyla 

Det värmeöverskott som måste bortföras från en byggnad för att hålla inomhustemperaturen 

lägre än en förutbestämd högsta tillåten temperatur, kallas kylbehov. Det finns tre olika 

klimatsystem för att upprätthålla den rumstemperatur som är önskad: System med luftburen 

kyla, vattenburen kyla och kombinerat system. 

                                                 
10
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Bild 9: Vattenburen kyla, www.luftbutiken.se 

 

3.6.1 Kylanläggningar 

Det finns ett antal olika metoder att producera kyla. De metoder som kommer att tas upp i 

detta arbete är kylning med kompressormaskin och fjärrkyla.  

 

3.6.1.1 Kompresskylmaskin 

En kompresskylmaskin består av 5 delar, kompressorn, kondensor, expansionsventilen, 

förångaren och köldmediet. I kondensorn övergår köldmediet från gas till vätska under 

avgivande av värme.  Köldmediet kondenserar vid konstant temperatur vars belopp bestäms 

av omgivningen. Expansionsventilen utgör en strypning i systemet. Strypningen behövs för 

att inte det kondenserade köldmediet i kondensorn ska rusa över i förångaren och kortsluta 

systemet. Vätskan som kommer från kondensorn via strypningen kokar i förångaren, dvs. 

övergår från flytande till gasform, under upptagande av värme. Förångningstemperaturen 

måste vara lägre än omgivningstemperaturen för att kyla ska fås att transportera till 

förångaren. Förångningen liksom kondenseringen sker vid konstant temperatur. Den i 

förångaren genererande gasen pumpas med kompressorns hjälp från förångaren till 

kondensorn. För att flytta gasen mellan förångaren och kondensorn måste arbete tillföras 

gasen, detta arbete och kompressorns mekaniska förluster är det att arbete som motorn måste 

uträtta för att driva processen.
11
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Bild 10: Kompressorkylmaskin,www.sgc.se 

 

För att ta reda på hur mycket kyla en maskin kan producera i förhållande till hur mycket 

elenergi som krävs att driva processen, måste kylmaskinens köldfaktor räknas ut. Sambanden 

gäller vid isentropisk kompression
12

. 

Ekvation 21 

Köldfaktorn = Levererad kyla/Arbete till kompressor 

ɛk = 
qtillf

w
=

qtillf

qbortf −qtillf  
 

qtillf = Den värmemängden som processen tillför, specifik värmemängd [kJ/kg] 

qbortf = Den värmemängd som bortförs under processen, specifik värmemängd [kJ/kg] 

Ekvation 22 

qtillf = i2 – i1 

i2 = Specifika entalpi efter förångaren [kJ/kg] 

i1 = Specifika entalpi före förångaren [kJ/kg] 

Ekvation 23 

qbortf = i3 – i4 

i3 = Specifika entalpi före kondensorn [kJ/kg] 

i4 = i1 

                                                 

12
 Energi Teknik, Hendrik Alvarez 1990, 2006 Tredje upplagan 
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Figur 4: p-i -diagram över en kompresskylmaskin 

 

3.5.1.2 Fjärrkyla 

Istället för att varje byggnad har en egen kylanläggning, kan fjärrkyla distribueras i ett 

ledningsnät på samma sätt som fjärrvärme. Det bygger på att man kyler vatten på ett ställe och 

slussar sedan ut det genom rör till fastigheten som behöver kylas. Det kalla vattnet som 

pumpas runt i fjärrkylnätet används för att kyla den luft som cirkulerar i fastighetens 

ventilationssystem. Samma vatten förs sedan tillbaka till produktionsanläggningen för att 

kylas på nytt. Det finns flera metoder att producera fjärrkyla: frikyla, absorptionskyla och 

värmepumpar. Frikyla innebär att man tar vatten från sjöar, hav eller andra vattendrag. 

Vattnet som har en temperatur på 4 °C pumpas upp och kyler via värmeväxlare vattnet som 

cirkulerar runt i ett fjärrkylenät. Sedan släpps returvattnet tillbaka i sjön. Det går även att 

använda snö som kyla. Vid kylning med absorption, används en absorptionskylsmaskin som 

har stora likheter med en vanlig kompresskylmaskin. Skillnaden är att 

absorptionskylmaskinen drivs med värmeenergi, som har tagit till vara på från spillvärme från 

industrier. Kylsystemet består av en kondensor, förångare, cirkulationspump och en generator. 

Kylningen sker i förångaren. Det vanligaste sättet att producera fjärrkyla är genom 

värmepumpar.
13
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4 Resultat 

I Resultatet kommer beräkningarna att redovisas i form av tabeller och diagram. 

 

4.1  Fjärrvärme  

Uppgifter om verklig förbrukningen av fjärrvärme kommer från föreningen Masten 2006. Ett 

medel räknas ut mellan åren 2007 och 2008 eftersom uppgifter bara fanns på halva 2009. 

Dessutom måste värden normalårskorrigeras och det kunde fås fram genom uppgifter från 

SMHI. Där det klimatkorrigerade graddagarna delades med det verkliga. 

  

Fjärrvärme 2007 2008 

Medel 

[MWh] 

Medel 

[kWh] 

Verklig förbrukning [MWh] 199,7 267,2 233,450 233450 

Klimatkorrigerad förbrukning 

[MWh] 221,585 310,144 265,865 2658645 

 

4.2 Gratisenergi 

4.2.1 Belysning 

Beräkningar av belysningen har gjorts genom uppskattningar av lägenheternas – och 

affärernas belysningseffekt. I lägenheterna har belysningseffekten satts till 5 W/m² och i 

butikerna 12 W/m². I varje garagelänga finns det 11 armaturer med 2 lysrör a' 36 Watt. Där 

hälften lyser dygnet runt resten 5 min i form av rörelsedetektorer. I varje trappuppgång sitter 

det 2 lampor med effekten 11 W och på varje våningsplan ett lysrör och 2 lågenergilampor 

med effekten 16 W, dessa lågenergilampor är rörelsestyrda. I tvättstugan och 

abonnentcentralen är belysningseffekten satt till 5 W/m². Dessa lampor har manuell styrning. 

Tabell 1: Årliga förbrukningen av fjärrvärme 
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Tabell 2: Energi från belysning

Belysning Area[m²] [W/m²] [W] [kW] [h/år] [h/år] Energi[kWh]

Lägenheter 2072,49 5 10362,45 10,36 1470 15232,80

Frisörsalong 50 12 600 0,6 1750 1050

Optiken 156 12 1872 1,872 1225 2293,2

Kiosk 86 12 1032 1,032 2590 2672,88

Garage 528 0,528 5880 979,61 1810,94

Trappuppgång 672 0,672 5880 979,61 2304,83

Tvättstuga,källare. 258 5 1290 1,29 1225 1580,25

∑ 26944,90

4.2.2 Personer 

Totala antalet personer som uträkningar bygger på är 54 st. Där varje person avger en effekt 

på 100 W. Personerna år indelade i tre kategorier pensionärer, boende som arbetar och 

butiksanställda.  

 

Antal Effekt Timmar/dagTimmar/dag Dagar/vecka Dagar/vecka Veckor/Energi

Personer personer [kW]  (vardagar) (Helg) (vardag) (helg) år [kWh]

Lägenheterna (arbetande)38 0,1 14 18 5 2 35 14098

Pensionärer 10 0,1 18 0 7 0 35 4410

Frisörsalong 2 0,1 9 5 5 1 35 350

Optikern 2 0,1 7 0 5 0 35 245

Kiosk 1 0,1 11 10 5 2 35 262,5

∑ 19365,5

 

4.2.3 Elektronik 

I beräkningar av gratisenergi från elektronik har gjorts på tv-apparater, datorer och spisar. 

Drifttiderna på dessa produkter är en uppskattning eftersom den är svår att mäta. 

 

Eletronik Antal Effekt[W] Effekt[kW] timmar/dygn dygn/vecka vecka/år Energi[kWh]

Datorer 48 150 0,15 1 7 35 1764

Tv 48 300 0,3 4 7 35 14112

Spisar 48 1500 1,5 0,5 7 35 8820

∑ 24696   

 

 

Tabell 3: Energi från personer 

Tabell 4: Energi från elektronik 

     32 



 

 

4.2.4 Solinstrålning 

Solen tillför byggnaden energi genom solinstrålning. Solinstrålning sker genom byggnadens 

fönster. Hur mycket solinstrålning som når byggnaden beror på väderstrecken, månaderna och 

den geografiska platsen. I dessa uträkningar har hänsyn till molniga dagar tagits och en 

molnreducering har gjorts. 

 

4.2.5 Sammanställning gratisenergi 

Tabell 6: Sammanlagda gratisenergin

Gratisenergi [kWh] [MWh]

Personer 19 366                 19,37

Belysning 26 945                 26,95

Eletronik 24 696                 24,70

Solen 70 371                 70,37

∑ 141 378               141,38

Diagram 1: Cirkeldigram över gratisenergin

19 
366    

26 945    

24 696    

70 371    

Gratisenergi [kWh]

Personer

Belysning

Eletronik

Solen

 

  

Instrålning 

[Wh/m²] 

Area 

[m²] 

Energi 

[Wh] [kWh] 

NO-120 184373 15 27823729 27823,73 

NV+150 111108,6 17 1868847 1868,85 

S0-30 556392,9 96 53552817 53552,82 

SV+60 441499,1 39 17284690 17284,69 

   

∑ 100530 

 

Reduktion från glas: i detta fall 3-glasfönster ger 30 % reduktion. 

 

       Total solinstrålning, energi med molnreducering:   100530 [kWh] 

Reduktion medfönster:       70371 [kWh] 

       

Tabell 5: Energi från solinstrålning  
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4.3 Tranmissioner 

Värmeförluster i form av transmissioner sker genom byggnadens väggar, tak, golv, fönster 

och dörrar. Gradtimmar som behövs för att värma byggnaden om inomhustemperaturen är 21 

°C är enligt tabell 127 300. I källaren har inomhustemperaturen satts till 18 °C och i garaget 

16 °C. Dessa temperaturer ger enligt tabell gradtimmarna 109100 och 96900. Fasaden består 

av tegel, taket av bandtäckt plåt, golvet av betong och fönstren är 3-glas. 

 

 

 

 

 

 
Area U- värde Tinne Tårsmedel Timmar Energi   

Ytterväggar(plan 0-4) 805,3 0,186 21 5 127300 19 060 609 Wh 

Ytterväggar entréplan under fönster 39,9 0,189 18 5 109100 824 494 Wh 

Ytterväggar (plan 4-5) 222,7 0,233 21 5 127300 6 602 141 Wh 

Yttervägg fläktrum på taket 17,5 0,215 21 5 127300 478 346 Wh 

Yttervägg Gavelvägg 44,2 0,220 21 5 127300 1 234 791 Wh 

Tak 668,5 0,111 21 5 127300 9 446 106 Wh 
Tak över garage och fläktrum 
entréplan 419,8 0,175 16 5 96900 7 115 560 Wh 

Golv               

RZon1(Källargolv,0-6m) 583,0 0,212 18 5 109100 13 484 102 Wh 

RZon1(Källarvägg, 0-1m) 52,0 0,550 18 5 109100 3 120 260 Wh 

RZon2(Källarvägg,1-2m) 52,0 0,330 18 5 109100 1 872 156 Wh 

RZon3(Källarvägg,>2) 36,5 0,212 18 5 109100 844 216 Wh 

Golv(garage)               

RZon1(Källargolv,0-6m) 341,0 0,212 16 5 96900 7 005 095 Wh 

RZon1(Källarvägg, 0-1m) 11,0 0,550 16 5 96900 586 245 Wh 

RZon2(Källarvägg,1-2m) 11,0 0,331 16 5 96900 352 813 Wh 

RZon3(Källarvägg,>2) 7,4 0,212 16 5 96900 152 017 Wh 

Fönster 255,0 1,887 21 5 127300 61 248 113 Wh 

Dörrar 79,5 1,000 21 5 127300 10 119 714 Wh 

Portar 16,8 1,000 16 5 96900 1 627 920 Wh 

Σ 3663 0,4       145 174 696 Wh 

              

 

     

Totalt:145175 kWh   

Tabell 7: Transmissionsförluster 
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4.4 Ventilationsförluster 

Byggnaden har två olika ventilationssystem, ett för butikerna och ett för lägenheterna. 

Systemet som förser butikerna är ett FT-system med återvinning av frånluften genom återluft. 

Återluften går till att värma de två garagen i byggnaden. Ventilationssystemet för lägenheter 

och ett F-system och därför har beräkningarna gjorts av frånluftens flöde. Det finns ett 

återvinningsbatteri till lägenheternas ventilationssystem, men det används inte efter att man 

tagit bort elektrisk värmning av varmvattnet. Fläktarna som styr ventilationen till och från 

butikerna går på halvfart dygnet runt. Lägenheternas drifttider är olika på dagar och nätter. På 

dagarna går de på helfart, medans på nätterna är driften 60 %. 

 

  Flöde[m³/s] Flöde[m³/h] Energi[kWh] [MWh] 

Butiker 0,384 1380,79 58591,57 58,592 

Lägenheter 0,444 1597,63 58753,80 58,754 

  0,403 1449,17 53294,13 53,294 

    ∑ 170639,51 170,640 

 

 

Bild 11: Till- och frånluftkanal i garaget 

 

4.5 Tappvarmvatten 

Förbrukningsrapporten av kallvatten kommer från föreningen Masten 2006. Där ett medel 

från åren 2007-2008 har räknats ut. Beräkningarna har gjorts av förbrukningen av kallvatten.  

 

 

Tabell 8: Ventilationsförluster 

 

  Flöde[m³/s] Flöde[m³/h] Energi[kWh] [MWh] 

Butiker 0,393196458 1415,33 60057,05 60,05705 

Soprum 0,066044667 237,7608 10088,983 10,088983 

  0,088024667 316,8888 13446,648 13,446648 

Lägenheter 0,482304 1736,2944 25971,0576 25,97105756 

  0,431854667 1554,6768 23254,4669 23,25446691 

    ∑ 138330,68 138,33068 

 Tabell 8: Ventilationsförluster 
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Kallvatten 2007 2008 

 

Medel m³ 

Förbrukning m³ 3516 3527 

 

3521,5 

     Tappvarmvatten 2007 2008 

 

Medel m³ 

Uppskattad Förbrukning m³ 1172 1175,667 

 

1173,8335 

 

 

 

4.6 Sammanställning energibalans 

Nedanför visas den totala tillförda och bortförda energin genom en energibalans. Energin 

tillförs eller bortförs från byggnaden i form av värme. 

 

4.6.1 Värmetillförsel 

Värmetillförseln kommer ifrån fjärrvärme och gratisenergin som tidigare har nämns i 

rapporten. 

Tabell 10: Totala värmetillförseln 

  

Energi 

[kWh] [MWh] 

Fjärrvärme 265 865 265,865 

Gratisenergi        141377 141,377 

 

∑ 407,241 

 

 

 

 

 

 

 

Tappvarmvatten energi 2007 2008 

 

Medel 

[kWh] [MWh] 

kWh 68198,68 68412,04 

 

68305 68,305 

Tabell 9: Årliga energiförbrukningen av tappvarmvatten 

 

Tabell 9: Årliga förbrukningen av tappvarmvatten 
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 Diagram 2: Cirkeldiagram över värmetillförseln

265 865

141 377

Värmetillförsel Energi [kWh]

Fjärrvärme

Gratisenergi

 



 

 

4.6.2 Värmeförluster 

 

Energi [kWh] [MWh]

Transmissioner 145 175 145,175

Ventilation 170640 170,640

Tappvarmvatten 68350 68,350

∑ 384,165

 

 

Diagram 3: Uppdelningen av värmeförluster 

 

4.6.3 Ofrivilig ventilation 

När energibalansen har räknas ut så kan den ofriviliga ventilationen fås fram, eftersom det är 

den som blir över för att få den tillförda och bortförda energin att gå ihop. Ofrivilig 

ventilationen beräknades fram att vara 5,7 %. 

 

4.7 Klimatkyla 

Butikerna är försedda med komfortkyla under årets varmaste månader juni-augusti. Kylan 

produceras i en kylanläggning som föreningen Masten själva betalar för. Kylanläggningen 

består av 1 st. vätskekylaggregat placerat i parkeringsgaraget i källarplanet. Kylaggregatet 

betjänar 3 st. kylbatterier i tilluftskanaler för butiker. Kylaggregatet har inbyggd automatik 

som håller köldbärartemperaturen konstant. Lufttemperaturen efter kylbatterierna styrs av 

ventilationsautomatiken placerad i fläktrum. Kylaggregatet förreglas över flödesvakt om 

145 175

170 640

68 350

Värmeförluster [kWh]

Transmissioner

Ventilation

Tappvarmvatten

Diagram 3: Cirkeldiagram över värmeförluster 

 

Diagram 3: Cirkeldiagram över värmeförluster 

Tabell 11: Totala värmeförluster 

 

Tabell 11: Totala värmeförluster 
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köldbärarflödet sjunker. Energiförbrukningen under 1 år för att sköta driften av kylanläggning 

uppgår till 4000 kWh. Elpriset med pålägg är 1,10 kr/kWh och detta ger en driftkostnad på 

aggregatet 4400 kr/år. Kyleffekten till butikerna beräknas vara 21 kW. Denna förbrukning är 

uppskattad uppdelningen 40 % kiosken, 35 % optikern och 25 % frisörsalongen.
14

 

Tabell 12: Totala kylbehovet 

 

 

 

 

 

 Bild 12: Kylanläggning med ackumulatortank i garaget 

 

 

 

   

  

                                                 

14
 Jörgen Lindskog, Kvarteret Masten 

Kyleffekt             kW 

Kiosk  8,40 

Optiker  7,35 

Frisörsalong 5,25 
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5 Energibesparande åtgärder 

Det finns en rad olika sätt att spara energi och därmed kostnader. Små besparingar kan bli 

mycket med tiden. 

 

5.1 Ventilation 

Åtgärder för att minska ventilationsförluster kan vara att installera ett återvinningsbatteri på 

ventilationsluften från butikerna. Dessutom att använda det befintliga återvinningsbatteriet till 

lägenheterna och installera extra värmeväxlare nere i abonnentcentralen, för att kunna 

använda fjärrvärme till att värma batterivätskan.  

Tabell 13: Energibesparingar ventilation 

Besparingar Energi [kWh] [MWh] 

Besparing 

[kr/år] 

Återvinning lägenheter 29376,90 29,377 9694 

  26647,07 26,647 8794 

Återvinningsbatteri butiker 30746,62 30,747 10146 

 

∑ 86,771 28634 

För att ta reda på hur mycket besparingen blir med inköp av utrustning och installationer sätts 

en kostnadskalkyl upp. Enligt beräkningar av kostnadskalkylen kommer föreningen att spara 

18705 kr/år efter Pay-Off tiden på 2,4 år.  

 

5.2 Komfortkyla 

Byta ut befintlig kylanläggning mot andra kylsystem. Installera interna klimatkylningssystem 

i butikerna eller använda frikyla från Gavleån. Beräkningar av att investera i nya kylsystem 

har beräknats och en kostnadskalkyl har gjorts på inköp av 3 stycken takfasta 

luftkonditioneringsaggregat. Aggregaten kommer från Acson är av modellerna 2 stycken 

A5CM 28E och 1 stycken A5CM 20E.  Denna investering av nya kylaggregat ger en 

besparing på 1298 kr/år efter Pay-off tiden 6,8 år. 
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6 Diskussion 

Fastigheten genomgick en energideklaration 2007 och då framkom att energiförbrukningen är 

relativt låg. Enligt Riksbyggen som utförde energideklarationen så var energianvändning 100 

kWh/m² och det är lågt om man jämför med gränsvärdet 125 kWh/år som är Boverkets 

riktvärde. Efter detta har en del åtgärder gjorts som att byta ut lysrör mot lågenergilampor samt 

att installera styrning på befintliga lampor. Dessutom har körningen av ventilationsaggregatet 

minskat. Fjärrvärmeförbrukningen mellan åren 2007 och 2008 har ökat med 28,5 % och det 

beror på att man tagit bort all eluppvärmning av varmvattnen. En del uppskattningar har gjorts 

eftersom vissa värden är mycket svåra att säkerhetskälla som t.ex. drift av belysningen, 

elektronik och hur många personer som rör sig i fastigheten under en viss tid. I 

ventilationsberäkningar har de uppmätta värden används. Men om man jämför dem med de 

projekterade värdena från 1992 stämmer det rätt bra. Både till- och frånluftflödena var något 

mindre. Det som fastighetsuppdragsgivaren har påpekat är att man gärna vill hitta andra sätt att 

producera kyla en den befintliga anläggningen. Därför har jag tittat lite på det och alternativen 

är att varje butik får en egen kylanläggning eller så kan man använda sig av frikyla från 

Gavleån. I detta arbete har beräkningar bara gjorts på inköp av nya luftkonditioneringsaggregat. 

I kostnadskalkyl har bara inköp och installationskostnader av aggregaten tagits med. Kostnad 

för driften av aggregaten är tänkt att butiksägarna själva ska betala och har därför inte räknats 

med i hyresföreningen kostnadskalkyl. Investering av nya kylaggregat är inte lönsamt eftersom 

Pay-Off tiden är nästan 7 år och besparingen så liten. Det man kan göra för att minska 

kylbehovet är att installera markiser som minskar solinstrålningen. Dragningen mellan 

återvinningsbatteriet på plan 5 och fjärrvärmeväxlaren är lång detta medför stora förluster i 

rören och dessa kostnader är inte medräknade i investeringskalkylen. Återvinningsbatteriet till 

butikerna skulle kunna återvinna betydligt mer, ifall man tog bort återluften till garagen. Men 

det skulle samtidigt påverka temperaturen i garaget och då kanske man måste spä på med mer 

fjärrvärme istället för att upprätthålla temperaturen.      
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7 Slutsats 

Fastighetens energianvändning är 407 MWh som går till att hålla temperaturen inomhus och 

på tappvarmvattnet. Utifrån energibalansen fås en ofrivilig ventilation på 5,7 %. Genom 

värmeväxling av butikernas från- och tilluft samt återvinning av frånluften till lägenheterna 

kommer föreningen att spara 18705 kr/år efter Pay-off tiden 2,4 år.   
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 8 Fortsatt arbete 

Det fortsätta arbetet är att undersöka om det går att ta frikyla till kylanläggningen från 

Gavleån och vad det i så fall skulle kosta att installera. Dessutom skulle man kunna ta bort 

gamla vattenberedare, värmepumpar som inte längre används.  
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1 Fjärrvärmeförbrukning  

Enhet: [MWh] 

              
 

 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Avg 

 2007 30,1 25,1 23,8 13,5 6,2 5,5 5,4 4,7 10,5 14,6 26,3 34 16,6 
 2008 35,1 30,8 26 19,6 7,3 8,4 5,7 6,7 13,9 22,7 41,9 49,1 22,3 
 2009 47,8 48,2 41,5 22,5 12,7 10,8 5,9 

     
27,1 462,406 

 
36,18% 56,49% 59,62% 14,80% 73,97% 28,57% 3,51% 

-
100,00% 

-
100,00% 

-
100,00% 

-
100,00% 

-
100,00% 324,6857 150136,6 
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2 Vattenförbrukning  
 

             
Enhet: [m

3
] 

              

 
 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Avg 

 2007 315 274 322 274 286 279 259 299 292 291 316 309 293,0 
 2008 296 278 309 290 298 307 296 308 260 301 297 287 293,9 
 2009 283 274 309 306 

        
293,0 
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3 Klimatkorrigerade graddagar  



 

 



 

4 Solinstrålning 

 

 
NO-120 NV+150 SO-30 SV+60 

Antal- 
dygn 

  
NO-120 NV+150 SO-30 SV+60   Molnreducering 

jan 160 130 2360 1440 31 
  

2232 1813,5 32922 20088 [Wh/m²] 0,45 

feb 640 370 4280 2900 28 
  

8780,8 5076,4 58721,6 39788 [Wh/m²] 0,49 

mar 1720 900 5740 4520 31 
  

30925,6 16182 103205,2 81269,6 [Wh/m²] 0,58 

apr 3320 1990 6370 5850 30 
  

57768 34626 110838 101790 [Wh/m²] 0,58 

maj 4460 3050 5980 6150 16 
  

44956,8 30744 60278,4 61992 [Wh/m²] 0,63 

jun 0 0 0 0 0 
  

0 0 0 0 [Wh/m²] 

 jul 0 0 0 0 0 
  

0 0 0 0 [Wh/m²] 

 aug 0 0 0 0 0 
  

0 0 0 0 [Wh/m²] 

 sep 2200 1230 5760 4820 15 
  

19140 10701 50112 41934 [Wh/m²] 0,58 

okt 1010 530 4960 3570 31 
  

15968,1 8379,3 78417,6 56441,7 [Wh/m²] 0,51 

nov 270 200 3040 1910 30 
  

3402 2520 38304 24066 [Wh/m²] 0,42 

dec 90 80 1770 1060 31 
  

1199,7 1066,4 23594,1 14129,8 [Wh/m²] 0,43 

        

184373 111108,6 556392,9 441499,1 [Wh/m²] 

 

        

150,91 16,82 96,25 39,15 [m²] 

 

        

27823729 1868847 53552817 17284690 [Wh] 

 

        

27823,73 1868,847 53552,82 17284,69 [kWh] 

 

              Reduktion från glas: i detta fall 3-glasfönster ger 30 % reduktion. 

   

             ∑ 100530,1 [kWh] 

 

              Totalt solinstrålning, energi med molnreducering: 100530 [kWh] 

       Reduktion med fönster:     70371,1 [kWh] 

       



 

5 U-värden 

Ytterväggar Plan 0-4 

     Skikt Tjocklek       λ λmix Rträ Riso Rmix Area 

  (m) (W/m ∙°C)    (W/m ∙°C)  (m
2
∙°C/W) (m

2
∙°C/W)  (m

2
∙°C/W)  (m

2
) 

Rsi - - - 0.13 0.13 0.13 - 

Gips 0,013 0,22 - 0,05909 0,059091 0,0590909 - 

Folie 0,0002 0 - - - - 805,3 

RW 1331 0,145 0,04 0,0475 - 3,625 3,0526316 

 Regel 0,145 0,14 - 1,03571 - - 

 Vindpapp - - - - - - 

 Luftspalt 0,023 - - - - - 

 RW 1318 0,08 0,04 - 2 2 2 

 Fasadtegel 0,087 0,6 - 0,145 0,145 0,145 

 Rse - - - 0.04  0.04 0.04 

 

   

∑R 3,23981 5,829091 5,2567225 

 

   

U(W/m
2
∙°C) 0,30866 0,171553 0,1902326 

 

   

Uu 0,18184 

   

   

Uberäknat 0,18594 

   

   

U*A(W/°C) 149,73 

   
 

        



 

Yttervägg entréplan under fönster 

     

Skikt 

Tjocklek 

      (m) 

λ        

(W/m ∙°C) 

λmix 

(W/m ∙°C) 

Rträ 

(m
2 

∙°C/W) 

Riso 

(m
2
∙°C/W) 

Rmix 

(m
2
∙°C/W) 

Area 

(m
2
) 

Rsi - - - 0.13 0.13 0.13 - 

Gips 0,013 0,22 - 0,059090909 0,059090909 0,059090909 - 

Folie 0.0002 0 - 0 0 0 39,92 

RW 1331 0,145 0,04 0,0475 0 3,625 3,052631579 

 Regel 0,145 0,14 - 1,035714286 0 0 

 Vindpapp - 0 - 0 0 0 

 Luftspalt 0.023 0 - 0 0 0 

 RW 1318 0,08 0,04 - 2 2 2 

 Betong 0,087 1,7 - 0,051176471 0,051176471 0,051176471 

 Rse - - - 0.04  0.04 0.04 

 

   
∑R 3,145981665 5,73526738 5,162898959 

 

   
U(W/m

2
∙°C) 0,317865807 0,174359787 0,193689632 

 

   
Uu 0,185122739 

   

   
Uberäknat 0,189309315 

   

   
U*A(W/°C) 7,557227842 

   
 

        

  



 

Yttervägg plan 4 och 5 

      

Skikt 

Tjocklek 

      (m) 

λ  

(W/m ∙°C) 

λmix  

(W/m ∙°C) 

       

     Rträ 

(m
2
∙°C/W) 

     Riso 

(m
2
∙°C/W) 

Rmix 

(m
2
∙°C/W) 

Area 

(m
2
) 

                

Rsi - - - 0,13 0,13 0,13 - 

Gips 0,013 0,22 - 0,059090909 0,05909091 0,059090909 222,65 

Folie 0.0002 0 - 0 0 0 - 

Rw 1331 0,145 0,04 0,0475 0 3,625 3,052631579 

 Regel 0,145 0,14 - 1,035714286 0 0 

 Vindpapp 0 0 - 0 0 0 

 Rw 1318 0,016 0,04 - 0,4 0,4 0,4 

 Plywood 0,065 0,13 - 0,5 0,5 0,5 

 Bandtäckt 

plåt 0,004 0,2 - 0,02 0,02 0,02 

 Rse - - - 0,04 0,04 0,04 

       ∑R 2,184805195 4,77409091 4,201722488 

 

   
U(W/m

2
∙°C) 0,457706711 0,20946396 0,237997631 

 

   
Uu 0,228082169 

   

   
Uberäknat 0,232934428 

   

   
U*A(W/K) 51,8628505 

    

 

Yttervägg fläktrum på taket 

  Skikt Tjocklek(m) λ(W/m ∙°C) R(m
2
∙°C/W) Area(m

2
) 

Rsi - - 0,13 - 

Betong 0,16 1,7 0,094118 17,5 

Rw 1318 0,17 0,04 4,25 - 

Plywood 0,016 0,13 0,123077 

 Bandtäckt 

plåt 0,004 0,2 0,02 

 Rse - - 0,04 

 

  
∑R 4,657195 

 

  
U(W/m

2
∙°C) 0,214722 

 

  
∑U*A(W/°C) 3,757627 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

 

Yttervägg Gavelvägg 

Skikt Tjocklek(m) λ(W/m ∙°C) R(m
2
∙°C/W) Area(m

2
) 

Rsi - - 0.13 - 

Betong 0,2 1,7 0,117647 44,16 

Rw 1318 0,17 0,04 4,25 - 

Luftspalt 0,023 0 0 

 Tegel 0,087 0,6 0,145 

 Rse - - 0,04 

 

  
∑R 4,552647 

 

  
U(W/m

2
∙°C) 0,219652 

 

  
∑U*A(W/°C) 9,699851 

  

 

Tak 

    Skikt Tjocklek(m) λ(W/m ∙°C) R(m
2
∙°C/W) Area(m

2
) 

Rsi - - 0,13 - 

Betong 0,25 1,7 0,147059 668,5 

Plywood 0,0065 0,13 0,05 - 

Lösull 0,4 0,04 10 

 Papp 0 0 0 

 Bandtäckt 

plåt 0,004 0,2 0,02 

 Rse - - 0,04 

 

  

∑R 10,38706 

 

  
U(W/m

2
∙°C) 0,110715 

 

  
∑U*A(W/°C) 74,01277 

 

     Tak över garage och fläktrum 

  
Skikt Tjocklek(m) λ(W/m ∙°C) R(m

2
∙°C/W) Area(m

2
) 

Rsi - - 0,13 - 

Betong 0,2 1,7 0,117647 419,75 

Roofmate 0,22 0,035 6,285714 - 

Sättgrus 0,04 1,4 0,028571 

 Plattor(sten) 0,035 3 0,011667 

 Rse - - 0,04 

 

  
∑R 6,573599 

 

  
U(W/m

2
∙°C)* 0,174942 

 

  
∑U*A(W/°C) 73,43199 

  

* 15 % pålägg på takets U-värde, för himmelsstrålning  



 

Golv 

        

Skikt Tjocklek λ RZon1(m
2
∙°C/W)   RZon1(m

2
∙°C/W) 

  

RZon2(m
2
∙°C/W)   RZon3(m

2
∙°C/W) Area 

  (m) (W/m ∙°C) (Källargolv, (Källarvägg,  (Källarvägg, (Källarvägg, (m
2
) 

      0-6 m 0-1m) 1-2m) >2)   

Rsi - - 0,13 0,13 0,13 0,13 583 

Betong 0,25 1,7 0,1470588 0,147059 0,1470588 0,1470588 - 

Fyllnad Grus 0,15 0,15 1 1 1 1 - 

Lera - - 3,4 0,5 1,7 3,4 

 Rse - - 0,04 0,04 0,04 0,04 

 

  
∑R 4,6770588 1,777059 2,9770588 4,6770588 

 

  
U(W/m

2
∙°C) 0,2138096 0,552728 0,335902 0,2138096 

 

  
A 583 52 52 36,5 

 

  
∑U*A(W/°C) 177,1848 

     



 

 

Golv 

(garage) 

        

Skikt Tjocklek λ RZon1(m
2
∙°C/W) 

  

RZon1(m
2
∙°C/W) 

  

RZon2(m
2
∙°C/W) 

  

RZon3(m
2
∙°C/W) Area 

      (m) (W/m ∙°C) (Källargolv, (Källarvägg,  (Källarvägg, (Källarvägg, (m
2
) 

      0-6 m 0-1m) 1-2m) >2)   

Rsi - - 0,13 0,13 0,13 0,13 341 

Betong 0,25 1,7 0,1470588 0,147059 0,1470588 0,1470588 - 

Fyllnad Grus 0,15 0,15 1 1 1 1 - 

Lera - - 3,4 0,5 1,7 3,4 

 Rse - - 0,04 0,04 0,04 0,04 

 

  
∑R 4,6770588 1,777059 2,9770588 4,6770588 

 

  
U(W/m

2
∙°C) 0,2138096 0,552728 0,335902 0,2138096 

 

  
A 341 11 11 7,4 

 

  
∑U*A(W/°C) 83,5592 

     



 

Fönster 

    Skikt Tjocklek(m) λ(W/m ∙°C) R(m
2
∙°C/W) Area(m

2
) 

Rsi - - 0,13 - 

Luftspalt - - 0,36 255,272 

Rse - - 0,04 - 

  
∑R 0,53 

 

  
U(W/m

2
∙°C) 1,8867925 

 

  
∑U*A(W/°C) 481,07905 

 

     Dörrar 
    U(W/m

2
∙°C) 1 

   A(m
2
) 79,495 

   U*A(W/°C) 79,495 

   

     Portar 

    U(W/m
2
∙°C) 1 

   A(m
2
) 16,8 

   U*A(W/°C) 16,8 

   



 

 

Tilluft 

   Area 

(m²) lufthastighet(m/s) Flöde(m³/s) 

Flöde 

(m³/h) 

0,1256 2,33 0,292648 1053,5328 

0,1256 2,94 0,369264 1329,3504 

0,07065 2,27 0,1603755 577,3518 

  

 

∑ 2960,235 

    Återluft 

   Area 

(m²) lufthastighet(m/s) Flöde(m³/s) 

Flöde 

(m³/h) 

0,2116                2,31            0,49     1757,13 

 

  

6 Ventilationsberäkningar 

Enheter:[m/s],[m]               

Ventilationskanal 1   Butik 1   Byggnad: Kvarter Masten   

  1 2 3 Tilluft       

Vågrätt 2,26 2,5 2,4 Frånluft       

Lodrätt 1,96 2,5 2,36 Diameter: 
0,5 m isolering 1 

dm     

Medel   2,33     

 

  b/h:       

Ventilationskanal 2 Butik 2           

  1 2 3 Tilluft       

Vågrätt 2,97 3,1 2,85 Frånluft       

Lodrätt 2,88 3,1 2,73 Diameter: 
0,5 m isolering 1 

dm     

Medel   2,94         b/h:       

Ventilationskanal 3 Butik 3           

  1 2 3 Tilluft       

Vågrätt 2,44 2,3 1,92 Frånluft       

Lodrätt 2,44 2,3 2,19 Diameter: 
0,4 m isolering 1 

dm     

Medel   2,27         b/h:       

Ventilationskanal 4 Återluft (garage) Återluft       

  1 2 3   

 

    

Vågrätt 2,43 2,43 2,16 Diameter:       

Lodrätt 2,23 2,36 2,23 b/h: 0,46*0,46 m   

Medel   2,31                 



 

 

 

 

 

Frånluft 

   Area 

(m²) lufthastighet(m/s) Flöde(m³/s) 

Flöde 

(m³/h) 

0,45 2,046666667 0,921 3315,6 

0,1256 3,533333333 0,4437867 1597,632 

0,1256 3,205 0,402548 1449,1728 

  

∑ 6362,4048 

  

Enheter: [m/s], [m]             

Ventilationskanal 1   Butiker   
Byggnad: 

Butiker Kvarteret Masten 

  1 2 3 Tilluft     

Vågrätt 1,78 1,45 2,54 Frånluft     

Lodrätt 2,09 1,99 2,43 Diameter:     

Medel 

                 

2,05         b/h: 0,9*0,5   

Ventilationskanal 2   Lägenheter 1 Tilluft     

  1 2 3 Frånluft     

Vågrätt 3,64 3,04 4,23 Diameter: 
0,5 m isolering 

1 dm   

Lodrätt 3,43 3,04 3,82 b/h:     

Medel 

                 

3,53               

Ventilationskanal 2 Lägenheter 2 Tilluft     

  1 2 3 Frånluft     

Vågrätt 2,43 3,75 3,42 Diameter: 
0,5 m isolering 1 

dm 

Lodrätt 3,58 3,75 2,30  b/h:     

Medel 

                 

3,21               



 

 

Butiker Frånluft [m³/h] 

Tilluft 

[m³/h] 

Δluft 

[m³/h] 

Återluft 

[m³/h] Medel(till/frånluft) 

        3 315,60         1 053,53     355,37 1757,13 3137,9175 

        1 329,35         Medel-Återluft 

           577,35         1380,79 

  ∑     2 960,24     

 

    

 

 

Medel(till/frånluft)    

  

  

        
 

  

Lägenheter       1 597,63         

 
  

        1 449,17         

 

  

∑       3 046,80         

 

  

 

  Flöde[m³/s] Flöde[m³/h] Energi[kWh] [MWh] 

Butiker 0,383553083 1380,79 58591,57 58,59156901 

Lägenheter 0,443786667 1597,632 58753,8044 58,75380437 

  0,402548 1449,1728 53294,1348 53,29413482 

    ∑ 170639,508 170,6395082 

    
  

  

      
  ρ 1,2 [kg/m

3
] Densitet   

cp 1 [kJ/kg °C] Specifik värmekapacitet 

qv frånluft lägenheter Medel till/från [m
3
/s] 

  qv Butiker 

    Ttilluft 20 [°C] 

  Tfrånluft 22 [°C] 

  Tårsmedel 5 [°C] 

  
      

  Gt = gradtimmar från transmissionen multiplicerat  

 

127300 

med andelen timmar aggregatet är i drift per dygn (%) 

  tlägenheter(natt 22-06, 60 %, 

timmar/dygn) 0,333333333 

   tlägenhet(dag, timmar/dygn) 0,666666667 

   

     tbutiker(halvfart dygnet runt) 1 

   
 

 



 

 

7 Energibesparingar 

Besparing = ρ ∙ η ∙ q ∙cp ∙ Fjärrvärmepris ∙ Gt 

   

     

Besparingar Energi [kWh] [MWh] 

Besparing 

[kr/år] 

 Återvinning lägenheter 29376,90 29,377 9694 

   26647,07 26,647 8794 

 Återvinningsbatteri butiker 30746,62 30,747 10146 

 

 

∑ 86,771 28634 

 

     
qv frånluft lägenheter A 0,443786667 [m

3
/s] 

  
qv frånluft lägenheter B 0,402548 [m

3
/s] 

  
qv Butiker 0,402548 [m

3
/s] 

  ρ 1,2 [kg/m
3
] Densitet   

cp 1 [kJ/kg °C] 

Specifik 

värmekapacitet 

ηåtervinnigsbatteri 0,5 

   tlägenheter(natt 22-06, 60 %, timmar/dygn) 0,333333333 

   tlägenhet(dag, timmar/dygn) 0,666666667 

   tbutiker(halvfart dygnet runt) 1 

   Gt = gradtimmar från transmissionen multiplicerat  127300 

 med andelen timmar aggregatet är i drift per dygn (%) 

  Fjärrvärme 0,33 [kr/kWh] 

  
 

  



 

 

8 Kostnadskalkyl    

A = Besparing - Kostnad     

  A 18705 kr 

  

     

Besparing återvinning 

Energi 

[kWh]              kr 

    86770,59 28634 

  

     Kostnad = (batterier + kanaler + shuntgrupp + värmeväxlare(fjärrvärme) + 

koppar rör + pump)∙af + pump arbete  

Kostnad  9929 kr     

     Pay- off = (batterier + kanaler + shuntgrupp + värmeväxlare(fjärrvärme)+koppar 

rör + pump)/Besparing 

Pay- off  2,374 år     

     Pump(shuntgrupp) arbete = Pumpeffekt ∙ 

drifttid   657 kWh 

 Kostnad Pump = Pumpeffekt ∙ drifttid ∙ 

elpris   723 Kr 

 

     Pump(värmeväxlare fjärrvärme) arbete = Pumpeffekt ∙ 

drifttid 2007 kWh 

 Kostnad Pump = Pumpeffekt ∙ drifttid ∙ 

elpris   2208 Kr 

   

  

  

 Pump arbete totalt 2664 kWh   

 Pump(tot) 2930 kr   

 

     Pumpeffekt(shuntgrupp) 0,15 kW 

  Drifttid pump(halvfart) 4380 h/år 

  Pumpeffekt(värmeväxlare) 0,3 kW 

  Drifttid pump (helfart dag, 07-21) 3822 h/år 

  Drifttid pump (60 % natt, 22-06) 2180 h/år 

  

     Material 

    Swegon Gold Batterie TBLA40004021 

(7418kr/st) 7418 *2 st. 14836 kr 

V200 01 18k3 400 spirokanal (770kr/m) 770 *2 m 1540 kr 

T-rör huvudkanal 400 (450 kr/m) 450 *2 m 900 kr 

Shuntgrupp (pump, styrreglering, koppling) 15000 1 st. 15000  kr 

Värmeväxlare 30000 1 st. 30000  kr 

Koppar Rör (120 kr/m) 120 *35 m 4200 kr 

Pump 1500 1 st. 1500  kr 

   

 



 

 

Elpris 1,1 kr/kWh 

Fjärrvärme 0,33 kr/kWh 

 Avskrivning 15 år 

  Kalkylränta 6 % 

  Annuitetsfaktor 0,10296 

   Pay-off 2,374 år 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Shuntopac 20-50 VÅ 

 

 

 

http://www.ttmenergi.se 

Shuntopac 20-50 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem och finns som standard 

med anslutningsdimensioner från DN 20 till och med DN 50. Shuntgruppen kan utrustas med 

flera komponenter av valfritt fabrikat och ett flertal olika kopplingsalternativ. Shuntopac 20-

50 VÅ levereras med brand- och korrosionssäker kåpa av natureloxerad aluminiumprofil och 

lackerad stålplåt. Isoleringen utgörs som standard av 19 mm AF/Armaflex. 

Upphängningsanordningen möjliggör olika montagelägen och består av konsoler av 

gulkromaterat plattjärn. För ökad montageflexibilitet Finns rörböjar som tillval. Rörpaketet 

består i standardutförande av helsvetsade tryckkärlsrör SS 1330-05 och DIN 2391, 

rostskyddsmålat med grå primer. Rörpaket i annan kvalitet eller med annan ytbehandling kan 

levereras på beställning. Shuntopac 20-50 VÅ är CE-märkt i överensstämmelse med 

tillverkardeklaration 2B enligt maskindirektivet. 

Utrustning 

1. Styrventil 

Sätesventil med gänganslutning av valfritt fabrikat och typ. 

Ventilen är monterad i ett flänsförband för att underlätta service och utbyte. 

 

http://www.ttmenergi.se/


 

 

2. Termometrar                     

4.st graderade -40 – +40 °C. Monterade med värmeöverförande siliconpasta. 

3. Avstängningsventiler                        

3 st. kulventiler med fullt genomlopp och hög spindelhals. Monterade mot rörpaket med 

konisk koppling. 

4. Injusteringsventil                        

1 st. av valfritt fabrikat och dimension för injustering av totalflödet. Monterad mot rörpaket 

med konisk koppling. Som standard levereras fabrikat TA STAD. Kan även levereras med 

dynamisk inregleringsventil, flödesregulator eller differenstryckregulator.        

5. Pump 

Valfritt fabrikat och typ med ”vått” eller ”torr” motor 

6. Injusteringsventil 

1 st. TA STA för injustering av bypassflödet. 

7. Avtappningsdon 

Utförande med slangförskruvning R 1/2”. 

8. Mätuttag 

Typ TA STAD är monterade på samtliga anslutningar. 

Specialutförande 

· Rörpaket av ex. koppar eller rostfritt stål av önskad kvalitet. 

· Rostskyddsmålat rörpaket; ex. epoxylack. 

  



 

 

Kylanläggning 

     

      B = Besparing – Kostnad     

   B  1 298  Kr 

   

      Besparing = Energiförbrukning drift av kompressor ∙ Elpris 

  Besparing  4400 Kr   

  

      Kostnad = (kostnad för 2 st. kylaggregat A5CM 28E + 1 st. kylaggregat A5CM 20E)∙af 

Kostnad  3102         

      Pay-off = Kostnad kylaggregat/Besparing 

    Pay-off  6,847 

    

      Elpris 1,1 kr/kWh 

   Total förbrukning drift 4000 kWh 

   Total kyleffekt 21 kW 

   Avskrivning 15 År 

   Kalkylränta 6 % 

   Annuitetsfaktor 0,10296 

    Pay-off 6,847 år 

 

Material 

Modell 

Kyleffekt 

[kW] Kr 

A5CM 28E 7,6 10100 

A5CM 20E 5,3 9925 

  



 

 

Ascon luftkonditionering takmodell 

ACM 20 E, 25E, 28E 

Modell A5CM 15E  A5CM 20E  A5CM 25E A5CM 28E 

Artikelnummer 52011215 52011219 52011223 52011228 

Kyleffekt kW 3,8 5,3 6,7 7,6 

Spänning V/Ph/Hz 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 

Effektupptagning W 1280 1757 2231 2715 

Driftström A 5,8 3,3 4,2 4,7 

Ljudnivå dBA inne H/M/L 48/43/41 48/46/43 50/47/46 56/51/44 

Ljudnivå dBA ute 49 52 52 54 

Stryporgan Typ Kap. rör Kap. rör Kap. rör Kap. rör 

Stryporgan placering 

inne/ute 

Ute Ute ute Ute 

Kondensvattenanslutning 

mm 

19,1 19,1 19,1 19,1 

Köldmedieröranslutning 

tum 

1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-5/8” 3/8”-5/8” 

Dimensioner 

Innedel BxHxD 1080x218x630 1080x218x630 1080x218x630 1080x218x630 

Utedel BxHxD 700x540x250 855x648x328 855x750x328 855x750x328 

Vikt innedel/utedel kg 26/32 27/59 27/62 28/68 

Köldmedium/mängd (g) 

R410A 

830 1400 1650 1700 

 

 

http://www.ahlsell.se/upload/kyl/acson%20golv_tak.pdf 

 

 

 

http://www.ahlsell.se/upload/kyl/acson%20golv_tak.pdf

