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Förord 
 
Denna energiutredning av Hotell Princess i Sandviken avslutar min 3-åriga utbildning till 

energisystemingenjör vid Högskolan i Gävle. Det har varit en lärorik tid, med både utmanande arbeten 

och intressanta föreläsningar. 

 

Jag skulle framförallt vilja tacka min handledare Roland Forsberg som ställt upp med hjälp när det 

behövts! Även Anne-Lie Nilsson på Hotell Princess som gett mig viktig information och gjort 

examensarbetet möjligt. 

 

Det ska nu bli spännande att få ta med min kunskap ut i arbetslivet och använda mig av det jag lärt mig 

under tiden som student! 

 

Gävle, september 2012 

Henrik Ros 

  



Sammanfattning 

Rapporten omfattar en energiutredning av Hotell Princess i Sandviken. Idén till arbetet kom då en 

statusbesiktning av fastighetens VVS-system utfördes i samband med att hotellet bytte ägare. 

Besiktningen visade brister på bland annat hotellets ventilationssystem, varför den nye ägaren ville ha 

en energiutredning utförd. 

 

Den ursprungliga byggnaden uppfördes på 1930-talet och efter det har två större tillbyggnader 

tillkommit, en på 1950-talet och den senaste på 1980-talet. De olika byggnadsdelarna antas ha 

upprättats efter de krav som ställdes under respektive byggnadsår. Aktiviteter som anordnas på hotellet 

är bland annat övernattning, konferens, nattklubb, massage, restaurang och bad i hotellets 

poolavdelning. Fjärrvärme från kraftvärmeverket i Sandviken är byggnadens primära värmekälla. 

 

När man gör en energiutredning av en byggnad upprättas en energibalans, där energin som tillförs 

byggnaden uppgår till samma mängd som energin som går förlorad. Den tillförda energin består av 

köpt energi (fjärrvärme) och gratisenergi (värme från personer, elektronik, solinstrålning och 

belysning). Den bortförda energin består av ofrivillig ventilation samt transmissions-, ventilations- och 

tappvattenförluster. Insamlad statistik, mätningar och samtal med personalen har legat till grund för 

beräkningarna.  

 

Resultatet visar att den totala energianvändningen uppgår till drygt 1 400 MWh per år. Ungefär hälften 

av energiförlusterna kommer från transmission genom byggnadens konstruktion. 

Ventilationsförlusterna är också höga och står för knappt en fjärdedel av den bortförda energin, 

tappvattenförlusterna för nästan 10 % och den ofrivilliga ventilationen för drygt 13 %. För att kunna 

upprätthålla inomhustemperaturen och värma upp varmvattnet behövs ungefär 4/5 fjärrvärme och 1/5 

gratisenergi. 

 

Ventilationssystemet visade sig ha många brister, bland annat var flertalet ventilationsaggregat ur 

funktion och det var stor skillnad mellan mängden från - och tilluft i vissa aggregat med värmeväxling. 

Att installera ett ventilationssystem med variabelt flöde (VAV) kan sänka kostnaden att värma upp 

ventilationsluften med drygt 73 %, vilket motsvarar ungefär 140 000 kr per år. Ett nytt 

ventilationssystem är en stor investering och det bedöms svårt att få den lönsam inom en 15-årsperiod. 

Förslag till fortsatt arbete: 

 Undersöka ventilationen som för tillfället är ur funktion, särskilt ventilationen till 

poolutrymmet. 

 Eventuellt undersöka närmare vad ett nytt ventilationssystem kan kosta. 

 Uppdatera ritningarna av ventilationssystemet, om man vill ha kvar det. 



Summary 

This report will show the energy usage of Hotel Princess in Sandviken, Sweden. When the hotel 

changed owner an examination of the hotels heating, ventilation and sanitary systems were done. The 

report showed flaws in the ventilation system, and is why the new owner wanted a closer look at the 

energy use of the hotel. 

 

The original building was built in the 1930s and two major extensions have been built, one in the 

1950s and the most recent in the 1980s. An assumption made is that the building parts were built to the 

restrictions during the time. Activities on the hotel include sleep over, conference, night club, massage 

and swimming in the hotels pool section. District heating is the primary source of heat and is produced 

at the CHP-plant in Sandviken. 

 

When investigating the energy use of a building, an energy balance is constructed.  In an energy 

balance the energy added is equal to the total energy losses. The added energy consists of bought 

energy (district heat) and “free” energy (heat from humans, electric apparatus, solar energy and lights). 

The losses include unwanted ventilation, transmission, ventilation, and tap water losses. Calculations 

have been done with help of collected statistics, measurements and conversations with the hotel staff. 

 

The result shows that the total energy use is more than 1 400 MWh every year.  About half of the 

energy losses come from transmission through the building construction. Almost one fourth of the 

energy losses come from the ventilation system, just above 10 % from tap water and about 13 % from 

unwanted ventilation. To heat the building and hot water, about 4/5 district heat and 1/5 “free” energy 

is used. 

 

Investigating the ventilation system revealed problems, the largest being that several ventilation units 

were out of function and some showed large differences between supply and exhaust air. Installing a 

ventilation system with variable air volume (VAV) could lower the energy demand to heat ventilation 

air by roughly 73 %, equal to about 140 000 kr every year. A new ventilation system is a large 

investment, however, and it is not likely be a profitable investment within a 15-year period. 

 

Further work could be: 

 Investigate the ventilation units that are out of function, especially the pool ventilation unit. 

 If necessary, check what the price of a new ventilation system would be. 

 Update the drawings of the current ventilation system, if it is going to be used in the future. 

  



Variabellista   

A Area [m²] 

α Absorptionsfaktor [-] 

  Densitet [kg/m³] 

°h Gradtimmar [Kh] 

P Effekt [W] 

E Energi [J] 

  Flöde [m³/s] 

v Hastighet [m/s] 

  Lambdavärde [W/mK] 

n Luftomsättningshastighet [antal gånger/h] 

۷ Lägesfaktor [-] 

μ Molnfaktor [-] 

∑ Summa [-] 

cp Specifik värmekapacitet [J/kgK] 

T Temperatur [°C] 

ΔT Temperaturskillnad [°C] 

t Tid [s] 

d Tjocklek [m] 

U U-värde [W/m²K] 

ƞ Verkningsgrad [-] 

V Volym [m³] 

q Värmeflöde [W/m²] 

  Värmemotstånd [m²K/W] 

 

Kan variera beroende på tillämpning.  
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1 Inledning 

Stigande energipriser gör att energifrågor får allt större utrymme i vår vardag. I samband med 

oljekrisen på 1970-talet, då kostnaderna för uppvärmning ökade började det också ställas högre krav 

på energihushållning i byggnadssektorn. År 2006 framtog EU energieffektiviserings- och 

energitjänstedirektivet, som syftar på att minska energianvändningen med 9 % jämfört med 1991 års 

nivåer fram till 2016. År 2010 kom EU med nya mål. Bland annat skulle man då minska 

energianvändningen med 20 % och samtidigt öka andelen förnybara energikällor till 20 % fram till 

2020. EU hoppas att åtgärderna ska göra att temperaturen inte stiger med mer än högst 2 grader 

gentemot temperaturen innan industrialiseringen, för att detta ska kunna uppnås bör koldioxidhalten i 

atmosfären stabiliseras runt 450 ppm.
1
 I Sverige är målet att då ha minst 50 % förnybara energikällor i 

energibalansen. För att kunna höja andelen energi från förnybara energikällor och klara av 

klimatmålen måste en stor del av de fossila drivmedlen i transportsektorn ersättas med förnybara 

drivmedel.
2
 Andelen förnybara energikällor i Sveriges energibalans uppgick till ca 47 % år 2009.

4
 

Man skulle också kunna öka andelen förnybara energikällor och samtidigt minska utsläppen av 

koldioxid genom att tillexempel tillföra en större andel organiska sopor till energisystemet inom EU.
3
 

 

Det finns dock de som har högre mål. 1965 beslutade riksdagen att bygga en miljon bostäder under 10 

år, det så kallade miljonprogrammet. Eftersom många byggnader fortfarande är i behov av 

upprustning finns potential för energieffektivisering. Energimyndigheten tillsammans med Boverket 

och Naturvårdsverket anser att energianvändningen i bostadssektorn bör halveras fram till 2050 

jämfört med 1995 års nivå. Det är inte svårt att hitta åtgärder för att minska energianvändningen, men 

det är ofta svårt att motivera dem ekonomiskt, eftersom höga investeringskostnader ofta gör att 

investeringen inte är lönsam. Många av de små, lönsamma och billiga energiåtgärderna är redan 

genomförda och därför är det svårt att motivera energivinsterna. Samtidigt består ofta stor del av 

energikostnaderna av fasta avgifter, som inte ändras om man minskar energianvändningen. Studier 

visar dock att det mest effektiva för att ändra personers vanor är att göra energieffektiva produkter 

enklare att använda och inte stör deras vanliga liv för mycket, då minskar ofta energianvändningen 

automatiskt.
4
 I ett pilotprojekt lyckades Bostads AB Poseidon sänka energianvändningen i ett 

miljonprojekthus med 66 %, men för att projektet skulle vara lönsamt hade de behövt höja hyrorna 

med 45 %.
5
 Vem är villig att göra investeringarna och vilka får i slutänden betala för det? 

                                                   
1 Mikael Odenberger, Pathways for the European electricity supply system to 2050, Chalmers University of 

Technology, 2009 
2Svenskt Näringsliv, Sveriges framtida energiförsörjning, 2011  
3 Münster Marie, Optimization of use of waste in the future energy system, Technical University of Denmark, 

2011 
4 Anna-Lisa Linden, Efficient and inefficient aspects of residential energy behaviour, Lund University, 2005 
5 SABO, Lönsam energi-effektivisering myt eller möjlighet?, 2011 
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Riksdagen antog 2009 målet att minska den svenska energiintensiteten (den totala 

energianvändningen vägt mot BNP) med 20 % gentemot 2008 års nivå fram till 2020. 

Energiintensiteten har i snitt minskat ungefär 1,5 % årligen mellan år 1985-2006.
 2

 Det finns dock de 

som är skeptiska till målet. En utvärdering visar att besparingarna kan bli svåra genomföra, eftersom 

Sveriges BNP inte väntas öka i samma takt fram till 2020. Dessutom är Sveriges energianvändning 

beroende av kärnkraften, som har höga värmeförluster och belastar den totala energianvändningen.
6
  

 

Den totala energin som tillfördes Sveriges energibalans uppgick år 2010 till 618,0 TWh. Den största 

användaren av denna energi var bostadssektorn, som stod för 166,5 TWh, följt av industrin med en 

användning om 149,0 TWh. Hela 108,1 TWh behövde tillföras på grund av förluster inom 

kärnkraften.
7
  

  

                                                   
6 Broberg Thomas, Målet för energieffektivisering fördyrar klimatpolitiken, 2010 

7 Energimyndigheten, Energiläget 2011, ET 2011:42 
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1.1 Bakgrund 

Då hotellet bytte ägare utfördes en statusbesiktning av fastigheten för att få en bättre uppfattning av 

byggnadens skick. Besiktningen visade brister på bland annat hotellets ventilationssystem, varför den 

nye ägaren ville ha en energiutredning utförd. Enligt statusbesiktningen förekommer bland annat 

ojämna temperaturer i vissa rum och hög ljudnivå från hotellets ventilation. 

1.2 Hotell Princess 

 

Stadshotellet Princess i Sandviken består av 84 rum, från mindre enkelrum till större sviter. Den äldsta 

delen av byggnaden uppfördes på 1930-talet och efter det har två tillbyggnader tillkommit, en på 50-

talet och den senaste på 80-talet. Idag består fastigheten av fyra våningar med källargrund. Den största 

delen av byggnaden används för hotellverksamhet. Övrig verksamhet är konferens, nattklubb, 

lunchrestaurang och massageavdelning med pool. En del av byggnaden hyrs ut till Sandviken 

kommun medan andra delar står tomma. 

 

Figur 1: Hotell Princess, framsida, Källa: Google Maps 

 

Figur 2: Fasad 50-tal 
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Figur 3: 80-talsfasad (till höger) uppvärmt glasparti (nere till vänster) 

 

 

Figur 4: Poolavdelning med glasparti 

Fastighetens primära värmekälla är fjärrvärme. I Sandviken används ett kraftvärmeverk för att 

producera värme och el. I verket eldas främst torv, spån och flis. Fjärrvärmepriset är idag 53,5 

öre/kWh ex moms.
8
 

 

Ventilationssystemet är från mitten av 80-talet och består av flertalet ventilationsaggregat, varav de 

flesta är mekanisk till- och frånluft med roterande värmeväxlare (FTX). Det finns även några med 

endast mekanisk frånluft (F) 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga fastighetens energianvändning. Målet är att kunna ge 

information i form av åtgärdsförslag i syfte att minska energianvändningen och därigenom minska 

energikostnaden. 

                                                   
8 www.sandvikenenergi.se 
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Ventilationssystemet har brister, något som kommer att undersökas, efter önskemål från 

uppdragsgivaren. 

 

1.4 Avgränsningar 

 Arbetet är avgränsat mot de delar som är relaterade till att kunna upprätta en energibalans. 

1.5 Begränsningar 

 Ritningsunderlaget har varit ofullständigt och fasadritningar inte kunnat erhållas. 

 Ingen bra källa för hela ventilationssystemets uppbyggnad har funnits. 

 Ingen teknisk beskrivning eller liknande har erhållits för byggnadsskalets uppbyggnad. 

 Vissa ventilationsaggregat har inte kunnat undersökas då de varit ur funktion. 

 

1.6 Antaganden 

 Byggnaden antas vara upprättad efter de byggnadstekniska krav som ställdes vid uppförandet 

av byggnadens olika delar. 

 Den äldsta delen från 30-talet antas ha samma U-värden som den från 50-talet. 
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2 Metod  

Vid okulära besök på Hotell Princess i Sandviken har information samlats in. Bland annat har 

byggnadens utformning och skick utvärderats samt vilken typ av aktivitet som förekommer på 

hotellet. Insamlad statistik har kompletterats med mätningar på plats. 

2.1 Transmission 

För att kunna avgöra hur mycket energi som bortförs genom transmission måste byggnaden yttre area 

mätas och beräknas. Väggar, golv och tak kunde i de flesta fall beräknas med planritningar, medan 

mätning på plats behövdes för att avgöra fönster, dörrar och glaspartiers areor. 

 

2.2 Ventilation 

Med hjälp av digital anemometer mättes lufthastigheten i kanalerna invid de olika 

ventilationsaggregaten. För att få fram det totala luftflödet multiplicerades luftens medelhastighet med 

luftkanalernas areor. Ventilationen stickprovades i några rum, då användes ventilationsmätare Swema 

flow. 

  

Figur 5: TSI VelociCalc Plus 8360 
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3 Teori 

I det här kapitlet kommer formler som använts samt förklaringar på termer att redovisas. 

 

3.1 Energibalans 

I en energibalans tillämpas formeln: 

 

Ekvation 1 

            

Där: 

 

      Tillförd energi [W] 

      Bortförd energi [W] 

 

Eftersom energi inte kan förstöras, endast ändra form, är summan av den tillförda energin lika som 

summan av den bortförda energin. När man upprättar en energibalans av en byggnad består den 

tillförda energin oftast av köpt energi (i det här fallet fjärrvärme) och gratisenergi (värme från 

personer, solinstrålning, elektronik och belysning). Den bortförda energin består av transmissions -, 

ventilations - och tappvattenförluster. 
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3.2 Tillförd energi 

3.2.1 Fjärrvärme 

Vattnet som finns i fjärrvärmenätet värms upp i en central anläggning. Det distribueras sedan ut till i 

fjärrvärmenätet vid en temperatur av 70-120 °C, beroende på väder och tid på året. I 

fjärrvärmecentralen, som vanligtvis finns i fastigheten, finns två värmeväxlare. Den ena använder 

värmen från fjärrvärmenätet och distribuerar ut den i fastighetens uppvärmningssystem, medan den 

andra värmer upp tappvattnet. 

Fjärrvärme produceras regionalt och till skillnad från uppvärmningsformer som kräver el kan man ta 

reda på hur värmen har producerats. Värmen kan produceras på olika sätt. Man kan tillexempel 

förbränna de naturresurser som finns i området, eller ta till vara på spillvärme från närliggande 

industrier.
9
 I Sverige används ofta biobränslen för att producera värme till fjärrvärmenäten och då 

främst träråvaror. Trä från skog stod 2004 för ungefär 55 TWh/år och det antas finnas potential att 

utöka den siffran till ca 129 TWh/år fram till år 2020. År 2009 levererade de Svenska fjärrvärmenäten 

ungefär 53 TWh värme och 9,8 TWh elektricitet. Ombyggnad av systemet till att producera mer 

elektricitet skulle kunna höja den siffran till ca 20 TWh per år.
10

  

 

3.2.1.1 Normalårskorrigering 

Vissa år är varmare och andra kallare än vanligt och därför brukar man korrigera förbrukningen mot 

ett ”normalt” år. Detta gör att ett visst års förbrukningen är lättare att jämföra med en förbrukning från 

ett annat år.
11

 

3.2.2 Gratisenergi 

Gratisenergi är den energi som kan tillräknas byggnaden som ett energitillskott utan att köpas med 

primärt avseende att värma upp byggnaden. Här ingår personvärme, solinstrålning, elektronik, och 

belysning.  

3.2.2.1 Personvärme 

En person avger värme genom konvektion, strålning, andning och svettning motsvarande ungefär 

100W vid normalt arbete. Den energi som avges ökar vid ökad aktivitet. 

 

                                                   
9 http://www.svenskfjarrvarme.se 
10 Salomon Marianne, Small-scale biomass CHP plants in Sweden and Finland, Royal Institute of Technology 

Sweden, 2011 
11 http://www.smhi.se 

http://www.svenskfjarrvarme.se/
http://www.smhi.se/
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Ekvation 2 

            

Där: 

      Energi från personer [Wh] 

  Antalet personer [-] 

  Den effekt/värme som en person avger [W] 

  Tid [h] 

 

3.2.2.2 Solinstrålning 

När solens kortvågiga stålning infaller mot ett fönster transmitteras en del av stålningen genom 

glasen. En annan del absorberas och avges, inåt och utåt, som långvågig strålning.
12

 Summan av dessa 

kallas för den totala transmitterade stålningen och bidrar med ett positivt energitillskott under 

vinterhalvåret, från mitten av september till mitten av maj. Under sommarhalvåret finns oftast inget 

uppvärmningsbehov och solinstrålningen kan därför inte räknas som ett positivt energitillskott. 

Andelen energi som kan tillräknas beror på fönstrens typ, orientering, om fönstren är skyddade av 

tillexempel närliggande byggnader, fönsterdelens storlek och en molnfaktor för korrigering av 

molnighet. 

Andel solinstrålning för ett väderstreck kan beräknas med:  

Ekvation 3 

                  

Där: 

     Solenergi [Wh] 

α Absorptionsfaktor [-] 

μ Molnfaktor [-] 

A Fönsterdelens area [m²] 

۷ Lägesfaktor [-] 

 

3.2.2.3 Belysning 

Den energi som kan tillräknas som ett energitillskott från belysning kan beräknas med: 

 

 

 

                                                   
12 Ogden Johan, Handboken bygg- Husbyggnader och installationer, Liber Förlag, 1982, s34 
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Ekvation 4 

         

Där: 

     Energi från belysning [Wh] 

  Den effekt, värme, som belysningen avger [W] 

  Tid [h] 

 

3.2.2.4 Elektronik 

Gratisenergin från elektronik beräknas genom att ta effekten multiplicerat med påslagen tid. 

Ekvation 5 

        

Där: 

    El-energi [Wh] 

  Effekt [W] 

  Tid [h] 

 

3.3 Bortförd energi 

3.3.1 Transmission 

Värmeförlusterna genom transmission kan beräknas med: 

Ekvation 6 

              

Där: 

       Transmission [Wh] 

  U-värde [W/m²K] 

A Area [m²] 

   Temperaturskillnad [K] 

 

Ett U-värde är ett mått på isoleringsförmågan hos en viss byggnadsdel och kan beräknas med: 
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Ekvation 7 

  
 

  
 

Där: 

  U-värde [W/m²K] 

  Summa [-] 

  Värmemotstånd [m²K/W] 

 

R-värdet är inversen av U-värdet och beror på materialets typ och tjocklek. Olika materiell har olika 

lambdavärden. Ett lägre lambdavärde ger bättre isoleringsförmåga. 

Ekvation 8 

  
 

 
 

Där: 

  Värmemotstånd [m²K/W] 

d Tjocklek [m] 

  Lambdavärde [W/mK] 

 

3.3.2 Ventilation 

När varm inomhusluft byts ut mot kall utomhusluft måste ersättningsluften värmas upp. Den energi 

som går åt för att värma upp denna luft utgör ventilationsförlusterna. Ventilationsförlusterna består av 

två delar, styrd och ofrivillig ventilation. Det är önskvärt med styrd ventilation, som ofta är lättare att 

reglera. Den ofrivilliga ventilationen består av luft som tränger igenom dåliga lister, när dörrar eller 

fönster öppnas och andra otätheter i konstruktionen. Då den ofrivilliga ventilationen innehåller många 

parametrar som är svåra att mäta, brukar den antas när övriga faktorer i energibalansen är beräknade. 

Om man inte har någon värmeåtervinning kan de styrda ventilationsförlusterna beräknas med: 

Ekvation 9 

                 °h 

Där: 

      Ventilationsförlust [Wh] 

  Luftflöde [m³/s] 

  Densitet, luft [kg/ m³] 

   Specifik värmekapacitet, luft [kj/kgK] 

°h Gradtimmar [Kh] 
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Om man har värmeväxlare beräknas förlusterna med: 

Ekvation 10 

                       °h 

Där: 

      Ventilationsförlust [Wh] 

  Luftflöde [m³/s] 

  Densitet, luft [kg/ m³] 

   Specifik värmekapacitet, luft [kj/kgK] 

°h Gradtimmar [Kh] 

  Verkningsgrad, värmeväxlare [-] 

 

 

När man har ventilationskanaler kan andelen styrd ventilation mätas genom att mäta lufthastigheten i 

kanalen och sedan multiplicera med kanalens area. Om det finns spjäll kan man mäta tryckskillnaden 

över spjället och sedan multiplicera med en k-faktor som beror på spjällets typ. 

 

3.3.3 Tappvatten 

Vatten kan bära mycket värme eftersom det har hög specifik värmekapacitet. Allt vatten som värms 

upp kan inte tillräknas byggnaden eftersom mycket spolas ut i avloppet och värmen går förlorad. Den 

energi som går förlorad kan beräknas med: 

 

Ekvation 11 

      
             

        
 

 

Där: 

      Tappvattenförluster [kWh] 

     Volym, vatten [m³] 

  Densitet, vatten [kg/ m³] 

   Specifik värmekapacitet, vatten [kj/kgK] 

   Temperaturskillnad mellan kallt och uppvärmt vatten [K] 
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3.3.4 Ventilationssystem 

Det finns många olika typer av ventilationssystem. Gemensamt för alla är att dess syfte är att byta ut 

dålig inomhusluft mot renad utomhusluft och minska spridningen av förorenad luft. Om ventilationen 

är tillräcklig beror på luftkvaliteten och/eller klimatet inomhus. Luftkvalité kan definieras med hänsyn 

till flera olika parametrar, man kan bland annat titta på: 

 Andelen koldioxid. Människor avger koldioxid. Andelen ventilation kan därför dimensioneras 

efter personbelastningen. 

 Luftfuktighet. Det är viktigt att luften inte innehåller för mycket fukt för att det inte ska finnas 

risk för bildning av mögel och andra mikroorganismer. Man strävar efter att ha ett visst 

undertryck i byggnaden för att inte fuktig luft ska tränga in i byggnadsskalet. 

 Dålig lukt. Kan bland annat avges från människor eller möbler. 

 Koloxid. Bildas främst av förbränningsgaser från fordon. 

 Radon. Tillförs i byggnaden från marken och av vissa byggnadsmaterial. 

 Tobaksrök. 

 Övriga partiklar. Kan tillexempel vara pollen, damm, sporer eller sot.
13

 

Den högsta halt föroreningar som kan accepteras avgör ventilationsbehovet, vilken ventilationen 

sedan dimensioneras efter. 

Luftkvaliteten kan anses tillfredsställande om: 

 En majoritet av de som inträder ett rum upplever luften som acceptabel. 

 Luften inte orsakar irritation på hud, slemhinnor eller luftvägar, det gäller även personer som 

är något känsligare än normalt. 

 Risk för hälsofara efter långtidsexponering ska vara försumbar. 

 Det inte finns någon risk för gradvis ökad känslighet. 
14

 

I följande kapitel kommer dessa ventilationssystem gås igenom: 

 Självdragssystem (S) 

 Frånluftssystem (F) 

 Från- och tilluftsystem (FT) 

 Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX) 

 Ventilation med konstant flöde (CAV) 

 Ventilation med variabelt flöde (VAV) 

                                                   
13 Danielsson Sören, Ventilation, Arbetarskyddsnämnden, 1999, s8 
14 Backvik Bo, Ventilation- En handbok i anslutning till Boverkets byggregler, AB Svensk Byggtjänst, 1996,s16 
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3.3.4.1 Självdragssystem (S) 

Idag finns nästan inga självdragssystem i större byggnader, men de är fortfarande relativt vanliga i 

småhus. Principen går ut på att utomhusluften tas in genom otätheter i klimatskalet, eller speciella 

tilluftsventiler. Drivkraften i systemet är densitetsskillnader. Då varm luft har lägre densitet än kall 

stiger luften när den värms upp. Vid låg utomhustemperatur blir densitetsskillnaden mellan den varma 

och kalla luften större, vilket leder till större drivkraft och mer ventilation. På grund av detta och 

eftersom systemet är känsligt mot vindpåverkan är denna typ av ventilation svår att kontrollera. På 

sommaren, när man ofta vill ha god ventilation, kan den därför bli otillräcklig. Om man dimensionerar 

självdragssystemet efter drivkraft om 4 °C ger det generellt sett en tillräcklig ventilation, men 

samtidigt ger det överventilering vintertid, vilket delvis kan förhindras med en automatisk 

strypanordning.
15

 Under vissa väderförhållanden kan det finnas risk för övertryck i byggnaden, vilket 

leder till att luft trycks ut i byggnadskonstruktionen. Man kan inte heller ta till vara på någon av den 

energi som försvinner i frånluften. Fördelen med systemet är att man inte behöver några fläktar som 

kräver el och underhåll samt att investeringen är liten. 

 

Figur 6: Självdragsventilation, Källa: www.villaventilation.se 

 

3.3.4.2 Frånluftssystem (F)
16

 

En frånluftsfläkt skapar ett undertryck i byggnaden vilket gör att luften tillförs rummen genom 

uteluftsventiler där ventilation behövs som mest. Luften sugs sedan ut från rummen genom 

frånluftskanaler. Denna typ av ventilation är vanlig i bostäder.  Med ett frånluftssystem är det 

fördelaktigt att ha ett tätt klimatskal, eftersom systemet då blir relativt okänsligt mot de naturliga 

drivkrafterna, vilket gör att man kan styra tilluftsflödet utan att vara allt för beroende av 

                                                   
15 Backvik Bo, Ventilation- En handbok i anslutning till Boverkets byggregler, AB Svensk Byggtjänst, 1996,s26 
16 Sandberg Mats, Ventilation i funktion, Meyers Information och Förlag AB, 1995, s11 
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utomhusklimatet. Flödet i ett frånluftssystem kan regleras genom att höja eller sänka hastigheten på 

frånluftsfläkten. Eftersom systemet innehåller en fläkt kan det ge upphov till störande ljud, kräver 

underhåll och använder el-energi. Det finns också risk för kalla luftdrag invid uteluftsdonen. Man kan 

komplettera systemet med en värmepump för att ta till vara på en del av energin i frånluften och 

använda den till att värma upp ett vattenburet system, ett sådant ventilationssystem brukar betecknas 

FVP. 

 

Figur 7: Frånluftsventilation, källa: www.villaventilation.se 

 

3.3.4.3 Från- och tilluftsystem (FT) 

I ett system med både från- och tilluftsfläktar finns separata kanaler för från- och tilluften. Det gör att 

man kan få en kontrollerad och jämn lufttillförsel till rummen. Man kan också förvärma tilluften för 

att undvika de daggproblem som kan uppstå i ett system med endast frånluftsfläkt. Dessa system är 

vanliga i kontor. Nackdelen med systemet är att det behöver ytterligare en fläkt som kräver el, filter 

som måste rengöras och saknar värmeåtervinning. 

3.3.4.4 Från och tilluftssystem med värmeväxlare (FTX) 

Ett från- och tilluftssystem med värmeväxlare betecknas FTX. I system som kräver mycket 

ventilation, såsom skolor, lokaler och affärer är dessa system vanliga. Värmeväxlaren möjliggör 

återvinning av värmeenergin från den varma frånluften till tilluften. Hur mycket energi som kan 

återvinnas beror på vilken värmeväxlare som används. En värmeväxlares temperaturverkningsgrad 

kan beräknas med: 

Ekvation 12 

   
       
       

 

Där: 
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   Temperaturverkningsgrad [-] 

    Utgående tilluftens temperatur [K] 

    Inkommande tilluftens temperatur [K] 

    Inkommande frånluftens temperatur [K] 

 

 

Figur 8: Från- och tilluftsventilation med värmeväxlare, källa: www.villaventilation.se 

 

Det finns olika typer av värmeväxlare. 

 Plattvärmeväxlare 

I en plattvärmeväxlare, som består av flertalet plattor som skiljer luftflödena åt, möts frånluften med 

tilluften korsvägs. Mellan varannan platta strömmar frånluft och varannan strömmar tilluft. Eftersom 

värmeväxlaren är relativt tät så återförs inte lika mycket frånluft till tilluften som i en roterande 

värmeväxlare. När det är väldigt kallt ute kan frånluften, som innehåller mycket fukt, kylas ned av den 

kalla tilluften att fukt utsöndras i värmeväxlaren. För att förhindra påfrysning kan man därför leda 

förbi en del av tilluften så den inte kyler ner frånluften under kalla dagar. Nackdelen är att 

verkningsgraden då sjunker. Temperaturverkningsgraden är ungefär 70 procent, men kan variera 

kraftigt mellan olika märken, modeller och väderförhållanden. Det finns även speciella 

plattvärmeväxlare som består av membran behandlade med salt. Dessa kan föra över både värme och 

fukt mellan tilluften och frånluften, vilket gör att de har en verkningsgrad nära de roterande 

värmeväxlarna.
17

 

                                                   
17 Awbi Hazim, Ventilation Systems - Design and performance, Taylor o Francis, 2007, s317 
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Figur 9: Plattvärmeväxlare, motströms, källa: www.swegon.se 

 Roterande värmeväxlare 

En roterande värmeväxlare består av ett snurrande rotorhjul som lagrar värmeenergin från frånluften. 

När tilluften passerar hjulet överförs en del av värmeenergin. Nackdelen med en roterande 

värmeväxlare är att en del av frånluften läcker ut till tilluften. Man bör därför inte använda den där 

man ventilerar bort oönskad luft, till exempel i vissa industrier eller i sjukhusmiljö. Man kan minska 

läckaget genom att balansera tryckskillnaden mellan båda sidorna av rotorn. För att minimera läckaget 

bör man också installera till- och frånluftsfläktarna på olika sidor av rotorn, så att det blir ett 

”sugande” flöde.
18

’
19

 Vid kallt väder kan varvtalet på rotorn sänkas för att undvika att fukt utsöndrar i 

värmeväxlaren.  En roterande värmeväxlare har generellt sett ett litet platsbehov och har god 

reglerbarhet. De rörliga delarna kräver underhåll. Temperaturverkningsgraden på en roterande 

värmeväxlare är hög och ligger på ungefär 80 %. 

 

Figur 10: Roterande värmeväxlare, källa: www.swegon.se 

 

 Batterivärmeväxlare 

En batterivärmeväxlare består av två batterier, ett i tilluftskanalen och ett i frånluftskanalen. Värmen 

lagras och överförs med en vätska (oftast glykol och vatten). Ett system med batterivärmeväxlare kan 

med fördel användas där till- och frånluftskanalerna är belägna en bit ifrån varandra eller där det finns 

risk för att oönskad luft kan återföras ifrån frånluften till tilluften. De är även relativt lätta att reglera, 

vilket underlättar vid avfrostning. Batterivärmeväxlaren kräver ytterligare service då de har pump och 

motorventil. Samtidigt krävs en relativt stor värmearea.
20

 

En batterivärmeväxlare har generellt sett en temperaturverkningsgrad på runt 60 %. 

                                                   
18 Awbi Hazim, Ventilation Systems - Design and performance, Taylor o Francis, 2007, s318 
19 Roland Forsberg, Högskolan i Gävle 
20 Ogden Johan, Handboken bygg- Husbyggnader och installationer, Liber Förlag, 1982, s370 
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Figur 11: Batterivärmeväxlare, källa: www.flaktwoods.se 

 

 Ventilation med konstant flöde (CAV) 

I ett CAV- system är ventilationsflödet konstant och aggregatet stängs av manuellt eller med en timer. 

Man kan inte reglera ventilationsflödet med hänsyn till rummens temperatur eller den aktivitet som 

pågår. Eftersom flödet är dimensionerat efter en viss aktivitet och flödet alltid är detsamma så finns 

det risk för överventilering av tomma utrymmen och underventilering av utrymmen med mycket 

aktivitet. Under vintertid kan en konstant luftväxling medföra låg relativ luftfuktighet inomhus, vilken 

kan anses torr och besvärande av känsliga personer. 
21

 Ventilationsluften som tillförs till rummen är 

oftast några grader kallare än den önskade inomhustemperaturen. En fördel med ett CAV -system är 

att man kan ställa in flödet så att fläktarna går efter sin optimala verkningsgrad.
22

 

 Ventilation med variabelt flöde (VAV) 

I ett ventilationssystem med variabelt flöde kan man ge rätt ventilation till de specifika utrymmena 

genom att den styrs efter den temperatur, närvaro eller koldioxidhalt som är i rummen. Man kan 

därför minimera ventilationsförlusterna genom att minska ventilationsflödet när ingen befinner sig i 

utrymmet och förbättra komforten genom att öka ventilationsflödet när det behövs. Fläktarnas flöde 

bör helst regleras genom varvtalsreglering, då spjäll ger större tryckfall och ger upphov till störande 

ljud.
23

 Aggregaten dimensioneras till större storlek än i ett CAV- system och man kan därför öka 

ventilationsflödet om det skulle behövas. Istället för att tillföra kyla i varje rum används också ett 

VAV-system för att sänka temperaturen när det behövs. När luften tillförs rummen är temperaturen ca 

15°C och systemet ställer in luftflödet efter den önskade rumstemperaturen, oavsett om det är kyl- 

eller värmebehov. I längden ger ett VAV-system mindre ventilationsförluster än ett CAV- system 

eftersom det genomsnittliga ventilationsflödet är lägre. Man sparar också el-energi eftersom fläktarnas 

arbete minskar.  Det behövs dock en större investering då aggregat och kanaler är större och man 

behöver givare i rummen samt i kanalsystemet som styr ventilationen.  

                                                   
21 Backvik Bo, Ventilation- En handbok i anslutning till Boverkets byggregler, AB Svensk Byggtjänst, 1996,s27 
22 Awbi Hazim, Ventilation Systems - Design and performance, Taylor o Francis, 2007, s304 
23 Awbi Hazim, Ventilation Systems - Design and performance, Taylor o Francis, 2007, s308 
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4 Resultat 

Här pressenteras resultat från mätningar, beräkningar, observationer och erhållna värden. 

4.1 Tillförd energi 

Den tillförda energin består av köpt energi (fjärrvärme) och gratisenergi (solinstrålning, personvärme, 

belysning, restaurang och elektronik). 

4.1.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärmestatistik har tillhandahållits från Fastighetssnabben, som sköter driften av fastigheten. 

Statistiken är normalårskorrigerad och avser åren 2008-2011. Fjärrvärmeförbrukningen under dessa år 

har i genomsnitt varit 1 149,4 MWh. 

 

Normalårskorrigerad fjärrvärmeförbrukning för åren 2008-2011 

2008 2009 2010 2011 Genomsnitt 

1 270,8 1 232,2 1 085,5 1 009,3 1 149,4 MWh/år 

 

Hotellet har 15 000 hotellgästnätter per år, fjärrvärmeförbrukningen per hotellgästnatt blir då:  

1 149,4/15 000= 76,6 kWh/hotellgästnatt. 

Om man istället fördelar fjärrvärmeförbrukningen på hotellets uppvärmda (10 Cº eller mer) golvarea, 

ca 7000 m², blir fjärrvärmeförbrukningen 1 149,4/7000= 164,2 kWh/m². 
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4.1.2 Solinstrålning 

Solinstrålningen har beräknats genom att ta fönsterdelens areor i de olika väderstrecken och 

multiplicera med solinstrålningen per kvadratmeter. För fönster som delvis är skyddade eller inte 

vetter i samma riktning som fasaden har en korrigering av solinstrålningen genomförts. 

Ö -30 
KWh per 
m² Area(m²) Abs     KWh 

3-glas 554,5 93,17 0,72     37198 

3-glas, typ 2 499,1 13,85 0,72     4977 

2-glas  554,5 3,81 0,8     1690 

Total MWh           43,87 
 

N -120 kWh per m² 
Area 
(m²) Abs     kWh 

3-glas 183,0 40,07 0,72     5278 

3-glas, typ 2 164,7 6,93 0,72     821 

2-glas  183,0 77,74 0,8     11380 

2-glas, skyddad 128,1 23,84 0,8     2443 

Total MWh           19,92 
 

V 150 kWh per m² Area(m²) Abs     kWh 

3-glas 110,1 68,48 0,72     5431 

3-glas, typ 2 99,1 9,23 0,72     659 

2-glas  110,1 5,38 0,8     474 

2-glas, skyddad 77,1 27,66 0,8     1706 

Poolfönster m tak 88,1 38,23 0,8     2695 

Total MWh           10,97 
 

S 60 
kWh per 
m² 

Area 
(m²) Abs     kWh  

3-glas 439,6 16,81 0,72     5322 

Glasparti 373,6 162,37 0,72     43680 

Total MWh           49,00 
 

Total solinstrålning MWh 123,75 
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4.1.3 Personvärme 

 

De aktiviteter som anordnas på hotellet är övernattning, konferens, massage, relax, lunchrestaurang 

och nattklubb. Anställda samt massage, relax- och lunchgäster avger i snitt uppskattningsvis 100 W 

per person. Nattklubbsgäster 130 W och en hotellnatt 90 W. Totalt under ett år kan ett energitillskott 

motsvarande 33,2 MWh tillräknas som ett gratis tillskott från personvärme. Konferensgäster ingår i 

uträkningen för hotellnätter. Personaktiviteten på hotellet antas bidra med ett positivt energitillskott 

under vinterhalvåret. 

  
Personer 
Per dag Vecka Vinterhalvåret Timmar Aktivitet (W) 

Tot 
(kWh/år) MWh/år 

Hotellnätter     8235 12 90 8894 8,9 

Nattklubb   1200 33600 4 130 17472 17,5 

Personal 15 105 2940 8 100 2352 2,4 

Massage 16 112 3136 1 100 314 0,3 

Restaurang 300 1500 42000 1 100 4200 4,2 

Total MWh           
 

33,2 

 

Diagram 1: Fördelning, gratisenergi från personer 
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4.1.4 Belysning 

Belysningen i rummen består av takbelysning, sänglampor, bordslampa och badrumsbelysning. Tiden 

dessa är påslagna har räknats ut genom att varje hotellgästnatt använder de olika lamptyperna en viss 

tid. Belysningen i korridorer består av lågenergilampor. I övriga utrymmen har en belysning om 32 

kWh per kvadratmeter och år antagits, vilket är ett genomsnitt av belysning i hotell och restauranger.
24

 

Belysningen antas bidra med ett positivt energitillskott under vinterhalvåret. 

Belysning 
kWh/m² 
och år 

Ungefärlig 
area(m²) 

Total effekt 
(W) 

Timmar 
påslaget 

Tillgodo 
Wh MWh/år 

Korridorer, 
Lågenergi     500 4885,38 2442692 2,44 

Bordslampa     5 1394,23 6971 0,01 

Tak     20 8365,38 167308 0,17 

Badrum     40 4182,69 167308 0,17 

Sänglampa     40 1394,23 55769 0,06 

Övriga utrymmen 32 1800     32123077 32,12 

Total             34,96 
 

4.1.5 Elektronik och restaurang 

Den elektronik som tagits med i beräkningen är tv-apparater och dammsugare. Restaurangens 

energianvändning har antagits vara samma som snittet för hotellkök och restauranger enligt 

energimyndighetens utredning från 2011.
25

 Elektronik och restaurang antas bidra med ett positivt 

energitillskott under vinterhalvåret. 

  kWh/m² och år Ungefärlig area(m²) Effekt (W) 
Timmar 
påslaget MWh 

Tv     100 4117,6 0,41 

Dammsugare     1600 1098,0 1,76 

Restaurang 751 160     65,97 

Total MWh         68,14 
 

  

                                                   
24 Energimyndigheten, Energianvändning i Hotell, Restauranger och samlingslokaler, ER: 2011:11 
25 Energimyndigheten, Energianvändning i Hotell, Restauranger och samlingslokaler, ER: 2011:11 
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Diagram 2: Fördelning av den tillförda energin 

4.2 Bortförd energi 

Den bortförda energin består av Transmissions – ventilations- och tappvattenförluster. 

4.2.1 Transmission 

Eftersom byggnadens olika delar har upprättats under olika år finns också många olika typer av 

fönster och dörrar. Merparten av fönstren är treglasfönster, men på de äldre 30- och 50-talsdelarna 

finns också många tvåglasfönster. På byggnadens baksida finns ett stort glaspari ovan 

konferenslokalen ”vinterträdgården”. Inom glaspartiet visade det sig vara uppvärmt vid besök, 

eftersom en dörr stod öppen från poolutrymmet. Orsaken är att temperatur och luftfuktighet blir för 

hög och ytterligare ventilation krävs för att klimatet där ska vara uthärdligt. 

 

Den största delen av grunden är källargrund, men den äldre delen från 30-talet har även en del direkt 

mot marken.  

 

U-värdena för byggnadsdelarna har antagits vara de samma som de krav som ställdes vid 

byggnadsåret. Kallvinden på 30-talsdelen har en tilläggsisolering om ca 100mm lösull, det nya U-

värdet beräknades med Ekvation 7. 

30-tal Kallvind U-värde Lambda Tjocklek R   

U-värde tak 0,64     1,563   

100mm lösull   0,04 0,1 2,5   

Nytt u-värde         0,246 
 

Inomhustemperaturen har antagits till 21 grader i huvudbyggnad och 18 grader i källare. 
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82% 

Solinstrålning 
9% 

Belysning 
2% 

Personer 
2% 

Restaurang 
och 

elektronik 
5% 



34 

 

Transmission Summa UXA 
Förluster 
(MWh) 

Fönster o dörrar 1490,72 201,53 

Ytterväggar 1632,09 214,45 

Grund ink källare 2020,96 226,31 

Tak 676,16 92,14 

Total   734,43 
 

 

Diagram 3: Fördelning, transmissionsförluster genom ytterväggar 

4.2.2 Ventilation 

Byggnadens ventilationssystem är komplext och det visade sig vara svårt att få en alldeles korrekt 

uppfattning om hur det fungerar. Mycket eftersom det inte kunde erhållas några ritningar som visar 

hela ventilationssystemet. Lufthastighetsmätningar vid aggregaten visade att flertalet FTX- aggregat 

hade stor skillnad mellan hur mycket till- och frånluft som behandlas. Vid aggregaten TAFA4, LA8 

och frånluftsfläktarna har det totala frånluftsflödet har varit något större än tilluftsflödet och 

förlusterna har därför beräknats efter det. Dessa aggregat är avslagna 7 timmar på natten. Aggregaten 

för restaurang och nattklubb slås på vid behov. Det finns även ventilation för pool, omklädningsrum 

m m, men då dessa aggregat varit ut funktion, har inga mätningar gjorts. En verkningsgrad på 70 % 

har antagits för de roterande värmeväxlarna och att de endast kan behandla den mängd luft det minsta 

flödet, till- eller frånluft, som passerar aggregaten. 

  

80-Tal 
11% 

30/50-tal 
89% 
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Aggregat Tilluft(m³/s) 
Frånluft 
(m³/s) 

Skillnad 
från/till 

Ej 
återvinning 
(MWh) 

Förluster 
VVX (MWh) 

Förlust 
(MWh) 

TAFA4 4,4438 2,9350 1,5088       

LA8 0,1280 1,0032 0,8752       

Frånluftsfläktar   0,8045 0,8045       

Nattklubb 4,3875 2,1513 2,2362 31,20 9,00 40,20 

Restaurang 0,7944 1,3860 0,5916 21,05 8,48 29,52 

"alltid på", 
hotellverksamhet 4,5718 4,7427         

Kan behandlas i VVX 
 

3,0630     99,43 99,43 
Kan inte behandlas i 
VVX   1,6797   181,75   181,75 

Total (MWh)           350,91 
 

4.2.3 Tappvatten 

Förbrukning av kallvatten kunde erhållas av Fastihetssnabben. Generellt brukar man säga att en 

tredjedel av kallvattenförbrukningen värms upp och därefter går förlorad i form av en energiförlust. 

Temperaturskillnaden mellan ouppvärmt vatten och det vatten som går förlorat sätts till 50 grader. 

Kallvattenförbrukning (m³) för åren 2008-2011 

2008 2009 2010 2011 genomsnitt 

8376 7504 6737 6140 7189 
 

Förlust MWh 139,79 
 

 

Diagram 4: Fördelning av den bortförda energin 

  

Transmission 
52% 

Tappvatten 
10% 

Ventilation 
25% 

Ofrivillig 
ventilation 

13% 
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4.3 Energibalans 

 

  Bortfört (MWh) Tillfört (MWh) % % 

Transmission 734,43   52,10%   

Tappvatten 139,79   9,92%   

Ventilation 350,91   24,90%   

Ofrivillig ventilation 184,41   13,08%   

Fjärrvärme   1149,45   81,55% 

Solinstrålning   123,75   8,78% 

Belysning   34,96   2,48% 

Personer   33,23   2,36% 

Restaurang och 
elektronik   68,14   4,83% 

Total 1409,54 1409,54 100,00% 100,00% 
 

Energibalansen visar att andelen ofrivillig ventilation är 13,08 % av den borförda energin, vilket är en 

relativt hög siffra. I den ofrivilliga ventilationen ingår också förluster som inte kunnat beräknas, så 

som poolventilation och ventilation av omklädningsrum. Transmissionsförlusterna är höga och står 

för 52,10 % av den bortförda energin. Ventilationsförlusterna står också för en hög del, 24,90 %. 

 

För att värma upp byggnad och varmvatten används ungefär 4/5 köpt fjärrvärme och 1/5 gratisenergi. 
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5 Åtgärder för att minska energianvändningen 

5.1 Stänga av ventilation/sänka temperaturen under månadsskiftet 

december-januari 

Hotellet är stängt en till två veckor varje år under månadsskiftet december-januari. Under den tiden 

står ventilationssystemet på och inomhustemperaturen är densamma som när hotellet är öppet. Om 

man istället stänger av hela ventilationssystemet under perioden kan man spara cirka 3 500 kr för en 

vecka och cirka 7 000 kr för två veckor i minskade uppvärmningskostnader. Dessutom minskar 

fläktarnas arbete viket gör att man sparar el-energi. 

 

Om inomhustemperaturen sänks med genomsnitt tio grader kan man under en vecka spara ungefär 

5 500 kr och under två veckor ungefär 11 000 kr. 

 

Totalt kan man med dessa åtgärder per år spara runt 9 000kr om hotellet är stängt en vecka och runt 

18 000kr om hotellet är stängt två veckor. 

5.2 Nytt VAV-system 

På ett hotell kan ett ventilationssystem med variabelt flöde vara en bra lösning eftersom aktiviteten 

varierar och det finns höga krav på inomhusklimatet . Ett sådant system skulle kunna minska det 

genomsnittliga ventilationsflödet med 25 % 
26

. 

Idag kostar hotellets uppvärmning av ventilationsluften 187 735 kr per år. Genom att installera ett 

VAV-system med tio procent bättre verkningsgrad på värmeväxlarna kan man minska 

ventilationsförlusterna med 73,34 % och kostnaden för att värma upp ventilationsluften minska med 

137 683 kr per år. 

5.2.1 Med kylmaskin 

Nedanstående prisuppgifter kunde erhållas från Bill Herneheim på Ramböll och innehåller: 

4 stycken ventilationsaggregat med styr och kylmaskin. 

Kapacitet upp till 50 000 m³/h. 

120 zoner, reglering med närvarogivare. 

Pris för aggregat inklusive kylmaskin och styr: 1 700 000 kr 

Pris för zonreglering innehållandes två ställdon med ljuddämpare och motor för reglering av till- och 

frånluft och en närvarogivare: totalt 900 000 kr för 120 zoner. 

                                                   
26 Danielsson Sören, Ventilation, Arbetarskyddsnämnden, 1999 
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Kostnad för entreprenad och montering: 55 000 kr. 

Total kostnad: 2 655 000 kr 

 

Beräknat med en kalkylränta på 6 % och en ekonomisk livslängd om 15 år ger annuitetsfaktorn 

0,10296. 

Annuitet: 137 683-(2 655 000*0,10296)= -135 676 kr. 

Nuvärde: 9,712*-135 676= -1 317 684 kr 

  

5.2.2 Utan kylsystem 

Om man tittar på ett ventilationssystem med 95 zoner, utan kylsystem och med lägre kapacitet, blir 

kostnaden som följer: 

1st ventilationsaggregat Fläkt Woods Eq Base 041: 330 000 kr 

1st ventilationsaggregat Fläkt Woods Eq Base 032: 300 000 kr 

I priserna ingår installation, igångkörning av aggregaten, kyl och värmebatteri med shuntar, styr- och 

reglerutrustning för aggregaten, filter, fläktar, larm och övrigt som antas behövas i aggregaten. 

Kapacitet för energieffektiva aggregat: Ca 20 000 m³/h 

Total maxkapacitet: Ca 40 000 m³/h 

Styr: 5 000 kr per zon, totalt: 475 000 kr. 

Givare, ställdon, motor och ljuddämpare: 712 500 kr för 95 zoner. 

Total kostnad: 1 817 500 kr. 

Annuitet: 137 683-(1 817 500*0,10296)= -49 447 kr. 

Nuvärde: 9,712*-49 447 kr= -480 228 kr 

 

Priserna på aggregaten och dess tillbehör i detta exempel har erhållits från Peter Larsson på Fläkt 

Woods. 

 

I båda fallen tillkommer ytterligare besparingar genom att fläktarna kan arbeta mindre och den 

ofrivilliga ventilationen minskar med bättre inomhusklimat. Samtidigt kan det tillkomma kostnader i 

form av projekteringskostnader, shuntgrupper till aggregaten, omdragning av ventilationskanaler, nya 

ventilationsdon i rum, dragning av el-kabel till kylmaskin m m. 

5.3 Tilläggsisolera 30/50-talsfasad 

30- och 50talsfasaderna står för en stor del av energiförlusterna. Man skulle därför kunna 

tilläggsisolera dessa för att minska uppvärmningskostnaderna. Om man tilläggsisolerar med 200 mm 

mineralull får man följande U-värde: 
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Fasader U-värde Lambda Tjocklek R 
 U-värde 30/-50-talsfasad 0,87 

  
1,15 

 200mm mineralull 
 

0,037 0,2 5,41 
 Nytt U-värde 

    
0,153 

 

Förlusterna idag är 81,02 MWh per år för 50-talsfasaden. 

Om man tilläggsisolerar 50-talsfasaden med 200 mm mineralull kan man minska dessa förluster till 

14,21 MWh per år. 

Under en 30-årsperiod skulle det betyda en total besparing om 492 004 kr vid dagens fjärrvärmepris. 

 

För 30-och 50-talsfasaden är förlusterna 188,9 MWh per år. 

Tilläggsisolerar man 30-och 50-talsfasaden med 200 mm mineralull kan man minska dessa förluster 

till 33,14 MWh per år. 

Under en 30-årsperiod skulle det betyda en total besparing om 1 147 714 kr, det är alltså den högsta 

belopp investeringen får kosta för att den ska vara lönsam. 

5.4 Byta ut tvåglasfönster 

Byggnadens fönster är i varierande skick och vissa skulle kunna vara i behov av byte. Det går att 

spara energi genom att byta ut de tvåglasfönster som finns idag. Arean av samtliga tvåglasfönster (till 

pool och på 30/50/80-talsdelarna) uppgår till ca 191,1 m² och det genomsnittliga U-värdet uppskattas 

till 2,9 W/ m²K. 

De totala transmissionsförlusterna genom dessa fönster är idag 72,39 MWh per år. 

Om man byter ut samtliga tvåglasfönster till energifönster med U-värde 1,2 W/ m²K kan man då 

minska de årliga transmissionsförlusterna till 29,96 MWh, eller med 42,44 MWh per år. 

Det skulle betyda att man kan spara 22 704 kr per år, eller 290 229 kr under den ekonomiska 

livslängden om 25 år. Energibesparingen blir antagligen något lägre då ett fönster med energiglas 

släpper igenom ca 10 % mindre solinstrålning än ett vanligt tvåglasfönster. 
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6 Diskussion 

Energibalansen visar att den ofrivilliga ventilationen är drygt 13 %. En stor del av dessa förluster 

antas komma från poolrummet där man ofta måste släppa in utomhusluft genom att öppna dörrar för 

att minska luftfuktigheten. Även dåliga lister, bland annat vid ingången till massageavdelningen, och 

att den nuvarande hotellventilationen inte uppfyller alla gästers krav ökar den ofrivilliga ventilationen. 

Beräkningarna innehåller flertalet osäkerheter, bland annat bör man tänka på: 

 

 Temperaturen i den uppvärmda glasdelen har antagits vara samma som inomhustemperaturen, 

det är möjligt att den verkliga temperaturen är lägre under vinterhalvåret. 

 Osäkerhet vid ventilationsmätningar. Svårt att avgöra exakt hur ventilationssystemet är 

uppbyggt, då det inte finns ritningar som visar var aggregat är placerade och hur 

ventilationskanalerna är dragna. 

 De verkliga U-värdena kan skilja sig från de som använts i beräkningarna. 

 Källargrundens uppbyggnad. Det har inte funnits ritningar som visar hela källarens 

uppbyggnad. 

 Värme från elektronik vid nattklubb och andra evenemang har inte medtagits i 

energibalansen, då de har varit svåra att anta. Samtidigt antas gratisenergin från restaurang 

vara väl tilltagen. 

 Temperaturen kan vara lägre än 21 grader i vissa utrymmen, då aktiviteten är låg. 

 Skalan på ritningarna har varit svår att läsa av. 

 

Både fjärrvärmeförbrukningen och användandet av kallvatten har minskat något de senaste åren. En 

trolig anledning till det minskade fjärrvärmebehovet är att man använder mindre varmvatten. 

Fjärrvärmeförbrukningen per hotellgästnatt är 76,6 kWh, vilket är en hög siffra, men kan delvis 

förklaras av att lokalerna är stora och används till flertalet andra aktiviteter. 

 

Transmissionsförlusterna är höga och står för drygt hälften av den bortförda energin, vilket tyder på 

att få åtgärder har gjorts för att minska transmissionsförlusterna efter uppförandet av de olika 

byggnadsdelarna. En tilläggsisolering av ytterväggar skulle därför kunna vara lönsam. Samtidigt blir 

det svårt att tilläggsisolera på insidan utan att minska hotellrummens storlek. Om man ska göra en 

totalrenovering av byggnadens fasad, kan man utreda om det är möjligt att tilläggsisolera utsidan av 

30-och 50-talsdelarna, där energiförlusterna är höga. Man skulle också kunna tilläggsisolera taket på 

50-talsdelen, men då skulle man antagligen behöva bryta upp taket för att sedan lägga på ett nytt 

ytskikt och kostnaden för detta är svår att bedöma. Om taket är av eternitskivor innehållandes asbest 

måste man vid renovering ta hänsyn till detta, denna takkonstruktion förekommer på 50-
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talsbyggnader.  I den typ av fasad som är på 50-talshuset kan brister av isolerförmågan förekomma. 

Man kan där demontera fasaden och sedan förstärka isoleringen, om man vill behålla byggnadens 

karaktär.
27

  

 

Även om man sänker temperaturen i glaspartiet på baksidan till utomhustemperatur, så kommer det 

troligtvis inte att leda till markanta energibesparingar. Detta eftersom arean mot utomhustemperaturen 

ökar mer än vad man tjänar genom minskade transmissionsförluster per areaenhet. Man erhåller också 

mindre gratisenergi från solinstrålning då fönstrens areor minskar. 

 

Belysningen består till största delen av energieffektiva lågenergilampor i korridorerna där belysningen 

alltid är på. Därför anses besparingspotentialen vara begränsad, men man bör byta ut vanliga 

glödlampor till lågenergi allt eftersom. 

 

Man kan minska energiförbrukningen genom att sänka temperaturen och stänga av ventilationen 

under de veckor som hotellet har stängt. Samtidigt är det troligt att det i dagsläget är svårt för 

personalen själva att stänga av hela ventilationssystemet och besparingen kan därför bli svår att 

genomföra fullt ut. 

 

Ventilationssystemet är idag dåligt då det är dyrt i drift, kan under vissa förhållanden inte ge ett 

tillfredsställande inomhusklimat och är svårt för personalen att reglera. Flera aggregat är ur funktion 

och kostsamma småfel uppkommer då och då. Hotellets ventilationssystem är från mitten av 80-talet 

och man brukar i vanliga fall räkna med en ekonomisk livslängd på 15 år för ventilationssystem, man 

bör därför överväga att investera i ett nytt, eller komplettera det nuvarande. Idag saknar vissa 

utrymmen ventilation, vilket kan medföra risk för byggnaden och hälsan. Tilluften var vid besöken 

något mindre än frånluften under vanlig hotellverksamhet, men det går inte att utesluta att det kan 

vara övertryck i byggnaden, eftersom skillnaden var liten och all ventilation inte är medtagen i 

ventilationsmätningarna. När aggregatet för nattklubb är påslaget är det betydligt mer tilluft än 

frånluft. 

 

Idag stängs resturangens och nattklubbens ventilationssystem av när de inte används. Detta kan 

medföra att tryckförhållandena i kanalsystemen ändras så att tillexempel föroreningar sprids till andra 

rum än vad som vanligtvis eftersträvas. Tilluftskanaler kan då också fungera som frånluftskanaler, 

vilket bland annat kan resultera i förorening av kanalerna. 
28

 

 

                                                   
27 Blomberg Ingela, Varsamt och Sparsamt- Förnyelse av 1950-talets bostäder, formas, 2003, s 29. 
28 Backvik Bo, Ventilation- En handbok i anslutning till Boverkets byggregler, AB Svensk Byggtjänst, 1996,s 
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I de rum där stickprovning av ventilationen utfördes var tilluftsflödet betydligt större än 

frånluftsflödet. Ur brandsynpunkt kan detta vara en risk, då luften transporteras ut från rummet och in 

till korridorerna vid brand. Ett hotellrum är en brandcell där tilluftsflödet inte ska vara markant större 

än frånluftsflödet för att förhindra spridning av branden. 
29

 

 

Genom att byta ut det nuvarande ventilationssystemet kan man göra en markant minskning av 

energianvändningen. Samtidigt är det en stor investering och totalkostnaden kan variera rejält 

beroende på vilka funktioner man vill ha och hur många av de nuvarande ventilationskanalerna som 

måste dras om eller kompletteras. Det är inte troligt att man kan få tillbaka investeringen inom en 15-

årsperiod, även om man väljer ett av de billigare alternativen, eftersom ventilationskanalerna 

antagligen måste byggas om en hel del. Att installera kylmaskin i aggregaten ökar investeringen för 

det nya ventilationssystemet, men om man väljer att inte göra det så måste man ändå tillföra kyla till 

hotellet på andra sätt. Till exempel kan man behöva kylsystem i varje rum, eller så får man ventilera 

genom att öppna fönster, vilket inte är lika energieffektivt.
30

 En stor del av energiförlusterna i 

ventilationen uppstår då mycket av värmeenergin i frånluften inte behandlas genom värmeåtervinning. 

Dels för att det finns frånluftsfläktar, men också för att det är stor skillnad mellan till- och frånluft i 

vissa aggregat. Det bedöms troligt att vissa ventilationsaggregat är i så dåligt skick att de ganska snart 

måste bytas ut för att behålla dess funktion. 

 

Även om inga mätningar gjorts på poolventilationen är det troligt att en nyinvestering av ventilationen 

där kan vara ekonomiskt försvarbar. Dimensionerar man den nya ventilationen efter de krav som ställs 

i poolutrymmet, slipper man ha ytterdörrarna konstant öppna och behöver inte åtgärda återkommande 

småfel, samtidigt som klimatet blir bättre. 

 

I exemplen för nya ventilationssystem har närvarogivare använts. I nattklubb och andra utrymmen där 

mycket folk kan vistas samtidigt, är styrning efter koldioxid antagligen ett bättre val ur 

energisynpunkt då det ger bättre reglering.  Aggregaten i beräkningen är inte avsedda för att behandla 

fuktig luft från pool, därför måste man titta på andra aggregat om man väljer att ta med 

poolventilationen i en nyinvestering. Om man samtidigt väljer att ta med restaurangens luft i samma 

aggregat som det som betjänar hotellverksamheten bör man överväga att välja en plattvärmeväxlare 

istället för en roterande värmeväxlare för att minska risken att hotellkökets luft överförs till hotellets 

rum. 

  

                                                   
29

 Mårten Ceder, Fläkt Woods 

30
 Bill Herneheim, Ramböll 
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7 Slutsats 

Hotellets totala energianvändning för att hålla önskad inomhustemperatur och värma upp varmvattnet 

är 1 409,54 MWh per år. Genom att byta ut ventilationssystemet till ett ventilationssystem med 

variabelt flöde är det möjligt att sänka energianvändningen till 1 152,19 MWh per år. Det bedöms 

dock svårt att motivera en nyinvestering i ett ventilationssystem endast ur ekonomisk synvinkel. Då 

investeringskostnaden är högre än vinsten från de i sådant fall minskade uppvärmningskostnaderna. 
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8 Fortsatt arbete 

Man bör utreda vilka delar av ventilationssystemet som kan gå att använda i fortsättningen och vilka 

som måste bytas ut, för att kunna få en bättre bild av vad en eventuell nyinvestering kan komma att 

kosta. Vid en utredning är poolventilationen det viktigaste att se över. Även övrig ventilation som är 

ur funktion har hög prioritet. En annan åtgärd är att upprätta ritningar över det nuvarande 

ventilationssystemet, om man väljer att behålla det. 
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10     Bilagor 

10.1 Beräkningsunderlag 

10.1.1 Ritningar 
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10.1.2 Transmission 
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10.1.3 Solinstrålning 
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10.1.4 Fjärrvärmeförbrukning 
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10.1.5 Kallvattenförbrukning 
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10.2 Beräkningar 

10.2.1 Transmission 

’Transmissionsförlusterna har beräknats med Ekvation 6. 

              

U-värdena för väggar har hämtats från bilagor. 

10.2.1.1  Väggar/fasader 

 

 

  Längd(m) Höjd(m) Area m Fön/dörr Area ex  U-värde UxA Gh Wh MWh 

30/50tal     Fön/dörr  m m Fön/dörr           

V (30-tal) 1,84 6,9 12,696   12,696 0,87 11,04552 127300 1406095 1,41 

V (30-tal) 9,09 0,5 4,545   4,545 0,87 3,95415 127300 503363,3 0,50 

V (30-tal) 1,73 3,3 5,709   5,709 0,87 4,96683 127300 632277,5 0,63 

N(30-tal) 35,47 10,7 379,529 165,876 213,653 0,87 185,8781 127300 23662283 23,66 

N(50-tal 15,21 10,2 149,742   149,742 0,87 130,2755 127300 16584076 16,58 

V(50-tal 39,7 10,2 392,04 79,75 312,29 0,87 271,6923 127300 34586430 34,59 

Väggar Längd(m) Höjd(m) Area m Fön/dörr Area ex  U-  UxA Gh  Wh MWh 

80-tal     Fön/dörr  m m Fön/dörr   värde         

Ö 43,24 10,7 462,668 95,036 367,632 0,25 91,908 127300 11699888 11,70 

S 13,4 8,6 115,24 28,14 87,1 0,25 21,775 127300 2771958 2,77 

Garage S 13,4 2,1 28,14   28,14 0,25 7,035 96900 681691,5 0,68 

N 11,49 10,7 122,943 15,856 107,087 0,25 26,77175 127300 3408044 3,41 

V 10,82 5 54,1   54,1 0,25 13,525 127300 1721733 1,72 

V 19,83 10,7 212,181 49,376 162,805 0,25 40,70125 127300 5181269 5,18 

Total 80-
tal     

 
  

 
  

 
  

 
25,46 
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S(50-tal) 11,49 10,2 117,198   117,198 0,87 101,9623 127300 12979796 12,98 

      
 

  
 

  
 

  
  S(30-tal) 19,76 2,8 55,328   55,328 0,87 48,13536 127300 6127631 6,13 

Ö(30-tal) 14,18 2,7 38,286 9,81 28,476 0,87 24,77412 127300 3153745 3,15 

V(30-tal) 14,18 2,6 36,868 7,73 29,138 0,87 25,35006 127300 3227063 3,23 

      
 

  
 

  
 

  
  S(30-tal) 13,01 7,7 100,177   100,177 0,87 87,15399 127300 11094703 11,09 

Ö(30-tal) 2,81 10,5 29,505 6,35 23,159 0,87 20,14833 127300 2564882 2,56 

V(30-tal) 2,81 10,5 29,505   29,505 0,87 25,66935 127300 3267708 3,27 

      
 

  
 

  
 

  
  V (30-tal) 10,61 10,6 112,466   112,466 0,87 97,84542 127300 12455722 12,46 

V(30-tal) 5,74 2,5 14,35   14,35 0,87 12,4845 127300 1589277 1,59 

V(30-tal) 4,87 10,7 52,109 19,638 32,471 0,87 28,24977 127300 3596196 3,60 

S(30-tal) 4,65 10,7 49,755 7,302 42,453 0,87 36,93411 127300 4701712 4,70 

V(30-tal) 2,71 3,3 8,943   8,943 0,87 7,78041 127300 990446,2 0,99 

V(30-tal) 0,6 3,6 2,16   2,16 0,87 1,8792 127300 239222,2 0,24 

V(30-tal) 6 3,6 21,6   21,6 0,87 18,792 127300 2392222 2,39 

S(50-tal) 4,76 10,2 48,552 7,76 40,792 0,87 35,48904 127300 4517755 4,52 

      
 

  
 

  
 

  
        

 
  

 
  

 
  

  Ö  (50-tal) 19,48 10,2 198,696   198,696 0,87 172,8655 127300 22005781 22,01 

Ö  (50-tal) 2,38 6,6 15,708   15,708 0,87 13,66596 127300 1739677 1,74 

Ö (50-tal) 4,33 3,3 14,289   14,289 0,87 12,43143 127300 1582521 1,58 

      
 

  
 

  
 

  
  Ö (30-tal) 12,66 4,9 62,034 9,37 52,664 0,87 45,81768 127300 5832591 5,83 

S (30-tal) 15,58 4,8 74,784 6,559 68,225 0,87 59,35575 127300 7555987 7,56 

      
 

  
 

  
 

  
  Total 

30/50-tal     
 

  
 

  
 

  
 

188,99 
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Total     
 

  
 

  
 

  
 

214,45 
 

10.2.1.2 Fönster och dörrar 

 
Fönstertyp/dörrtyp 

Area 
(m²) U-värde UxA Glasarea Gh Wh MWh 

 
                

  Ett typ ett fönster 0,937     0,68       

  Ett typ två fönster 3,274     2,31       

  Ett fönster, 50-talsdelen 1,8     1,53       

                  

Ö1 66 typ 1  61,842 1,9 117,50 44,77       

 
Fönsterparti 10,61 1,9 20,16 9,82       

  Glasdörr  2,14 1,9 4,07 1,95       

  Litet fönster 0,8 1,9 1,52 0,63       

  6 typ 2 19,644 1,9 37,32 13,85       

        0,00         

Ö1 Total   95,036   180,57   127300 22986357 22,986 

N1 (Framsida)  "Theorells" (5fönster,stora) 35,78 2,9 103,76 28,62   
  

  
Fönsterparti Svarta delen ink 
dörr 18,36 2,9 53,24 17,02   

    Dörrar "living Room" m glas 4,16 1,9 7,90 3,33   
    Svarta delen, 8St 14,4 1,9 27,36 12,14   
    Fönster invid Theorells 28,2 2,9 81,78 22,56   
    Gröna små( Framsida) 11,13 2,9 32,28 10,02   
    Gröna ovan små 7,8 2,9 22,62 6,82   
    Restaurang/"gröna delen" 4,4 2,9 12,76 3,99   
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  stora invid gröna 6,6 2,9 19,14 5,60   
    Ovan 3,72 2,9 10,79 2,91   
    Ovan stora på gröna delen 2,08 2,9 6,03 1,79   
    Dörrar "lobby" m glas 4,16 1,9 7,90 3,33   
    Entredörrar 6,09 1,9 11,57 5,48   
    Fönster intill entre 2,82 2,9 8,18 2,25   
    3X typ 2 9,822 1,9 18,66 6,93   
    Terrass-Dörr m glas, trädel 1,01 2 2,02     
    Glasdel terrassdörr 1,07 1,9 2,03 1,07   
    Terrass-fönster 1,39 1,9 2,64 1,15   
    20 typ 1 18,74 1,9 35,61 13,57   
  N1 Total   181,732   466,28   127300 59357673 59,357 

V1 150 glasdörr X 3 5,23 1,9 9,94 4,18   
    Fönster 24 st 43,2 1,9 82,08 36,72   
    Dörr metalltyp 2,31 1 2,31     
    Glasparti ink dörr 29,01 2,9 84,13 27,66   
  V1 Total   79,75   178,46   127300 22717449 22,717 

Ö3 Stor dörr/Garagedörr 5 st 36 1 36,00     
    Dörr 20% glas 2,33 2 4,66 0,47   
    Dörr ej glas 2,52 2 5,04     
    Litet fönster ovan dörr 0,42 2,9 1,22 0,20   
    16 st fönster 28,8 1,9 54,72 24,48   
  Tot Ö3   70,07   101,64   127300 12938517 12,938 

Ö2 (mitt emot pool) 3st dörrar m glasdel 5,8 2 11,60 2,32   
    3 stycken fönster 4,01 2,9 11,63 3,61   
  Total Ö2   9,81   23,23   127300 2957052 2,9570 

V2 (80-tal) "poolfönster" 8st 29,12 2,9 84,45 26,21   
    Tak poolfönster. 12,65 2,9 36,69 12,02   
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  Dörrar 2st m glas 6,72 2,4 16,13 5,38   
    Dörr m glas 1,6 1,9 3,04 1,34   
    20 st typ 1 18,74 1,9 35,61 13,57   
    Badrumsfönster x2 1,1 1,9 2,09 0,82   
    4st typ2 13,096 1,9 24,88 9,23   
  Total V2   83,026   202,88   127300 25826548 25,826 

S (80-tal) fönster 1st 1,9     1,30       

Glasparti (baksidan) taket 96 st 102,96 1,9 195,62 97,81   
    vägg 47 st hela 50,4075 1,9 95,77 47,89   
    11 st 70% 8,25825 1,9 15,69 7,85   
    18st 40% 7,722 1,9 14,67 7,34   
    dörr  2,99 1,8 5,38 1,50   
    Vägg, fast del 12,0955 0,87 10,52     
  Tot glas, baksida 

 
184,4333   337,67   127300 42984858 42,984 

V(30-tal)       0,00     
    Dörr, lastkaj 7,73 1 7,73     
  S(30-tal) ovan låga delen 2 st typ 1 1,874 1,9 3,56 1,36   
    4st små 0,2 1,9 0,38 0,14   
  Tot S Ovan låga delen 2,074   3,94   127300 501638,4 0,5016 

Ö(30-tal) ovan låga       0,00     
    Balkongdörr 1,9 1,9 3,61 0,80   
    Fönster 1,44 1,9 2,74 1,15   
  Tot Ö(30-tal) ovan låga   3,34   6,35   127300 807845,8 0,8078 

V baksida             
    Metalldörr 1,89 1 1,89     
    14 typ 1 13,118 1,9 24,92 9,50   
    4 fönster 3,36 1,9 6,38 2,69   
    1 fönster 0,63 1,9 1,20 0,50   
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10.2.1.3 Grund, källare och källarväggar 

Golv Längd Bredd Area(m²) U-värde UxA Gh Wh MWh 

50-tal "mot det fria"                 

N/V 2,1 29,5 61,95 0,41 25,3995 127300 3233356 3,2334 

S 2,38 4,76 11,3288 0,41 4,644808 127300 591284,1 0,5913 

Källare                 

  1 fönster, ovan dörr 0,64 1,9 1,22 0,51   
  Tot V baksida   19,638   35,61   127300 4533306 4,5333 

S baksida 30-tal             
    Dörr 1,68 1 1,68     
    6st typ 1 5,622 1,9 10,68 4,07   
  Tot S baksida 30-tal   7,302   12,36     
  V baksida 50-tal       0,00     
    dörr 1,47 1 1,47     
  Tot V baksida 50-tal   1,47   1,47   127300 187131 0,1871 

S 50-tal baksida             
    2 dörr 4,16 1,9 7,90 2,14   
    2 fönster 3,6 1,9 6,84 3,06   
  Tot S 50-tal baksida   7,76   14,74   127300 1876911 1,876911 

Ö 50-tal Delen ovan glasdelen             
    10 St typ 1 9,37 1,9 17,80 6,78   
  tot Ö 30-tal Delen ovan glasdelen   9,37   17,80   127300 2266322 2,266322 

S 50-tal Delen ovan glasdelen                 

  7st typ 1 6,559 1,9 12,46 4,75   
  tot S 30-tal Delen ovan glasdelen   6,559   12,46   127300 1586425 1,5864 

  Korrigerat mot "utstickande" 8,12   
 

    
  Total MWh       

 
    

 
201,5 
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80 tal Ö-V 24,08 13,4 322,672 0,6 193,6032 109100 21122109 21,1221 

N-S 19,16 11,49 220,1484 0,6 132,089 109100 14410914 14,4109 

30-tal "Mitten" 18,73 19,16 358,8668 0,6 215,3201 109100 23491421 23,4914 

30-höger 27,89 17,73 494,4897 0,6 296,6938 109100 32369296 32,3693 

50-tal 39,7 11,58 459,726 0,6 275,8356 109100 30093664 30,0937 

50-tal mot 30-tal 3,58 1,8 6,444 0,6 3,8664 109100 421824,2 0,4218 

  1,78 3,3 5,874 0,6 3,5244 109100 384512 0,3845 

30/50-tal Golv på mark     
 

  
 

  
    5,1 1 5,1 0,6 3,06 127300 389538 0,3895 

  14,72 1 14,72 0,6 8,832 127300 1124314 1,1243 

  15,21 1 15,21 0,6 9,126 127300 1161740 1,1617 

  8,87 1 8,87 0,6 5,322 127300 677490,6 0,6775 

  1,5 1 1,5 0,6 0,9 127300 114570 0,1146 

  5,19 1 5,19 0,6 3,114 127300 396412,2 0,3964 

  8,01 1 8,01 0,6 4,806 127300 611803,8 0,6118 

  16,63 8,61 143,1843 0,6 85,91058 127300 10936417 10,9364 

  1 7 7 0,6 4,2 127300 534660 0,5347 

  1 1 1 0,6 0,6 127300 76380 0,0764 

  5,19 18,61 96,5859 0,6 57,95154 127300 7377231 7,3772 

  7,87 15,21 119,7027 0,6 71,82162 127300 9142892 9,1429 

  11,5 5 57,5 0,6 34,5 127300 4391850 4,3919 
 

Källarväggar: 

Uppskattade U-värden med markmotstånd: 

0-1m: 0,6 W/m2K 

1-2m: 0,5 W/m2K 

2-3m: 0,42 W/m2K 
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3-4m: 0,38 W/m2K 

4-4,5m: 0,35 W/m2K 

Vägghöjd (m)               

80-tal            Gh   

  UXA 0-1m 1-2m 2-3m 3-4m 4-4,5m     

24,08 14,448 12,04 10,3544 9,1504 4,214     

24,08 14,448 12,04 10,3544 9,1504 4,214     

13,4 8,04 6,7 5,762 5,092 2,345     

19,16 11,496 9,58 8,2388 7,2808 3,353     

11,49 6,894 5,745 4,9407 4,3662 2,01075     

30-tal               

16,63 9,978 8,315 7,1509 6,3194 2,91025     

18,73 11,238 9,365 8,0539 7,1174 3,27775     

18,73 11,238 9,365 8,0539 7,1174 3,27775     

8,73 5,238 4,365 3,7539 3,3174 1,52775     

24,31 14,586 12,155 10,4533 9,2378 4,25425     

50-tal               

39,7 23,82 19,85 17,071 15,086 6,9475     

35,9 21,54 17,95 15,437 13,642 6,2825     

11,58 6,948 5,79 4,9794 4,4004 2,0265     

11,58 6,948 5,79 4,9794 4,4004 2,0265     

Summa 166,86 139,05 119,583 105,678 48,6675  109100   

Förlust MWh           
 

63,26038 
 

Totala förluster, grund med källare: 226,31 MWh 
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10.2.1.4 Tak/Kallvind 

80-tal Kallvind Längd Bredd Area (m²) U-Värde UxA Gh Wh MWh 

Del 1 24,08 13,4 322,672   
 

  
  Del 2 13,24 11,49 152,1276   

 
  

  Tot 80-tal     474,7996 0,17 80,71593 127300 10275138 10,2751 

30-tal Kallvind         
 

  
  Del 1 16,67 2,49 41,5083   

 
  

  Del 3 35,82 13,2 472,824   
 

  
  Del 4 33,8 4,94 166,972   

 
  

  Del 5 9,96 21 209,16   
 

  
  Del 6  18,4 5,19 95,496   

 
  

  Del 7 16,34 8,77 143,3018   
 

  
            

 
      

Tot 30-tal     1129,2621 0,246154 277,9722 127300 35385862 35,38586 

          
 

  
  50-tal tak 

"mot det fria"         
 

  
  Del 1 39,18 10,61 415,6998   

 
  

  Del 2 16,88 4,76 80,3488   
 

  
  Tot  50-tal     496,0486 0,64 317,4711 127300 40414072 40,41407 

Hs + 15%             
 

6,062111 

              
  Tak Total 

MWh             
 

92,13718 
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10.2.2 Ventilation 

Ventilationsmätningar: 

TA-FA4 (FTX)           

Betjänar: Hotell           

Tilluft (m/s) 
Frånluft 
(m/s)         

Mätt Mätt tilluftskanal(m²) frånluftsskanal(m²) 
Tilluft 
(m³/h) 

Frånluft 
(m³/h) 

8,8875 5,87 0,5 0,5 15997,5 10566 

        
  LA8 -TF-FF FF105 

(FTX)         
 Hotell         
         

  1,28 4,18 0,1 0,24 460,8 3611,52 

        
  LA2 TF FF (FTX)         

 Restaurang         
 3,31 7,7 0,24 0,18 2859,84 4989,6 

        
  TA-FA3 (FTX)         

 Nattklubb         
         

  8,775 4,51 0,5 0,477 15795 7744,572 

FF026 (F)         
         

    2,95   0,05 
 

531 

FF1h (F)         
         

    19,6   0,025 
 

1764 

EF10h (F)         
         

    1,67   0,1 
 

601,2 
 

Uppskattade gångtider för aggregat: 

Restaurang: 8(timmar/dag) * 51 (veckor/år) * 5 (dagar/vecka)=2040 timmar/år 

Hotell (ink frånluftsfläktar): 17 (timmar/dygn) * 52(veckor) * 7(dagar/vecka)= 6188 timmar/år 

Nattklubb: 800timmar/år 

Gradtimmar: 127300/år 
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Aggregat Tilluft(m³/s) 
Frånluft 
(m³/s) 

Skillnad 
från/till 

Ej 
återvinning 
(MWh) 

Förluster 
VVX (MWh) 

Förlust 
(MWh) 

TAFA4 4,4438 2,9350 1,5088       

LA8 0,1280 1,0032 0,8752       

Frånluftsfläktar   0,8045 0,8045       

Nattklubb 4,3875 2,1513 2,2362 31,20 9,00 40,20 

Restaurang 0,7944 1,3860 0,5916 21,05 8,48 29,52 

"alltid på", 
hotellverksamhet 4,5718 4,7427         

Kan behandlas i VVX 
 

 3,0630     99,43 99,43 
Kan inte behandlas i 
VVX   1,6797   181,75   181,75 

Total (MWh)           350,91 
 

Enligt Ekvation 9:  

                °h 

Utan värmeåtervinning 

Densitet luft: 1,2 kg/m³ 

Specifik värmekapacitet luft: 1000 kj/kgK 

Gradtimmar: 127300/år 

Förluster, Hotell: 1,6797*1,2*127300/1000/8760*6188= 181,75 MWh 

Förluster, Nattklubb: 2,2362*1,2*127300/1000/8760*800= 31,20 MWh 

Förluster, Restaurang: 0,5916*1,2*127300/1000/8760*2040= 21,05 MWh 

Enligt Ekvation 9: 

                        °h 

Med värmeväxlare, verkningsgrad 0,7. 

Förluster, Restaurang: 0,7944*(1-0,7)*1,2*127300/1000/8760*2040= 8,48 MWh 

Förluster, Hotell: 3,0630*(1-0,7)*1,2*127300/1000/8760*6188= 99,43 MWh 

Förluster, Nattklubb: 2,1513*(1-0,7)*1,2*127300/1000/8760*800= 9,0 MWh 

Totala förluster: 350,91 MWh 

10.2.3 Tappvarmvatten 

Beräknat med Ekvation 11:  

      
             

        
 

Densitet vatten: 1000 kg/m³ 

Specifik värmekapacitet vatten: 4200 kj/kgK 

Genomsnittsförbrukningen under 2008-2011 är 7189 m³ kallvatten. 
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En tredjedel av kallvattnet antas värmas upp och energi motsvarande en genomsnittlig 

temperaturskillnad om 50 ºC går förlorad. 

Tappvattenförluster: (1/3)*((7189*1000*4200*50)/(3600*1000))/1000= 139,79 MWh 

10.2.4 Belysning  

Gratisenergin från Belysning har beräknats med Ekvation 4: 

         

 

Belysningen i korridorer är alltid på och antas bidra med ett positivt energitillskott under 29 veckor av 

året. 

Belysningen i rummen har antagits efter en hotellgästnatt använder belysningen en viss tid: 

Bordslampa: 10min/hotellgästnatt 

Tak: 1timme/hotellgästnatt 

Badrum: 30min/hotellgästnatt 

Sänglampa: 10min/hotellgästnatt 

För övriga utrymmen har 32 kWh/m² antagits, enligt energimyndighetens utredning från 2011. Denna 

belysning antas bidra med ett positivt energitillskott under 29 veckor av året. 

 

 

10.2.5 Personvärme 

Värme från personer har beräknats med Ekvation 2 och har antagits tillsammans med hotellchef 

Anne-Lie Nilsson. Energin från personer antas kunna bidra med ett positivt energitillskott under 28 av 

hotellets 51 öppna veckor. Det är 15 000 hotellgästnätter på ett år. 

Gratisenergin från personer har beräknats med Ekvation 2: 

   

            

Belysning 
kWh/m² och 
år 

Ungefärlig 
area(m²) Total effekt W Timmar påslaget 

Tillgodo 
Wh MWh/år 

Korridorer, 
Lågenergi     500 4885,38 2442692 2,44 

Bordslampa     5 1394,23 6971 0,01 

Tak     20 8365,38 167308 0,17 

Badrum     40 4182,69 167308 0,17 

Sänglampa     40 1394,23 55769 0,06 

Övriga utrymmen 32 1800     32123077 32,12 

Total             34,96 
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Personer 
Per dag Vecka År Timmar Aktivitet (W) 

Tot 
(KWh/år) MWh/år 

Hotellnätter     8235 12 90 8894 8,9 

Nattklubb   1200 33600 4 130 17472 17,5 

Personal 15 105 2940 8 100 2352 2,4 

Massage 16 112 3136 1 100 314 0,3 

Restaurang 300 1500 42000 1 100 4200 4,2 

Total MWh           33232 33,2 
 

10.2.6 Solinstrålning 

Beräknat med Ekvation 3: 

                  

Där: 

Med hjälp av norrpilen på ritningarna kunde fasadernas riktning fastställas. 

Solinstrålningsvärden per månad och väderstreck, molnfaktor samt reducering pga 2, respektive 3-

glasfönser (absorptionsfaktor) hämtades från bilagor. 

Uppskattad reducering av solinstrålning för: 

Burspråk/utstickande fönster (angivet som ”typ 2”): 10 % 

För skyddade fönster (under utstickande byggnadskonstruktion): 30 % 

Poolfönster: 20 % 

Glaspartiet på baksidan: 15 % 

Ö -30   W/dygn Molnfaktor Dagar Tot (KWh)   

Jan   2360 0,45 31 32,9   

Feb   4280 0,49 28 58,7   

Mar   5740 0,58 31 103,2   

Apr   6370 0,58 30 110,8   

Maj   5980 0,63 15,5 58,4   

Sep   5760 0,58 15 50,1   

Okt   4960 0,51 31 78,4   

Nov   3040 0,42 30 38,3   

Dec   1770 0,43 31 23,6   

Summa KWh per m2 och år         554,5   

Ö -30 
KWh per 
m² Area Abs     KWh 

3-glas 554,5 93,17 0,72     37198 

3-glas, typ 2 499,1 13,85 0,72     4977 

2-glas  554,5 3,81 0,8     1690 

Total MWh           43,87 
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N -120   W/dygn Molnfaktor Dagar 
Tot 
(kWh)   

Jan   160 0,45 31 2,2   

Feb   640 0,49 28 8,8   

Mar   1720 0,58 31 30,9   

Apr   3320 0,58 30 57,8   

Maj   4460 0,63 15,5 43,6   

Sep   2200 0,58 15 19,1   

Okt   1010 0,51 31 16,0   

Nov   270 0,42 30 3,4   

Dec   90 0,43 31 1,2   

Summa kWh per m² och 
år         183,0   

N -120 
kWh per 
m² Area Abs     kWh 

3-glas 183,0 40,07 0,72     5278 

3-glas, typ 2 164,7 6,93 0,72     821 

2-glas  183,0 77,74 0,8     11380 

2-glas, skyddad 128,1 23,84 0,8     2443 

Total MWh           19,92 
 

V 150   W/dygn Molnfaktor Dagar 
Tot 
(kWh)   

Jan   130 0,45 31 1,8   

Feb   370 0,49 28 5,1   

Mar   900 0,58 31 16,2   

Apr   1990 0,58 30 34,6   

Maj   3050 0,63 15,5 29,8   

Sep   1230 0,58 15 10,7   

Okt   530 0,51 31 8,4   

Nov   200 0,42 30 2,5   

Dec   80 0,43 31 1,1   

Summa kWh per m²och år         110,1   

V 150 kWh per m² Area Abs     kWh tot 

3-glas 110,1 68,48 0,72     5431 

3-glas, typ 2 99,1 9,23 0,72     659 

2-glas  110,1 5,38 0,8     474 

2-glas, skyddad 77,1 27,66 0,8     1706 

Poolfönster m tak 88,1 38,23 0,8     2695 

Total MWh           10,97 
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S 60   W/dygn Molnfaktor Dagar 
Tot 
(kWh)   

Jan   1440 0,45 31 20,1   

Feb   2900 0,49 28 39,8   

Mar   4520 0,58 31 81,3   

Apr   5850 0,58 30 101,8   

Maj   6150 0,63 15,5 60,1   

Sep   4820 0,58 15 41,9   

Okt   3570 0,51 31 56,4   

Nov   1910 0,42 30 24,1   

Dec   1060 0,43 31 14,1   

Summa kWh per m²och år         439,6   

S 60 
kWh per 
m² Area Abs     kWh tot 

3-glas 439,6 16,81 0,72     5322 

Glasparti 373,6 162,37 0,72     43680 

Total MWh           49,00 
 

Total solinstrålning MWh 123,75 
 

10.2.7 Elektronik och restaurang 

Gratisenergin från dammsugare och tv-apparater har beräknats med Ekvation 5 

        

Uppskattad drifttid: 

Tv: 30min/hotellgästnatt= 7500 timmar/år 

Dammsugare: 8min/hotellgästnatt= 2000 timmar/år 

Köksdelen av restaurangen är ca 160m². Uppskattningsvis används 751 kWh/m² varje år och att 

energi från den kan tillräknas som ett positivt energitillskott under 28 av hotellets 51 öppna veckor. 

  kWh/m² och år Ungefärlig area(m²) Effekt (W) 
Timmar 
påslaget MWh 

Tv     100 4117,6 0,41 

Dammsugare     1600 1098,0 1,76 

Restaurang 751 160     65,97 

Total MWh         68,14 
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10.2.8 Sänkning av temperatur/avstängning av ventilation, januari/december 

Avstängning av ventilationen: 

Om luftens temperatur är 21 ºC blir den genomsnittliga temperaturskillnaden mellan ute och inne 24,6 

grader i december/januari. 

Idag är de totala ventilationsförlusterna under ett år 281,18 MWh, om man räknar bort ventilation av 

restaurang och nattklubb. 

På en vecka är det 7*17= 119 timmar (ventilationen är avstängd 7 timmar på natten). 

Gradtimmar, år= 127300. 

Fjärrvärmepris= 535 kr/MWh 

Besparing, 1 vecka =535*((281,18*7*17*24,6)/127300)= 3459 kr 

Besparing, 2 veckor= 2*3459= 6918 kr 

Sänkning av temperatur: 

Idag är temperaturskillnaden mellan huvudbyggnaden och ute 24,6  ºC under perioden och i källaren 

21,6 ºC 

Förlusterna under ett år för huvudbyggnaden är: 508,12 MWh 

För källaren: 226,31 MWh, där gradtimmarna på ett år är 109100. 

Under perioden (en vecka) kostar idag uppvärmningen; 

För huvudbyggnaden= 535*((508,12*7*24*24,6)/127300)=8825 kr 

För källaren= 535*((226,31*(7*24*21,6)/109100)= 4027 kr 

Vid sänkning 10ºC, blir kostnaden: 

Huvudbyggnad: 535*((508,12*7*24*14,6)/127300)= 5238 kr 

Källare: 535*((226,31*(7*24*11,6)/ 109100)= 2163 kr 

Besparing, 1 vecka= (8825+4027-5238-2163)= 5451 kr 

2 veckor: 10902 kr 

10.2.9  VAV-System 

Ventilationsflödena antas kunna minska med 25 % om man installerar ett VAV-system, flödena blir 

då som följer: Allt flöde antas kunna behandlas av värmeväxlarna. 

VAV-system 
Flöde 
(m3/h) Förlust(MWh 

Hotell 3,5570 76,97772 

Nattklubb 3,2906 9,181295 

Restaurang 1,0395 7,395886 

Förluster 
(MWh)   93,5549 
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Förluster, med 80% verkningsgrad på värmeväxlaren: 

Förluster, Restaurang: 1,0395*(1-0,8)*1,2*127300/1000/8760*2040= 7,40 MWh 

Förluster, Hotell: 3,557*(1-0,8)*1,2*127300/1000/8760*6188= 76,98  MWh 

Förluster, Nattklubb: 3,2906*(1-0,8)*1,2*127300/1000/8760*800= 9,18 MWh 

Totala förluster: 93,55 MWh 

Besparing: 350,91-93,55=257,36 MWh 

257,36/350,91= 73,34 % minskade energiförluster. 

257,36*535= 137 683 kr/år i minskade uppvärmningskostnader.  
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