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Förord 

Att arbeta med denna uppsatts har varit både roligt, utmanande och lärande. Jag gick in i 

detta arbete med tanken att jag skulle få fördjupa mig i många olika delar och processer av 

vad som kan påverka en fastighets energianvändning, mina förhoppningar har verkligen 

förverkligats och jag känner att jag har lärt mig mycket om mycket. Ett stort tack skall ges till 

Per Sundin på ÅF och alla andra på ÅF kontoret i Gävle som tagit sig tiden att hjälp mig.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsatts är att utreda energianvändningen i fastigheten Sörby Urfjäll 37:3 

och samman ställa en energibalans. 

Mätningar gjordes på elanvändning, av temperaturer i ventilationskanaler och temperatur 

loggning gjordes i fastigheten. Under platsbesöken undersöktes användningen av maskiner, 

antalet människor som vistas i de olika delarna av fastigheten samt att maskiner, kylskåp, 

datorer och lampor räknades och eleffekten på dessa registrerades. 

Utifrån mätningar, statistik och observationer beräknades temperaturverkningsgrader ut på 

ventilationssystemen, värmetillskott och värmeförluster beräknades. Med utgångspunkt i 

beräkningar och statistik sammanställdes en energibalans.  

Åtgärder har utifrån de resultat som uppkom under arbetets gång för att effektivisera 

fastighetens energianvändning tagits fram. Åtgärdernas kostnader och hur invecklade de är 

varierar från att täta springor och rengöra fönster till att byta ut stora ventilationssystem.  

  



6 

 

  



7 

 

Abstract  

The purpose of this report is to investigate the energy use of the property Sörby Urfjäll 37:3 

and put together an energy-balance for the building. 

Measurements were made on electricity use, the temperatures in ventilation channels and 

temperature logging was done in the property. During the visits at the site examinations of the 

use of machines, the number of people staying in different parts of the property and the 

machines, refrigerators, computers and lights were counted and electric power of these was 

registered. 

Based on measurements, statistics and observations, the temperature efficiencies out of the 

ventilation systems, the heat input and heat losses were calculated. Based on these data an 

energy-balance was but together. 

Different actions based on the results that occurred during the work were made to streamline 

the building's energy use. The costs and the complexity of the work to make these actions 

possible vary from sealing cracks and clean the windows to replace large ventilation systems.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Energi kan aldrig tillverkas och inte heller förbrukas utan endast byta form (termodynamikens 

andra lag). Denna lag är grunden till hur energi kan användas och berättar även vad som 

händer när energi används. Om den energi som används till att värma en byggnad används på 

ett mindre genomtänkt sätt kan energianvändningen för byggnaden bli onödigt stor. Den stora 

energianvändningen medför i de allra flesta fall till en stor ekonomisk påfrestning för den part 

som betalar för uppvärmningen. Om det även är så att utvinningen av värmen kommer från 

någon av de källor som varit störst på energisidan de senaste hundrade åren så som kol och 

olja blir även påfrestningen på miljön stor. Att använda energi på ett effektivt sätt och att 

använda energi från energikällor som är mer gynnsamma för miljön är en stor utmaning.  

I en byggnad finns det många olika faktorer som påverkar energianvändning. Vart tar energin 

vägen, vad används den till och när? Är några frågor som måste ställas och svaras på för att en 

god energianvändning skall kunna upprättas. Problemet  med att använda sig av energiformer 

som kommer från de energikällor som är betraktade som mer miljövänliga så som vattenkraft, 

kärnkraft, vindkraft och biobränslen är att dessa källor inte kan regleras med samma snabbhet 

som det är möjligt att göra med kol och olja (Boyle, 2004). För att göra det möjligt att 

använda sig av miljövänliga källor måste alltså energianvändningen bli mycket mer planerad. 

För att kunna planera sin energianvändning och kunna effektivisera den måste användaren 

även känna till hur den ser ut, vilka brister den har och när den sker. Utifrån detta kan åtgärder 

tas fram, planering för energianvändningen göras och processer kan optimeras.  
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I denna rapport kommer energianvändningen i fastigheten Sörby Urfjäll 37:3 att kartläggas 

och presenteras i form av en energibalans. Anledningen till att jag valt att göra en 

energikartläggning är att det i mitt tycke är mycket intressant att undersöka och hitta 

besparingar i hur och vart energi tar vägen och hur den används. Möjligheten att få ner 

energiförbrukningen på en fastighet av denna typ, med alla olika kategorier av verksamheter i 

kommer förhoppningsvis vara både utmanande och lärande. Mina förhoppningar är att jag 

under den tid jag gör detta arbete kommer att kunna fördjupa mig i många olika varianter av 

energibesparande åtgärder och i vad olika typer av verksamheter kräver för förutsättningar för 

att deras processer/verksamheter skall kunna fungera på optimalt sätt. När det är många olika 

kategorier av verksamheter och processer i samma byggnad kommer ventilationssystemet att 

vara både invecklat och i sig bestå av flera mindre system för att alla krav skall kunna 

uppfyllas. Att undersöka och utreda skall bli intressant och lärande.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda energianvändningen i fastigheten Sörby Urfjäll 37:3 som 

ligger i Gävle. En energibalans för byggnaden skall uppföras, utifrån denna kommer 

besparingsförslag att tas fram och diskuteras. Syftet med uppsatsen är att skapa en större 

förståelse över energianvändningen för denna byggnad och liknande fastigheter samt visa 

vilka olika åtgärder som kan göras får att reglera denna.  

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur används energin? 

 Finns det några brister i klimatskalet? 

 Vilken effekt skulle ett byte av ventilationsaggregatet 

FF4 få? 

 Hur ser energibalansen ut? 

 Finns det några stora energibovar? 

 Finns det några besparingsåtgärder? 

Dessa frågor kommer i uppsatsen att presenteras, utredas och diskuteras.  
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1.3 Bakgrund 

Då fastigheten Sörby Urfjäll 37:3 byggdes på slutet av 1970-talet fanns varken samma 

tekniska möjligheter eller kunnande i hur otätheter kan undvikas som nu. Under 1970-talet då 

oljekrisen var, gjorde sig industrisektorn sig mindre beroende av oljan och utnyttjade då 

istället energibärare som på den tiden var mycket billig så som el och biobränsle 

(Ekonomifakta A, 2011). För att kunna möta de nya efterfrågningarna på el från både 

bostad/service faktorn och från industrifaktorn byggdes vattenkraften ut i Sverige men 

framför allt börjades byggande av kärnkraften i början av 70-talet (Ekonomifakta B, 2011), de 

nya stora producenterna av elkraft gjorde att tillgången på el blev stor och priset lågt. Detta 

ledde till att användningen och byggandet av system som var och är beroende av el ökade, hur 

energi användningen har utvecklats i olika sektorer kan ses i figur 1 

Tabell 1 visar energi användningen sektor vis i Sverige från 1970 till 2009. 

Källa: Energimyndigheten, Energiläget 2010  

Bakgrunden till att detta arbeta har gjorts är att DIÖS Fastigheter AB vill i sin fastighet Sörby 

Urfjäll 37:3 få det utrett om det finns någon möjlighet att minska sin energiförbrukning. 

Anledningen till att en besparing tros vara möjlig är att delar av de verksamheter som finns i 

lokalerna är av det ”energikostsamma” slaget. Uppdraget har tillhandahållits av ÅF i Gävle 

som sen tidigare har ett samarbete med DIÖS Fastigheter AB.  

  

Sveriges totala energi användning sektorsvis TWh 

År  1970 1980 1990 2009 

Industri 33,0 39,8 53,0 48,8 

Transporter 2,1 2,3 2,5 2,9 

Bostäder, service m.m. 22,0 43,0 65,0 72,9 

Fjärrvärme, raffinaderier 0,6 1,3 10,3 3,6 

Distributions förluster 5,8 8,2 9,1 10,3 

Totalt, netto 63,5 94,6 139,9 138,4 
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1.3.1 Byggnaden 

Fastigheten är belägen på Utmarksvägen 10 på området Sörby Urfjäll i Gävle. Den ägs av 

fastighetsbolaget DIÖS Fastigheter. Fjärrvärme är kopplat till byggnaden som används för att 

värma upp lokalerna. Flera stycken värmeåtervinningsaggregat finns inkopplade på 

ventilationssystemet och de flesta är relativt nya, ett av aggregaten är dock så pass gammal att 

ett byte kan vara på tiden. Fastigheten är 15 300 m
2
 stor och lokalytan är sammanlagt 13 319 

m
2
 stor. Lokalytorna är fördelade på 1 198 m

2
 kontor, 2 070 m

2
 butiker, 9 928 m

2
 industri och 

123 m
2
 övrigt (restaurang m.m.) (Diös AB, 2011). I byggnadens industridelen finns garage 

som olika företag hyr för att laga och serva olika typer av fordon såsom skogsmaskiner med 

mera. Det finns även lagerlokaler som Svensk Cater hyr för att lagra och distribuera mat och 

dryck. I lokalerna som Svensk Cater brukar finns det både frys och kylrum installerade. I de 

andra lagerlokalerna som finns i byggnaden hålls en något kallare temperatur än i resten av 

inomhusutrymmena (18°C istället för 21°C).  

 

Figur 1 bild på fastigheten från satellit (google). 

1.3.2 DIÖS Fastigheter AB 

Företaget föddes då ett antal investerare träffades i Åre våren 2005. DIÖS Fastigheter AB 

börsnoterades år 2006. Företaget innefattar cirka 120 fastigheter som har en sammanlagd 

uthyrnings yta på 560 000 m
2 

(år 2008) och är spridda i orterna Borlänge, Falun, Gävle, Luleå, 

Mora, Skellefteå, Sundsvall, Åre och Östersund (Diös AB, 2011).  
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2 Metod 

För att sammanställa en så bra energikartläggning som möjligt kommer ett antal olika faser att 

genomgås; 

2.1 Rundvandring 

Det första som kommer att göras är en rundvandring i fastigheten. Under denna vandring 

kommer en första uppfattning att skapas och en överblick i fastighetens klimatskal, 

ventilationssystem och värmesystem kommer att fås. 

2.2 Insamling av data 

Insamling av statistik om fastighetens el-, vatten- och värmeanvändning kommer att göras. 

Ritningar över fastighetens klimatskal och ventilationssystem skall insamlas från 

Gävlekommun, och insamling av statistik över luftmängder i ventilationssystemen skall göras. 

2.3 Mätningar 

De mätningar som kommer att göras är, momentanmätningar på eleffekten vid 

huvudströmmen för fastigheten och vid kyltillverkningen till Svensk Caters frys och kylrum. 

Effektmätning på samtliga pumpar och fläktar skall även genomföras. Temperaturloggning 

skall göras i kontorsdelen av Svensk Caters lokaler, under samma tid kommer även loggning 

av utomhustemperaturen att göras. För att temperaturverkningsgrader på 

värmeåtervinningsaggregaten skall kunna göras skall temperatur i ventilationskanalerna 

mätas. 

2.4 Inventering 

En inventering av maskiner, lampor och människor skall göras, i denna skall drifttider, 

vistelsetider och effekter att undersökas. 

2.5 Beräkningar 

Utifrån mätningar, ritningar och statistik skall transmissionsförluster, ventilationsförluster, 

värmetillskott och möjliga besparingar att räknas ut. 
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3 Teori 

I följande kapitel kommer nödvändig teori för att förstå arbetet och de slutsatser som görs. 

Även en överblick i varför vissa uträkningar gjorts och varför vissa åtgärder har blivit 

åsidosatta kommer att förstås genom läsning av teoridelen. 

3.1 Energi 

Energin är alltid konstant och kan aldrig ta slut eller uppkomma (termodynamikens första 

lag). Energi kan dock gå från en form till en annan, transporteras av olika energibärare så som 

el, vatten med mera. Energin kommer alltid att sträva efter att gå från den plats där 

energiinnehållet är högt till där den är lägre, från varmt till kallt. Det är på grund av detta som 

ett energitillförselsbehov kommer att finnas i hus och byggnader då det är kallare ute än vad 

som är en önskad temperatur inomhus. Energin kommer i form av värme att sträva efter att ta 

sig till det kallare som i detta fall är utomhus (termodynamikens andra lag). Ett kretslopp på 

hur energin omvandlas kan vara då el produceras i ett kraftvärmeverk, energin som finns i till 

exempel trä används för att värma upp vatten genom eldning vilken då får ett högre 

energiinnehåll eftersom energin från det nu uppbrunna träet har gått som värme till vattnet 

som nu kommer att använda sin energi till att sätta en turbin i rörelse. Rörelseenergin från 

turbinens axel sätts mot ett motstånd i en generator som omvandlar rörelseenergin till 

elektricitet. Den värme som finns kvar i vattnet används genom en värmeväxlar (dessa system 

är alltid slutna och vattnet i kraftvärmeverket blandas inte med något annat vatten) att värma 

vattnet i fjärrvärmesystemet. Elektriciteten används sedan till belysning, produktion och 

matlagning. Elen i lamporna blir först till ljus och värme för att sedan omvandlas enbart till 

värme, i en maskin omvandlas elektriciteten till arbete, som sedan omvandlas till värme och 

det samma gäller för den elektriciteten som används till matlagning. Den värme som kommer 

med energibäraren vatten i fjärrvärmesystemet används till att värma byggnader. 

Förbränningen i kraftvärmeverkets koldioxid utsläpp tas upp av skogen som omvandlar 

solenergin till trä där den lagras och sedan förbränns för att ge värme och elektricitet. Energi 

försvinner alltså inte utan den finns kvar men i andra energiformer. Det som händer 

arbetsmässigt då energi byter form är däremot att energiinnehållet oftast minskar vid någon 

fas eller genom någon annan omvandling vilket, detta beror både på att energiinnehållet per 

enhet massa minskar och att en del av energin lämnar massan i form av värme till 

omgivningen på grund av olika faktorer så som friktion (Moran, 2008).    
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3.1.1 Energibalans 

För att önskad innetemperatur och inomhusklimat skall kunnas hållas i en byggnad måste en 

balans mellan den värmeenergi som tillgodoses byggnaden och den energi som byggnaden 

tappas på att uppkomma. En balans kommer alltid att uppkomma, frågan är dock vid vilken 

temperatur? För att kunna styra vilken temperatur det kommer att bli i byggnaden räknas de 

två olika delarna i energibalansen ut med tanke på att den tillförda värmen skall täcka den för 

byggnaden förlorade värmen. Den tillförda och den för fastigheten förlorade värmeenergin 

består båda två av olika delar vilka kommer att presenteras nedan. 

 

3.1.1.1 Tillförd värme 

3.1.1.1.1 Passivuppvärmning 

Den passiva uppvärmning är den del som även kallas för gratisenergi, då den består av värme 

som kommer från källor som inte har som primäruppgift att värma huset eller från de som 

kommer ”gratis” alltså inte från köpt energi. Den består av värme från de installationer som 

finns i byggnaden några exempel på sådana installationer är lampor, torkskåp, ugnar och 

kompressorer. Anledningen till att den värme som kommer från dessa installationer ses som 

gratis är att den primära funktionen inte är att värma byggnaden utan att den värme som 

uppkommer är en biprodukt eller effekt av det egentliga arbete som installationen är tillverkad 

till att göra. Den passiva uppvärmningen består även av den värme som tillkommer genom att 

solen strålar in genom fönstren i byggnaden för att optimera denna faktor kan hus utformas så 

att husets fönster är riktade mot det vädersträck som solen skiner mest ifrån (söder). Det stora 

problemet med gratisenergin är att den är störst då den behövs som minst det vill säga på 

sommaren. För att denna värme skall kunna tillgodoses byggnaden på bästa sätt finns det sätt 

att bevara värmen från dag till natt, det krävs dock i de flesta fall att byggnaden har en stor 

tidskonstant, det vill säga att konstruktionen är tung. Andra källor till gratisenergi är den 

personvärme som individerna i byggnaden ger ifrån sig, denna faktor är beroende av vilken 

aktivitetsnivå som dessa personer har och hur många de är. Värmen som tillhandahålls genom 

den passiva uppvärmningen räcker dock oftast inte hela året eller över huvud taget till för att 

hålla den önskade inomhus temperaturen vilket leder till att ett mekaniskt 

uppvärmningssystem måste tillsättas, det kallas aktivuppvärmning. (C. Warfvinge 2007) 
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3.1.1.1.1.1 Solinstrålning 

Solinstrålning sker genom fönstren som sitter på klimatskalet. Beroende på vilken typ av 

fönster det är kommer en viss mängd energi in genom fönstret och kan tillhandahållas 

inomhusklimatet, en slutsats som kan göras är att ju ”bättre” fönster det är ju mindre solenergi 

släpper det även igenom. Alltså om ett fönster har ett bra U-värde släpper det även in mindre 

värme. Detta kan ses som en negativ aspekt men på sommaren när solenergin inte behövs utan 

egentligen skapar problem är detta bra. En annan faktor som spelar in när det gäller 

solinstrålning är åt vilket håll fönstren är riktade och om det är något som skymmer dem så 

som träd eller andra hus (Sandin, 1998). I detta fall kommer solinstrålningen för juni, juli, 

augusti och halva maj och halva september inte att räknas med då det inte är period för 

uppvärmning då. 

För att räkna ut solinstrålning används formeln: 

                    

3.1.1.1.1.2 Tillskott från människor 

Från personer kommer det en viss mängd värme beroende på vilken aktivitets nivå som 

personen i fråga har. Desto mer krävande en aktivitet är desto högre blir värmeavgivningen, i 

denna fastighet förekommer inga aktiviteter som anses som speciellt tunga, vilket medfört att 

ett värde på 120 watt (erfarenhetsvärde) per person och timme kommer att användas som ett 

snitt. 

3.1.1.1.1.3Värme från maskiner 

Värme som tillhandahålls byggnaden från elektrisktdrivna maskiner och apparater 

uppkommer då elektriciteten blir rörelseenergi som sedan blir värme eller liknande. All 

elektricitet blir till värme och en faktor på 0,67 kommer att användas då värmen inte är 

önskad under en tredjedel av året. Under den andra tiden anses all denna värme komma till 

nytta i byggnaden innan den transmitteras eller ventileras bort från byggnaden. Även om en 

del av denna värme ventileras bort direkt anses den mängden så liten att det ej påverkar 

resultatet nämnvärt. 
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3.1.1.1.1.4 Värme från lampor 

Då elektricitet omvandlas till ljus skapas även värme som en biprodukt som kommer 

byggnaden tillgodo, när ljuset sedan träffar en yta eller kropp blir ljuset omvandlat till värme 

som även den tillhandahålls byggnaden. All elektricitet som lampor använder omvandlas 

tillslut alltså till värme.  

3.1.1.1.2 Aktivuppvärmning 

Den aktiva delen av uppvärmningen består av ett system som är dimensionerat för att klara av 

att värma byggnaden under de kallare dagarna och månaderna under året på ett gynnsamt vis. 

Det finns flera olika installationer och systemtyper som kan användas för värma en byggnad. 

De har oftast samma funktion även om de använder olika energiformer och medier för att göra 

detta. En del system är uppbyggda med enbart direktverkande el som värmekälla, ett sådant 

system använder elradiatorer som genom värmestrålning och konvektion värmer upp rummen 

i byggnaden. Det som är vanligast i byggnader som byggts under de senaste åren är 

vattenburna värmesystem, dessa system värmer upp byggnaden genom till exempel radiatorer 

eller genom golvvärme som är fyllda av hela tiden cirkulerande varmtvatten. Båda dessa 

system är bra på det sätt att värmen som leveras till ett specifikt rum från till exempel en 

radiator snabbt och lätt kan justeras genom att antingen flödet ändras eller att temperaturen på 

det vattnet som cirkulerar höjs eller sänks. Hur vattnet i systemet värms skiljer sig från 

byggnad till byggnad. Det går att värma vattnet antingen genom att byggnaden kopplas till ett 

stort system som fjärrvärmenätet eller med ett mindre där eldningen sker på plats tillexempel 

en pelletsbrännare. Systemen i sig är alltid slutna och värmeöverföringen sker genom 

värmeväxlare. Då vattnet värms i ett fjärrvärmeverk blir både kostnaderna och koldioxid 

utsläppen lägre (Sperling & Möller, 2012). Då luften i rummen inte värms upp av radiatorer 

så går det att värma luften redan innan den kommer in i rummet i ventilationssystemet, att 

luften i ventilationssystemet värms är även vanligt då det finns andra värme källor såsom 

radiatorer och golvvärme. Vatten och luft kan även värmas upp genom olika 

luftvärmepumpar, det finns olika sorters pumpar till exempel bergvärmepump, luft- 

luftvärmepump, luft- vattenvärmepump med mera. Alla olika sorter fungerar på ungefär 

samma vis och det är att värmen som finns i luften eller jorden och så vidare får värma ett 

medium med låg kokpunkt tills mediet förångats och frigör på så sätt energi som till slut 

omvandlas till värme i värmepumpen (C. Warfvinge 2007).  
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3.1.1.2 Förlorad värme 

3.1.1.2.1 Transmissionsförluster 

När värme transporteras ut genom väggar, tak, golv och fönster benämns det som 

transmissionsförluster. I transmissionsförlusterna tas inte förluster genom otätheter i väggar, 

dörrar eller fönster till hänsyn vilket tillkommer som en annan typ av förlust (ofrivillig 

ventilation). Transmissionsförlusterna sker olika mycket beroende hur till exempel väggen är 

sammansatt, vilka material som används och dess λ-värden tillsammans med tjockleken på 

materialet ger ett R-värde. Den sammanlagda summan av R-värden i väggen ger sedan ett U-

värde för väggen.  

λ-värden visar vilken värmeledningsförmåga ett specifikt material har. 

R-värdet visar vilket värmemotstånd som materialet med en specifik tjocklek ger.  

   
 

 
 , där m står för byggdelens tjocklek.   (m

2
°C/W) 

U-värdet visar värmegenomgångskoefficienten. 

   
 

 
     (W/m

2 
°C) 

Det uträknade U-värdet multipliceras med ytan på väggen, detta benämns som UA i 

rapporten. UA-värdet multipliceras med gradtimmarna för att fastställa 

transmissionsförlusterna under ett år. Transmissionsförlusterna kan även ske åt det motsatta 

hållet då det är kallare inomhus än vad det är utomhus eller om det önskas en 

extremtemperatur som i tillexempel ett frysrum då väggarnas U-värde skall hålla så hög klass 

att värmen hålls ute(C. Warfvinge 2007).  

Transmissionsförluster som sker genom tak som vetter sig upp mot himlen utsätts därmed för 

himmelstrålning, denna faktor gör att transmissionsförluster blir 15 % större än de vore ifall 

ingen himmelstrålning skedde. En faktor på 1,15 kommer alltså multipliceras med förluster 

för de tak som vetter mot himlen.  

Då förlusterna genom golv beräknas måste hänsyn tas till att temperatur skillnaden mellan 

inomhusklimatet och temperaturen ute inte är den samma över hela golvet, detta beror på att 

temperaturen under plattan i marken påverkas olika av utomhustemperaturen beroende av hur 

långt in från grundens ytterkant som temperaturen tas. De olika delar av plattan benämns 

yttrerandfält och sträcker sig från plattans ytterkant och 1 meter in, arean innanför detta 
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benämns som inrerandfält. Vid yttrerandfält används samma utomhustemperatur som vid 

förlustberäkningarna av väggar, tak, fönster och dörrar. Utetemperaturen vid inrerandfält är 

satt som stabil vid markens temperatur (C. Warfvinge 2007). Då transmissionen sker genom 

golv mot mark sker en mycket komplicerad övergång av värmen från huskroppen mot 

omgivningen. Detta beror på den tröghet som finns i marken. Trögheten gör så att 

värmeöverföringen blir tredimensionell, vad man kan kalla en värmekudde skapas under 

byggnaden som gör att värmemotståndet . För att transmissionerna skall bli korrekta måste en 

ytterligare faktor tas med för att det skall bli rätt U-värde. I fallet med detta hus blir denna 

faktor ett R-värde på 2,5. Pågrund av att så mycket av den inre ytan av golvet är mer än 6 

meter från väggen ändras U-värdet för den inre golvarean enligt (Sandin, 1998):  

1/(1/U-värdebefintligt +2,5) = U-värdenytt 

Formlerna som används för beräkning av transmissionsförluster är: 

Etrans
 
= Qtrans* Gradtimmar (Wh) 

Ptrans= Dimensionerande transmissionsförluster =                    (W) 

Där A är ytan i m
2
 och DUT står för dimensionerande utetemperatur och förklaras nedan. 

3.1.1.2.2 Tappvarmvattenförluster 

Genom avloppet försvinner värme då varmt vatten sköljs bort. Då vatten värms lagras värmen 

i vätskan, om vattnet inte hinner svalna innan den lämnar byggnaden kommer denna energi 

inte att tillhandahållas byggnaden utan försvinna ut i omgivningen. Detta sker ofta då 

duschning, matlagning och diskning sker.(C. Warfvinge 2007). Det är relativt mycket energi 

som försvinner genom tappvarmvatten förluster eftersom temperaturen på detta vatten ofta är 

mellan 40°C och 50°C (Meggers & Leibundgut, 2011). 

3.1.1.2.3 Rökgasförluster 

Rökgasförluster uppkommer då värmen inte hinner tillhandahållas huset vid till exempel 

eldning i braskamin där eldningen är för kraftig för skorstens installation och värmen 

försvinner ut genomskorstenen till omgivningen(C. Warfvinge 2007). 

3.1.1.2.4 Ventilationsförluster 

Anledningen till att en fastighets rum måste ventileras är att luften som blir förorenad av 

människor, sönderfall av material m.m. måste tas bort och ersättas av ”ny” och såkallad ”ren 

luft” (det går att diskutera hur ren utomhusluften egentligen är) (Sherman & Walker, 2011). 
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Att ett mekanisktventilations behov uppstår beror på att byggnadens klimatskal är så tätt att 

inte tillräckligt med luftutbyte sker genom termiska krafter (Dodoo, et al., 2011). När 

ventilationsbehov diskuteras görs detta antingen i liter/kubik per sekund eller i omsättningar i 

timmen, omsättningar i timmen förklarar hur många gånger luften byts ut under en timme. 

Hur stort ventileringsbehov som finns är beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, 

hur många människor eller djur som befinner sig i rummet och så vidare, alltså hur stor 

förorening som finns och vad som är gränsen för ett godkänt inomhusklimat för just den 

verksamheten som bedrivs. Enligt Boverket skall ventileringen i kontor, lager och liknande 

ske enligt följande, 0,35 liter per kvadratmeter och sekund plus 7 liter per person och sekund. 

Då inomhustemperaturen som ventileras bort är varmare än vad utomhustemperaturen är 

kommer det vid luftbytet att ske en värmeförlust. Under årets varmaste månader då 

inomhusluften är kallare än utomhusluften, finns det istället ett kylbehov av tilluften för att en 

önskad inomhustemperatur skall kunna hållas. 

Andra ventilationsförluster som uppkommer är de från installationer och processer där den 

luft som skall ventileras bort är förorenad på det sätt att den ej skall blandas med den vanliga 

luften eller kan ledas genom ett vanligt ventilationsaggregat. Detta kan ske vid till exempel 

matlagning då os inte bör blandas med den vanliga frånluften i ventilationssystemet på grund 

av de effekter som os kan ha på fläktar och andra delar i systemet. Därför leds denna 

förorenade luft ofta ut genom ett eget system helt utan återvinning eller med ett separat 

värmeåtervinningsaggregat. Detta kan ske genom ett platt eller vätskekopplattaggregat där 

ingen risk för att frånluften skall beblandas med tilluften (C. Warfvinge 2007).  

Ventilationsbehovet utgör 30-60 procent av energianvändningen i en byggnad (Dodoo, et al., 

2011). 

Formel för ventilationsförluster: 

                                  (Wh/år) 

Formel för temperatur verkningsgraden: 

η=
                 

          –         
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3.1.1.2.5 Ofrivilligventilation 

Ofrivilligventilation kan även kallas för luftläckage, då det är den luft som försvinner ut från 

klimatskalet genom stora eller små otätheter på grund av tryck och temperaturskillnader 

mellan inomhusklimatet och utomhusklimatet och då dörrar och fönster är öppna (C. 

Warfvinge 2007). 

 

3.1.1.3 Några begrepp som kommer att användas i arbetet 

3.1.1.3.1 Gradtimmar (Gt) 

Räknas ut genom att integrera ett varaktighetsdiagram, som har tid (h) på ena axeln och 

temperatur (°C)på den andra. Detta leder till att då ytan som räknas ut vid integreringen får 

beteckningen °Ch vilket har av naturliga skäl har döpts till gradtimmar. Uträkningar finns 

gjorda och sammanställda i diagram som använts vid fastställande av gradtimmar för 

fastigheten Sörby Urfjäll 37:3 (C. Warfvinge 2007).  

     ∫ (            )  
 

    
  (°Ch)   (C. Warfvinge 2007) 

 

Figur 2 Exempel på varaktighetsdiagram 

. 

3.1.1.3.2 DUT 

DUT som står för Dimensionerande UteTemperatur och benämns i °C. DUT används då ett 

värmesystem skall dimensioneras (C. Warfvinge 2007). 
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3.1.1.3.3 EUT 

Extrem UteTemperatur används då värmebatteriet i ett luftbehandlingssystem skall 

dimensioneras. Anledningen till att denna temperatur används trots att den inte uppkommer 

ofta är att luftbehandlingssystemets värmebatteri måste klara av de allra kallaste temperaturer 

som kan uppkomma på en specifik plats, om värmebatteriet vore underdimensionerat kan det 

leda till att kall luft ventileras in till inomhusklimatet vilket inte är önskvärt då detta leder till 

en direkttemperatur minskning(C. Warfvinge 2007). 

3.1.1.3.4 Normal UteTemperatur 

Den temperatur som är medel för platsen. Denna temperatur används vid beräkningar av 

transmissionsförluster i samband med energibalansberäkningar och beräkning av gradtimmar.  

3.1.1.3.5 Gränstemperatur 

Är den temperatur som används vid beräkning av gradtimmar. Gränstemperaturen fås genom 

en funktion av önskad inomhustemperatur, förluster och gratis energin som tillförs 

byggnaden. Gränstemperaturen räknas ut genom en funktion av innetemperaturen, gratis 

energin och totala förlusterna. I denna fastighet där olika inomhustemperaturer måste tas till 

hänsyn blir det två olika gränstemperaturer. Vilket även leder till två olika gradtimmar.  
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3.1.1.4 Värmeväxlar (VVX) 

3.1.1.4.1 Ventilation 

Det finns en rad olika sorters värmeväxlare eller värmeåtervinningsaggregat som det även kan 

benämnas för ventilation, platta, roterande och vätskekopplade . Alla 

värmeåtervinningsaggregat har dock samma grundidé och det är att använda den varma luft 

som ventileras ut från en byggnad till att värma inkommandeluften. Istället för att ventilera ut 

luften rakt ut till omgivningen leds luften till ett luftaggregat där den inkommande uteluften 

kommer och då möts av den varmare utgående inomhusluften och en värmeöverföring sker. 

Överföringen sker i de flesta system utan att de olika lufttyperna blandas, detta utförs genom 

att en värmeväxlare för över värmen från utgående till inkommande luft genom något slags 

medium. Det skall tilläggas att en viss blandning av luftflödena kan ske genom otätheter i 

aggregaten, till exempel i ett roterandeluftaggregat. 

 

Figur 3 visar en plattvärmeväxlare där kalluften är blå och den varmare röd. 

3.1.1.4.2 Vattenvärmeväxlare 

Det finns även värmeväxlare som är byggda för att lämna ifrån sig värme från varmvatten till 

vatten som är kallare eller tvärtom. Det är den typ som används i till exempel 

fjärrvärmesystem. Anledningen till att en värmeväxlare används i fjärrvärmenätet är att det 

inte ur en säkerhetssynpunkt är gynnsamt att använda vatten som transporterats i ett 

fjärrvärmesystem som bruksvatten (C. Warfvinge 2007).   

  

http://www.google.se/imgres?q=v%C3%A4rmev%C3%A4xlare&um=1&hl=sv&sa=N&biw=1280&bih=717&tbm=isch&tbnid=IhMG8JrkYjDdNM:&imgrefurl=http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Motfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg&docid=0eS5KKdVsNt-QM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Motfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg&w=600&h=228&ei=rNXYTu2fJsaVOom8tboO&zoom=1
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3.1.1.5 Fjärrvärme 

Istället för att hushåll och industrier skall använda egna värmepannor eller värmepumpar kan 

förbränningen och uppvärmningen att samlas på ett ställa där en stor panna med hög 

verkningsgrad värmer vatten som sedan används av de fastigheter som är kopplade till 

systemet av varmvattenledningar. Fördelen med detta är att det med en stor anläggning går att 

få en bättre verkningsgrad på pannan samtidigt som det går att använda sig av ett mer 

avancerat system till rening av rökgaserna som uppkommer vid eldningen. Alternativen av 

vilket bränsle som används blir även större då allt från träflis till sopor kan användas för 

uppvärmning av systemet utan att det blir farliga utsläpp i naturen. Vattnet som värms upp 

genom eldningen är i ett slutet system där värmen överförs genom värmeväxlare från 

fjärrvärmenätet till hushållen (Svensk fjärrvärme). 
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4 Resultat 

I följande kapitel kommer utförande av beräkningar och resultatet av dessa att presenteras. 

 4.1 Utförande 

Det första som gjordes var ett platsbesök tillsammans med Hans-Olov Ljung som ansvarar för 

fastighetens drift å DIÖS vägnar. Besöket gjordes för att en bild av fastighetens drift och 

energi användning skulle bli lättare att ta fram. Besöket resulterade i många tankar och 

frågeställningar i hur ventilation skulle kunna förbättras, dessa tankar blev sedan grunden till 

blivande platsbesök där mätningar av de intressanta punkterna skulle göras. 

Det andra besök gjordes då tillsammans med Per Sundin från ÅF då mätningar av strömmen 

till cirkulationspumpar gjordes, dessa mätningar gjordes genom att sätta en ampere mätare 

över ström kabeln för att senare använda dessa värden till att räkna ut vilken energimängd 

som just den specifika pumpen/fläkten använder.  

Formeln som använts är: 

Ampere * effektfaktorn * antalet faser * 230 volt = Watt 

Effektfaktorn som används har är 0.8 då detta är ett bra medel värde för så denna typ 

elektroniska maskiner (Ukil A, 2011).  

Antalet faser till dessa pumpar/fläktar är tre och amperen är det vi mätte, ett exempel ser ut så 

här: 

Vid frånluftsfläkten LB01 – ff01 mättes 12.2 amper upp över en fas detta ger: 

12.2 * 0.8* 3 * 230 = 6734W 

Detta gjordes sedan på alla till och frånluftsfläktar och resultatet av detta kommer att 

presenteras längre fram i rapporten.  

Lampor räknades och det noterades vilken sort dessa var och vid vilka tider de var tända. 

Även vilken tid de behöver vara tända undersöktes genom intervjuer med de personer som 

vistas i utrymmena där lamporna är placerade.  
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Nedan visas en lista över beteckningar som förekommer i rapporten. Den visar beteckningen, 

vad beteckningen står för och vad den redovisas i. 

 

A  Area    [m
2
] 

Ainre  Inrerandfält    [m
2
] 

Ayttre  Yttrerandfält    [m
2
] 

U  U-värde                      [W/m
2
] 

T  Temperatur    [°C] 

ΔT  Temperaturskillnad   [°C] 

P  Effekt    [W] 

Gt  Gradtimmar    [°h] 

η   Verkningsgrad   [-] 

F  Flöde    [m
3
/s] 

ρ  Densitet                      [kg/m
3
] 

cp  Värmekapacitet                  [J/kg * K] 

m  Massa    [kg] 

β  Molnfaktor    [-] 

α  Absorption    [-] 

n  Luftomsättning                     [oms/h] 

V  Volym    [m
3
] 

I  Instrålning per dygn och m
2
                                      [Wh/m

2
] 

Q  Energi    [kWh] 
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R  Värmemotstånd               [m
2 

* K/W]  

U  Värmeledningsförmåga               [W/m
2
 * K] 

λ  Värmekonduktivitet                 [W/m * K] 
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4.2.1 Förlustberäkningar 

4.2.1.1 Transmissionsförluster 

I följande kapitel kommer beräkningar på förluster genom tak, fönster, väggar och golv att 

redovisas. U-värdena som använts har tagits från konstruktionsritningar, energimyndigheten 

eller boverkets rapport Nybyggnadsregler BFS 1988:18 då byggnaden är byggd efter denna 

rapports bestämda värden kring U-värden och förluster. Från dessa källor har U-värdet på 

fastighetens väggar konstaterats till att vara 0,45W/m
2
,K (konstruktionsritningar), fönster 1,95 

W/m
2 

,K (http://www-v2.sp.se/energy/ffi/fakta_fonster.asp), tak 0,42 W/m
2
,K

 
plus 15% för 

himmelstrålningen vilket ger 0,48 W/m
2
,K (konstruktionsritningar), golven 0,19 W/m

2
,K ( 

(Boverket, 2010)).   respektive 0,129 W/m
2
,K på grund av markens tröghetsfaktor(Sandin, 

1998). TGräns som använts vid beräkningen av Gradtimmarna är beräknad till 17,35°C i kontor 

och butikslokaler där inomhus temperaturen är 21°C, i lager lokalerna där temperaturen är 

lägre uppkommer en annan TGräns vilken är uträknad till 14,35°C. Utifrån de olika 

gränsvärdena har två olika gradtimmar räknats, värdena på gradtimmarna blev 105231°Ch för 

de ytor där det råder en temperatur på 21°C och 86931°Ch på som 18°C råder. På de golvytor 

som benämns som inrerandfält har 5°C som är normaltemperatur för Gävle använts som 

konstant utomhus temperatur under de 5856 timmar som anses som eldningssäsong. Dessa 

förutsättningar ger: 

Tabell 2 visar transmissionsförlusterna under ett normalår för varje typ av byggnadsdel, och hur mycket det är av 

total. 

Förluster olika 
byggnadsdelar 

Area 
kvm 

Års 
förluster 
kWh 

Andel 
av 
totala 

Golv 12930 135504 11,9 % 

Tak 13792 691535 60,8 % 

Fönster 226 45561 4,0 % 

Dörrar 13 2201 0,2 % 

Garagedörrar 301 26194 2,3 % 

Industrifönster 667 136468 12,0 % 

Väggar 2389 100350 8,8 % 

 

Förlusterna genom de olika fastighetsdelarna kan delvis förklaras med att en stor del av den 

omslutande arean består av tak och golv, vilket beror på att ytan mellan ytterväggarna är stor. 

Det är på grund av detta som takdelen står för den största andelen av förlusterna.  



34 

 

Figur 4 visar andelen av förluster genom transmission av olika byggnadsdelar per år. 

 

Tabell 3visar transmissionsförluster för Kontors och Wurth byggnaden 

 Kontor och Wurth    

Konstruktionsdel U-värde Area U*A Gradtimmar Årsförlust 
Transmissioner 

Kontorsfönster NV 1,95 40 79 105231 8274 

Kontorsfönster SV 1,95 43 84 105231 8865 

Kontorsfönster SO 1,95 19 37 105231 3841 

Kontorsfönster NV innergård 1,95 9 17 105231 1773 

Kontorsfönster SV innergård 1,95 26 51 105231 5319 

Kontorsfönster NO innergård 1,95 41 80 105231 8440 

Kontorsfönster SO innergård 1,95 13 25 105231 2659 

Vägg kontor NV 0,45 132 59 105231 6255 

Vägg kontor SV 0,45 131 59 105231 6213 

Vägg kontor SO 0,45 71 32 105231 3339 

Vägg kontor innergård NV 0,45 40 18 105231 1898 

Vägg kontor innergård SV 0,45 77 35 105231 3660 

Vägg kontor innergård NO 0,45 136 61 105231 6429 

Vägg kontor innergård SO 0,45 37 17 105231 1750 

Dörrar NV 1,7 2 3 105231 358 

Dörrar SV 1,7 0 0 105231 0 

Dörrar SO 1,7 1 2 105231 179 

Dörrar innergård NV 1,7 2 3 105231 358 

Dörrar innergård  SV 1,7 0 0 105231 0 

Dörrar innergård  NO 1,7 1 2 105231 179 

Dörrar innergård  SO 1,7 0 0 105231 0 

Golv Kontor mot NV Yttre 
randfält 

0,19 61 12 105231 1226 

12% 

61% 

4% 
0% 

2% 

12% 

9% 

Förluster olika byggnadsdelar normal 
år 

Golv

Tak

Fönster

Dörrar

Garagedörrar

Industrifönster

Väggar
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Golv Kontor mot NV Inre 
randfält 

0,129 139 18 105231 1678 

Golv Kontor innergård mot SO 
Yttre 

0,19 16 3 105231 318 

Golv Kontor mot SV Yttre 0,19 53 10 105231 1050 

Golv Kontor mot SV Inre 0,129 628 81 105231 7590 

Golv Kontor mot SO Yttre 0,19 28 5 105231 567 

Golv Kontor mot SO Inre 0,129 101 13 105231 1217 

Golv Kontor innergård mot NO 
yttre  

0,19 17 3 105231 349 

Tak Kontor NV 0,483 541 301 105231 31648 

Tak Kontor SV 0,483 523 291 105231 30570 

Tak Kontor SO 0,483 296 165 105231 17328 

Tak Kontor SV innergård 0,483 168 93 105231 9833 

   1658  173159 

 

Kontor och Wurth delen av fastigheten är den del som innehåller mest vanliga fönster och 

som synes blir det mycket förluster genom dessa. De golvytorna som benämns i dessa 

diagram benämns med inre och yttre med det visas om det är inre eller yttrerandfält som 

gäller för just den ytan.  
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Tabell 4 visar transmissionsförlusterna i Entrén, Swedol, övervåning och reservdelslager i kWh per år. 

 Entre, Swedol, 1 tr och Reservdelslager  

Konstruktionsdel U-värde Area U*A Gradtimmar Årsförlust 
Transmissioner 

Golv Entre Yttre rand 0,19 20 4 105231 394 

Golv Entre Inre rand 0,129 570 74 105231 6890 

Golv Swedol butik Inre 0,129 62 8 105231 747 

Golv Reservdelslager SV 
Yttre 

0,19 49 9 86931 806 

Golv Reservdelslager Inre 0,129 2050 264 86931 20133 

Golv Reservdelslager SO 
Yttre 

0,19 44 8 86931 725 

Tak Våning 1tr 0,483 985 547 105231 57587 

Tak Reservdelshall 0,483 2143 1190 86931 103465 

Dörr Entre 1,7 3 5 105231 537 

Fönster Entre 1,95 9 18 105231 1847 

vägg Entre 0,45 96 43 105231 4560 

Fönster Reserv SV 2 73 146 86931 12729 

Vägg Reserv SV 0,45 220 99 86931 8592 

Fönster Reserv SO 2 66 132 86931 11449 

Garagedörr  Reser 1 14 14 86931 1182 

Vägg Reserv SO 0,45 184 83 86931 7196 

Vägg Våning1tr SO 0,45 118 53 105231 5564 

Fönster 1tr SO 1,95 4 8 105231 882 

   2705  245285 

 

I denna del av fastigheten gäller olika gradtimmar för olika ytor, detta beror på att 

temperaturen i de olika utrymmena är olika vilket leder till att uppvärmningsbehovet skiljer 

sig mycket.  
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Tabell 5 visar transmissionsförluster från verkstad m.m. i kWh per normal år. 

 Verkstad m.m.    

Konstruktionsdel U-värde Area U*A Gradtimmar Årsförlust 
Transmissioner 

Golv Verkstad m.m Yttre SV 0,19 12 2 86931 199 

Golv Verkstad m.m Yttre SÖ 0,19 28 5 86931 460 

Golv Verkstad m.m Yttre NO 0,19 78 15 86931 1283 

Golv Verkstad m.m Inre 0,129 2154 278 86931 21154 

Tak Verkstad m.m + tvätt och 
svetshall 

0,483 2270 1261 86931 109615 

Vägg Verkstad m.m SV 0,45 69 31 86931 2716 

Fönster Verkstad m.m SV 2 118 236 86931 20514 

Fönster Verkstad m.m SV 1,95 3 6 86931 488 

Fönster Verkstad m.m SO 2 37 74 86931 6389 

Vägg Verkstad m.m SO 0,45 110 50 86931 4313 

Fönster Verkstad m.m NO 2 118 236 86931 20514 

Garagedörrar Verstad m.m NO 1 193 193 86931 16779 

Vägg Verkstad m.m NO 0,45 161 72 86931 6296 

   2459  210721 

      

I verkstad m.m. är det samma typ av aktivitet och lika förutsättningar som gäller för alla ytor. 

Inne i Alfta Frakts lager har en temperatur på 18°C mätts upp och därför används 

gradtimmarna för gränstemperaturen i dessa lokaler 14,35°C.  

Tabell 6 visar transmissionsförluster från Alftafrakt. 

 Verkstad m.m.    

Konstruktionsdel U-värde Area U*A Gradtimmar Årsförlust 
Transmissioner 

Golv Verkstad m.m Yttre SV 0,19 12 2 86931 199 

Golv Verkstad m.m Yttre SÖ 0,19 28 5 86931 460 

Golv Verkstad m.m Yttre NO 0,19 78 15 86931 1283 

Golv Verkstad m.m Inre 0,129 2154 278 86931 21154 

Tak Verkstad m.m + tvätt och 
svetshall 

0,483 2270 1261 86931 109615 

Vägg Verkstad m.m SV 0,45 69 31 86931 2716 

Fönster Verkstad m.m SV 2 118 236 86931 20514 

Fönster Verkstad m.m SV 1,95 3 6 86931 488 

Fönster Verkstad m.m SO 2 37 74 86931 6389 

Vägg Verkstad m.m SO 0,45 110 50 86931 4313 

Fönster Verkstad m.m NO 2 118 236 86931 20514 

Garagedörrar Verstad m.m NO 1 193 193 86931 16779 

Vägg Verkstad m.m NO 0,45 161 72 86931 6296 

   2459  210721 
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Tabell 7 visar transmissionsförluster från Svensk Cater i kWh per år. 

  Svensk Cater   

Konstruktionsdel U-värde Area U*A Gradtimmar Årsförlust 
Transmissioner 

Golv Svensk Cater Yttre SO 0,19 1 0 86931 17 

Golv Svensk Cater Yttre NV 0,19 75 14 86931 1235 

Golv Svensk Cater Inre 0,129 4329 558 86931 42515 

Tak SvenskCater 0,483 4416 2453 86931 213227 

Fönster Svenskcater SO 2 45 90 86931 7847 

Garagedörr Svenskcater SO 1 18 18 86931 1565 

Vägg Svenskcater SO 0,45 117 53 86931 4579 

Fönster Svenskcater NV 2 112 223 86931 19419 

Garagedörrar Svenskcater 
NV 

1 22 22 86931 1947 

Vägg Svenskcater NV 0,45 178 80 86931 6948 

   3512  299299 

I Svensk Caters lagerlokaler finns det stora frys- och kylrum som gör det komplicerat att 

räkna ut gränstemperaturen. Eftersom 18°C är den mest dominanta temperaturen ( det finns 

högre och lägre) har den satts som ett medelvärde på temperaturen för dessa lokaler vilket 

leder till att gradtimmarna för 14,35°C användes för dessa uträkningar. 
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Tabell 8 visar transmissionsförlusterna i de olika fastighetsdelarna i kWh per normal år 

 Årsförluster 
Normal år 

Svenskcater lager 299500 

Kontor,Wurth 173159 

Alftafrakt 211465 

Entré, Swedol, 1tr och 
reservdelslager 

245285 

Verkstad m.m. 210721 

 

Figur 5 visar andelen transmissionsförluster av den totala från varje fastighetsdel  

 

Figur 5 och tabell 8 visar hur stor del av transmissionerna som olika fastighetsdelar står för. 

detta kan vara av intresse för DIÖS som står för värmetillförseln till de olika hyresgästerna.  
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4.1.2.1 Förluster genom ventilation 

För att få fram vilka förluster som sker under året genom ventilation har mätningar av 

temperaturerna i ventilationsaggregaten gjorts. För att få fram vilken luftmängd som 

ventileras in och ut ur fastigheten har en befintlig OVK-besiktning används. Vid avläsning av 

temperaturerna i luftkanalerna lästes även drifttider av för de olika aggregaten. Utifrån dessa 

data och med formeln för temperatur verknings grad beräknades värmeförlusterna genom 

ventilation ut. 

Tabell 9 visar uträkningar av temperatur verkningsgrad för olika ventilationsaggregat. 

 

 

Tabell 10 visar värmeförlust genom ventilation i de olika aggregaten. 

Aggreg

at 

Luftmän

gd m3/s 

Luften

s 

densit

et 

Specifik 

värmekapaci

tet 

Temperatu

r 

verkningsgr

ad 

Gradtim

mar 

Driftti

ds 

andel 

per år 

Värmeförlust 

kWh/år 

LB01 5,5 1,2 1000 0,75 105231 0,3 52089 

FF4 0,24 1,2 1000 0,06 105231 1 28616 

LB1 2,5 1,2 1000 0,18 86931 0,3 64431 

FTX1 1,27 1,2 1000 0,64 92684 0,34 17523 

       162659 

 

  

Verkningsgrads uträkning    

Aggregat Från temp Av temp Ute 

temp 

Temp 

verkningsgrad 

LB01 20 5 0 0,75 

FF4 20,7 19,4 – 2,4 0,06 

LB1 18,7 15,4 0 0,18 

FTX1 19,6 5,5 – 2,6 0,64 
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4.1.2.1 Förluster genom ofrivilligventilation 

Värmeförluster genom ofrivilligventilation är svårt att beräkna och har i detta fall ansets vara 

skillnaden mellan de andra beräknade förlusterna och den tillförda värmen, alltså den förlust 

som krävs för att det skall bli balans. Summan av ofrivilligventilation blev i detta fall 105 

MWh per år. 

4.1.2.1 Tappvarmvattenförluster 

För att beräkna tappvarmvattenförluster har vattenanvändningen per år beräknats utifrån 

bilaga 9.1. utifrån detta har förluster från tappvarmvatten beräknats enligt nedan: 

Tabell 11 visar värmeförluster genom tappvarmvatten per år i MWh. 

 

 

 

 

. 

 

  

  

Kallvattenanvändning [m3
] 3 110,0 

Andel som blir varmvatten [%] 25,0 

Varmvattenanvändning [m3
] 777,5 

Kallvatten temperatur in, °C 8,0 

Varmvattenvatten temperatur ut, °C 65,0 

Beräknad varmvattenanvändning MWh 51,7 
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4.2.2 Tillskott 

4.2.2.2 Aktivuppvärmning 

4.2.2.2.1 Fjärrvärme 

Byggnadens uppvärmningssystem består av golvvärme och radiator drivna av fjärrvärme. 

Förbrukningen av fjärrvärme mäts i kWh värme som använts och presenteras i tabell och 

diagram nedan.. 

Tabell 12 visar statistik över tillförd fjärrvärme 2009 till 2011. 

 

Figur 6 visar förbrukningen av fjärrvärme under 2009, 2010 och 2011 i MWh per månad. 
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Månad 2009 2010 2011 

Jan 198 209 195 

Feb 169 184 164 

Mar 156 146 152 

Apr 97 114 98 

Maj 75 54 47 

Jun 12 33 12 

Jul 18 5 6 

Aug 9 8 9 

Sep 66 50 46 

Okt 97 95 70 

Nov 154 141 106 

Dec 188 164 177 

Total 1241 1202 800 

Acku

m 

898 897 800 
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4.2.3 Passivuppvärmning 

4.2.3.1 Solinstrålning 

Vid beräkningen av solinstrålning har en emittans på 0,72 använts enligt bilaga2(Calculation 

Factors). Moln faktorn för de olika månaderna kommer från bilaga1. Resultatet blev: 

 

Tabell 13 visar solinstrålningen per månad i kWh. 

Månad NV NO SO SV Solinstrålning/månad 

kWh 

Jan 88 66 853 1172 2179 

Feb 265 279 1630 2486 4660 

Mars 789 916 2674 4740 9118 

Apr 1687 1711 2871 5936 12206 

Maj 1405 1248 1464 3389 7506 

Sep 521 567 1298 2446 4832 

Okt 408 473 2031 3292 6204 

Nov 123 101 1188 1404 2815 

Dec 52 36 611 824 1523 

Tot      51042 

 

Fönster Areans Vinkel Jan Feb Mars Apr Maj Sep Okt Nov Dec 

NV 130 370 900 1990 3050 1230 530 200 80 

NO 160 640 1720 3320 4460 2200 1010 270 90 

SO 2360 4280 5740 6370 5980 5760 4960 3640 1770 

SV 1440 2900 4520 5850 6150 4820 3570 1910 1060 

Moln Faktor β 0,45 0,49 0,58 0,58 0,63 0,58 0,51 0,42 0,43 

Emittans fönster 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 
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Figur 7visar solinstrålning per i kWh.

 

 

Anledningen till att solinstrålningen i maj och september är så låga som de är beror på att 

endast halva dessa månader ligger i eldningssäsongen.  
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Figur 8 visar solinstrålning per vädersträck i kWh 

 

 

Tabell 14visar solinstrålning per vädersträck i kWh 

  

Summan av solinstrålning är alltså 51042 kWh. Anledningen till att fönster arean är mindre 

vid solinstrålningen än den är vid transmissions förlustberäkningar är den att fönstren 

längsmed taket på lager och verkstadsdelarna ansågs så smutsiga att ingen värme från solens 

strålar passerar.  
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Solinstrålning per vädersträck i 

Fönster 

Areans 

Vinkel 

Jan Feb Mars Apr Maj Sep Okt Nov Dec Instrålning 

kWh/m2 

kvm kWh/år 

NV 1,3 3,9 11,7 24,9 20,8 7,7 6,0 1,8 0,8 78,9 67,7 5338 

NO 1,6 6,8 22,3 41,6 30,3 13,8 11,5 2,4 0,9 131,2 41,1 5395 

SO 23,7 45,3 74,3 79,8 40,7 36,1 56,5 33,0 17,0 406,4 36,0 14620 

SV 14,5 30,7 58,5 73,3 41,8 30,2 40,6 17,3 10,2 317,1 81,0 25688 

Tot            51042 
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4.2.3.2 Tillskott från lampor 

För att få fram en storlek på hur mycket värme som tillhanda hålls fastigheten från lampor, 

lysrör och andra elektriskt drivna ljuspunkter gjordes ett platsbesök där alla lampor räknades 

och drifttiden på dessa undersöktes. Den elektriciteten som lamporna använder konverteras 

till ljus och värme i vissa fall uppstår både värme och ljus direkt och i andra fall sker först en 

konvertering till ljus som sedan konverteras till värme då ljuset träffar någon slags yta 

(strålningsvärme). (J. P Holman)  

Tabell 15 visar tillförd värme från lampor i de olika fastighetsdelarna samt det totala tillskottet från lampor. 

 

Hur värme tillskottet från lampor har räknats ut går att se i bilaga 9.2 över värme tillskott från 

lampor  

Fastighetsdel  Tillförd värme per år kWh 

Vind och Trappa 783 

Restaurang, konferensrum 4105 

Entré 1218 

Swedol 5952 

Wurth 6224 

Swecon 8823 

Verkstad 48739 

Alfta 30882 

Kontor Svensk Cater 7936 

Lager Svensk Cater 29502 

Total 144168 

Solinstrålning 

Uppvärmning 

Gratis tillskott 
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4.2.3.3 Tillskott från människor och maskiner 

Denna värme källa ses som passiv uppvärmning då varken värmen från människor eller från 

dessa maskiner inte är placerade i fastigheten för att värma upp luften utan för att utföra något 

annat arbete. 

För att få fram en så exakt siffra som möjligt har intervjuer genomförts och inventering av 

maskiner med effekt mätning eller avläsning gjorts. Resultatet av detta redovisas nedan: 

Tabell 16 visar elförbrukning och värmetilskott från pumpar och fläktar i fastigheten. 

Värme från fläktar och pumpar    

Pump/fläkt kWh el per år värmefaktor värme kWh/år 

LB01 tf-01 17509 0,67 11731 

LB01 ff-01 20810 0,67 13943 

LB01 ff-02 1579 0,67 1058 

LB01 ff-03 388 0,67 260 

Kontor tf-04 27562 0,67 18467 

Kontor ff-04 19971 0,67 13380 

Kylanläggningspump 1242 0,67 832 

CP-01 cirka pump värme tilluft 774 0,67 518 

cirka pump fjärrvärme sek par 1 5803 0,67 3888 

cirka pump fjärrvärme sek par 2 5803 0,67 3888 

cirka pump varmvatten 2321 0,67 1555 

ff 24 218 0,67 146 

 103979  69666 
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Tabell 17 visar elförbrukning och värmetillskott från maskiner och apparater i byggnaden. 

Typ Effekt 

(W) 

Antal  Drifttid/år Förbrukning 

per år 

Värme 

kWh per 

år 

Datorer 62,5 32 8760 17520 11738 

Spis 15000 1 780 11700 7839 

Ugn 12000 1 312 3744 2508 

Diskmaskin 10000 1 780 7800 5226 

Stekbord 9000 1 780 7020 4703 

Vattenbad 3000 1 2080 6240 4181 

Micro 750 8 400 2400 1608 

Kaffebryggare 1000 5 1040 5200 3484 

Frys 200 5 8760 8760 5869 

Kylskåp 150 12 8760 15768 10565 

Truckar 4800 9 1040 44928 30102 

Motorvärmare 700 20 600 8400 0 

Motorvärmare 

inomhus 

700 3 750 1575 1575 

Kopieringsmaskiner/Skrivare 12  7800 5226 

    148855 99733 
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Tabell 18 visar värmetillskottet från människor i kWh per år. 

Värme tillskott 

människor 

     

Aktivitet Antal Effekt 

(W) 

Timmar 

per år 

(h) 

Energi per år 

(kWh) 

Värme 

tillskott 

kWh/år 

Kontor/försäljning  55 120 2340 15444 10347 

Restauranggäster 20 120 520 1248 836 

Butikskunder 40 120 78 374,4 251 

      

    17066 11434 

 

Tillskottet från människor har tagits fram genom att intervjua de som arbetar i de olika 

lokalerna och genom observationer under platsbesök. Effekten på 120 Watt har använts för 

alla aktiviteter då detta enligt olika rapporter är ett bra medelvärde för hur mycket värme som 

människor avger vid dessa olika aktiviteter(Energimyndigheten). Anledningen till att det finns 

en kolumn för energi och en för värmetillskott per år är den att energin står för hur mycket 

energi som avges per år och värme är den faktiska energi som tillhandahålls fastigheten då 

den behövs. 
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Det totala tillskottet av passivvärme är en sammanställning av de tidigare kapitlen. 

Anledningen till att värmen från fryssystemet inte är med i denna sammanställning är den att 

denna värme inte i dagsläget tillhandahålls. Om en värme växlare skulle installeras skulle 

summan av energi från fryssystemet kunna användas i fastigheten och då hamna under 

passivuppvärmning. 

Tabell 19 visar en sammanställning av det passiva värmetillskottet i kWh per år. 

 Tot 
passivvärme 

Typ  

Pumpar fläktar 69666 

Människor 11434 

Maskiner m.m. 99733 

Lampor 144169 

Solinstrålning 51042 

 376044 

 

Figur 9 visar hur stor andel av gratis energin som kommer från de olika typerna av källor. 
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4.2.3.4 Värme från frys och kylrum 

Den värme som uppkommer i de utrymmen som kompressorer och andra för 

kyltillverkningen nödvändiga processer är placerade ventileras idag bort utan någon värme 

växling. På grund av detta gjordes mätningar av elförbrukningen till dessa processer under två 

veckors tid, mätningen gjordes på elförbrukningen för en del av kyltillverkningen och 

användes sedan till att ta fram ett nyckel tal per m
2
. Nyckeltalet användes sedan för att räkna 

ut den totala förbrukningen för kyl och frys rum i Svensk Caters lokaler. Denna siffra kommer 

i balansen finnas med på både tillförd värme och under förluster. Mätningar och uträkningar 

visas nedan. 

 

Figur 10 visar uppmätta effekten och medel effekt under en vecka för kompressorer med mera som förser 500 m2 

med kyla. Tidsmarkeringarna är vid kl 14 varje dag. 
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Figur 11 visar effekt för en m2 under en vecka, tidsmarkeringarna är kl 14, det svarta sträcket visar medel 

förbrukningen. 

Figur 12 visar kompressorer och fläktar som används till kyltillverkning. 
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4.3 Energibalans 

I detta parti av uppsatsen presenteras sammanställningen av tillförd och förlorad energi till 

byggnaden.  

Tabell 20 visar energibalansen med tillskott till vänster och förluster till höger i MWh per år. 

Energibalans    

Värme tillskott från MWh per 
år 

Förluster MWh per 
år 

Aktivuppvärmning 1082 Transmissioner 1138 

Pumpar fläktar 70 Tappvatten 52 

Människor 11 Ventilation dagligverksamhet 163 

Maskiner m.m. 99 Ventilation av värme från fryssystem 319 

Lampor 144 Ofrivillig ventilation 105 

Solinstrålning 51   

Fryssystem 319   

 1776  1776 
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Figur 13 visar energibalansen i staplar. 
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4.4 Åtgärder 

4.4.1 Rengöring av industrifönster 

 De fönster som är placerade längs med taket från verkstaden runt till Svensk Cater har ansets 

så smutsiga att ingen energi från solens strålar tillförs till byggnaden. Att rengöra dessa 

fönster så att emittansen på dessa fönster uppnår till en faktor på 0,3 (emittansen är en 

uppskattning utifrån rapporter om liknande fönster på energimyndighetens hemsida) skulle 

kunna skapa ett extra värmetillskott enligt tabeller och figurer nedan. 

Tabell 21visar möjligt extra tillskott av värme från solinstrålning. 

 

 

Denna åtgärd ses som relativt billig och enkel att genomföra gentemot det extra energi 

tillskott som den kan ge. 68 000 kWh per år får ses som en relativt stor siffra och den 

egentliga är antagligen större då ingen hönsyn har tagits till att mer ljus kommer in i lokalerna 

vilket skulle betyda att antalet lampor i dessa lokaler skulle kunna minskas och spara mycket 

ström och pengar i form av att lampornas brinningstid per år skulle minskas.  

  

Fönster Areans Vinkel Instrålning kWh/m2 kvm kWh/år 

NV 32,86491 183,465 6029 

NO 54,65712 190,74 10425 

SO 169,314 153,66 26016 

SV 132,14 191,205 25265 

   67737 
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4.4.2 Ersätta industrifönster med vägg. 

Att ta bort fönstren och istället göra en lösning med att väggen fortsätter hela vägen upp till 

taket skulle inte som det ser ut i dag försämra inomhusklimatet då inget markant ljusinsläpp 

sker genom dessa fönster. Att istället få en yta med ett bättre U-värde (samma som resten av 

väggarna) skulle kunna ge en besparing enligt nedan. 

Tabell 22 visar möjlig besparing vid borttagning av industrifönster. 

Typ 

 

Area U-värde  Gradtimmar Förluster 

per år 

(kWh) 

Verklig 719,1 2 86931 125019 

Möjlig 719,1 0,45 86931 28129 

Besparing per år   96890 

     

 

Denna åtgärd kan ses som relativt krånglig då det är ett stort ingrepp i byggnadens klimatskal, 

det som talat för denna åtgärd är att besparingen är stor per år och att den inte har någon 

teknisk livslängd, det vill säga den kommer att fortsätta att betala sig år efter år. Kostnaden 

för vad att göra denna åtgärd skulle bli är inte gjord på grund av tidsbrist. 
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4.4.3 Tätning av garagedörrar och liknande 

Vid besiktningen av fastigheten hittades ett antal stora springor mellan dörrar och mark. 

Dessa springor släpper ut en stor mängd värmeenergi per år, detta hamnar under kategorin 

ofrivillig ventilation och kan räknas ut genom formeln: 

 Pa
u

D

b
p m

h

f

2

2











   

 = strömningsförlustterm för in- och utlopp,  sätts till värdet 1,5  [-] 

b = springans/väggens tjocklek  [m] 

 = luftens densitet 1,2 [kg/m³] 

um = luftens medelhastighet i spalten [m/s] 

Dh = hydrauliska diametern [m] (= 2*spaltbredden) 

  

f = 96/Re  om springans öppning är rektangulär 

Där p  har räknats ut enligt: 

p  = 0,0435 * h * T  = 3,393 Pa 

Där h är höjden i dessa utrymmen vilket är 6 meter. 

Vilket leder till att um kan lösas ut ur formeln, 
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b
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h

f

2

2











   

och blir i detta fall 1,9114 m/s. 
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Storleken på springorna som hittades har en medel area på 0,02 m
2
 och antalet som hittades 

var 6. Det betyder att flödet som sker genom ofrivillig ventilation genom springor är 0,038 

m
3
/s per springa och 0,229 m

3
/s sammanlagt.  

Tabell 23 visar uträkning av möjlig besparing genom tätning av springor. 

m3/s Cp ρ Gradtimmar Förlust per år (kWh) 

0,229 1000 1,2 86931 23927 

 

En möjlig besparing på 23 900 kWh per år finns alltså vid tätning av springor i garagedörrar 

och liknande.  

Figur 14 visar exempel på springa som bör tätas. 

 

 

4.4.4 Värme från frys och kylrum 

Att använda den värme som idag ventileras bort från kylproduktionen till att värma 

inkommande luft genom ett luftbehandlingsaggregat skulle kunna spara en stor andel värme. 

Med ett aggregat med en roterande värmeväxlare som har en verkningsgrad på 80 % skulle 

255 MWh kunna sparas per år. Ett lämpligt sätt att lösa detta skulle kunna vara att driften av 

kylproduktionen som idag finansieras av Svensk Cater tas över av DIÖS som äger fastigheten, 

DIÖS säljer sedan kylan till Svensk Cater till ett konkurrens kraftigt pris och kan även spara 

pengar på uppvärmning av resten av fastigheten. Detta skulle då leda till att båda parter blir 

vinnare. 
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4.4.5 Byte av ventilations aggregat  

Att byta ut ventilationsaggregatet FF4 var en av de mest självklara åtgärder att undersöka. Att 

aggregatet är av en gammal modell som har en dålig verkningsgrad och inte har någon 

tidstyrning vilket gör att det borde finnas energi att spara. 

  

Figur 15 visar bild på ventilationsaggregat FF4. 

Uträkningen på vilken energimängd som är möjlig att spara gjordes genom att i uträkningarna 

byta ut FF4 mot ett aggregat med samma egenskaper som LB01 aggregatet. I tabellen nedan 

visas resultatet av dessa uträkningar. 

Tabell 24 visar möjlig energi besparing per år vid byte av ventilations aggregat. 

 Luftmän
gd m3/s 

Luften
s 

densit
et 

Specifik 
värmekapaci

tet 

Temperatur 
verkningsgr

ad 

Gradtim
mar 

Drifttids 
andel per 

år 

Värmeförlust 
kWh/år 

Befintli
gt 

0,24 1,2 1000 0,06 105231 1 28616 

Möjligt 0,24 1,2 1000 0,75 105231 0,3 2273 

      Besparing 26343 
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4.4.6 Tidsinställning av ventilationsaggregat 

Att behålla ventilationsaggregatet FF4 som det är och installera en klocka som sätter på och 

stänger av aggregatet vid vissa tider är en annan möjlighet för att effektivisera energi 

användningen. De besparingar som skulle kunna göras genom detta redovisas nedan: 

Tabell 25 visar möjlig besparing i kWh vid tidsreglering av ventilationsaggregat FF4. 

 Luftmän
gd m3/s 

Luftens 
densitet 

Specifik 
värmekap

acitet 

Temperatur 
verkningsgr

ad 

Gradtim
mar 

Drifttids 
andel per 

år 

Värmeförlust 
kWh/år 

Befintli
gt 

0,24 1,2 1000 0,06 105231 1 28488 

Möjlig 0,24 1,2 1000 0,06 105231 0,3 8546 

      Besparing 19942 

 

4.4.7 Tilläggsisolering vind 

Att lägga ytterligare isolering på vinden för att få ett bättre U-värde för denna del av 

fastigheten har även undersökts. Två olik isolerings alternativ har tagits fram, båda två med en 

isolering från märket Guardian som är tillverkat på rulle med ett lambda värde på 0,04 

(www.varotra.se). Skillnaden på de olika alternativen är tjockleken på själva isoleringen (95 

och 120 mm). Beräkningar av areorna som detta gäller har gjorts utifrån ritningar som finns 

som bilaga. Resultatet av dessa uträkningar visas nedan: 

Tabell 26 visar besparing vid tilläggsisolering med 95mm isolering. 

 Area U-värde Gradtimmar Förlust kWh/år 

Nuvarande 563 0,48 105231 28640 

Möjlig 95mm 563 0,24 105231 14338 

   Besparing 14302 

Tabell 27 visar möjligbesparing med 120mm isolering. 

 Area U-värde Gradtimmar Förlust kWh/år 

Nuvarande 563 0,48 105231 28640 

Möjlig 120mm 563 0,21 105231 12673 

   Besparing 15967 

 

  



61 

 

4.4.8 Byte av fönster vid kontorsdel 

De nuvarande fönstren har inte byts sedan fastigheten byggdes och även fast de vid byggandet 

hade ett bra U-värde gentemot andra alternativ som användes vid den perioden så finns det 

idag fönster som har ett mycket bättre värmemotstånd. För att undersöka hur mycket energi 

som skulle kunna sparas på en årlig basis användes vid uträkningarna fönster som idag är av 

allra bästa sort. De fönster som har valts är av modellen Advance 6000 från Innovativa fönster 

och är 3-glas fönster som har en pvc karm med ett sammanlagt U-värde för hela 

konstruktionen på 1,1 vilket är lågt. Resultatet av detta blev: 

Tabell 28 visar möjlig besparing vid fönsterbyte i kWh/år. 

 Area U-värde Gradtimmar Förluster kWh/år 

Nuvarande  191 1,95 105231 39171 

Möjligt 191 1,1 105231 22096 

   Besparing 17074 

 

Besparingen som i detta fall skulle motsvara 17 MWh per år kan ses som liten då en åtgärd av 

detta slag betyder att investeringen blir stor. Anledningen till att ingen ny uträkning på 

solinstrålningen har gjorts är att emittansen på dessa fönster gentemot de ursprungliga inte 

skiljer sig åt tillräckligt för att någon stor effektskillnad för solinstrålning skall uppkomma.  
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4.4.9 Ventilationsbehov 

Att ventilationssystemet i en fastighet är rätt inställt kan spara mycket energi. De regler som 

är uppsatta av Boverket får dock inte underskridas, då det då finns risk för att en ej hälsosam 

miljö kan uppkomma. 

En beräkning över de ventilationsflöden som finns idag och de som skulle vara om Boverkets 

rekommendationer följdes har gjort genom att räkna ut ett medel av människor som vistas i 

lokalerna under de tider som ventilationen är i drift och vilken yta lokalerna är på. 

Beräkningarna presenteras nedan.  

Ventilationsbehov  

 l/s kWh/år 

Nu 9510 162659 

Boverket 5089 87036 
Besparing  75623 

Tabell 29 visar de ventilationsflöden som finns idag och de som vore om Boverkets rekommendationer skulle följas, 

även vilken besparing detta skulle ge i kWh per år. 
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5 Diskussion 

5.1 Gradtimmar 

Svårigheten med att räkna ut gradtimmarna på denna fastighet var väldigt stora då 

avstängningen av ventilationen och att ingen verksamhet sker under nätterna gör att 

temperaturen under sjunker nattetid. Detta ses tydligt under den temperaturloggning som 

gjordes under två veckor i februari där temperaturen skiftade mellan 24 grader Celsius vissa 

dagar och 12 grader Celsius de kallaste nätterna.  

5.2 Fönsterbyte industridel 

Frågan hur byte av fönster på industridelen av fastigheten har varit komplicerad då nya 

fönster släpper in mer solljus och värme både vinter då gratisvärme är önskvärt, men även på 

sommarmånaderna då inget uppvärmningsbehov finns. Ett sådant ingrepp som att installera 

nya fönster skulle med andra ord medföra att det under sommarmånaderna kommer att öka 

kyl och ventilationsbehovet för dessa lokaler. Detta faktum har inte tagits med i 

beräkningarna utan det är endast värme behovet under ”eldnings” månaderna som har tagits i 

åtanke.   

5.3 Varmvattenåtervinning 

Återvinning av varmvatten i denna fastighet har funnits i tankarna och undersökts, det som 

talar för att återanvända värmen från vattnet är det att det är mycket energi som försvinner 

genom detta. Dock är en lösning på detta problem svårt och komplicerat då fastigheten är stor 

och inte har någon extremvarmvattenförbrukare utan det är många småförbrukare. Detta 

skulle medföra att en möjlig investering skulle bli stor.  Lösningen skulle kunna vara att sätta 

en typ av plattvärme växlare mellan utgående tappvarmvatten och inkommande kallvatten, för 

att på såsätt förvärma vattnet innan värmeväxlaren mellan kallvatten och fjärrvärme (Heimo 

Zinko, 2004). Enligt de rapporter som under litteraturstudien har lästs, tillexempel i 

Zinkos rapport åt Svensk Fjärrvärme så uppkommer det ofta problem på denna typ av 

anläggningar med korrosion och stopp pågrund av avlagringar och liknande. Om en 

sådan värme växlare ändå skulle installeras med en verkningsgrad på 50 %, vilket inte 

är omöjligt för en sådan installation skulle det kunna ge en besparing på ungefär 25 

MWh värme per år. Anledningen till att detta inte har undersökts mer grundligt är den 

att det vore att göra det ett mycket stort arbete som antagligen skulle kräva en lika stor 

studie som resten av denna rapport tillsammans. 
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5.4 Förbrukning kyl och frysrum 

Från mätningarna av elförbrukningen från kyl och frysrum syns det tydligt att förbrukningen 

går upp under dagarna och att effektbehovet är störst under denna tid. Topparna är vid samma 

tid alla dagar, att tiden då dessa toppar infaller är under den tid då verksamheten varit igång 

ett tag är inte konstigt då kompressorerna går igång då det kommit in en viss mängdvärme i 

kyl/frysrummen. Värmen kommer in i dessa utrymmen genom att dörrar öppnas då varor tas 

in och plockas ut och även genom att varorna som tas in kan vara vid en annan temperatur 

(varmare) än de varorna. De lägre topparna beror på de förluster av värme som sker från 

omslutanderum och ytor genom transmission. Att minska på dessa förluster går, det kan dock 

kräva en del planering av hur och när leveranser kommer och görs. Att på något sätt skapa ett 

”kylförråd” genom att frysa vatten eller liknande på nätterna då förbrukningen är som lägst 

och priset på tillverkadel likaså kan göras. Fördelen med det skulle vara att elförbrukningen 

skulle bli mer jämn och de högsta topparna under dagarna skulle bli lägre, vilket påverkar 

elräkningen på ett gynnsamt viss. Det betyder alltså att vatten skulle frysas under natten och 

sedan absorbera värme under dagen.  

 

Figur 16 visar förbrukning per m2 frys/kylrum. 
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5.5 Ventilation 

För att få en så exakt förlustberäkning från ventilationen var en specifik gradtimmes 

beräkning tvungen att göras för varje ventilationsaggregat. Detta gjordes genom att andelen 

yta med de olika gradtimmarna som ett aggregat betjänar fick skapa en procentsats för att på 

så sätt få fram vilken gradtimme som gäller för aggregatet i fråga.  

Att verkningsgraden på ventilationsaggregatet FF4 kan bero på olika saker, den orsak som är 

troligast är att när ute temperaturen når ner till en tillräkligt låg temperatur kan luften som 

ventileras bort från fastigheten ledas runt aggregatet och luften värms istället med 

värmebatteriet. Orsaken till att frånluften leds runt är den att denna luft som kommer från 

fastighetens lokaler har en hög relativfukthalt. Den höga fukthalten kan vid 

temperatursänkning medföra en viss fukt kondensering. Om kondenseringen sker och 

temperaturen sjunker väldigt mycket i aggregatet uppkommer en risk för på frysning vilket 

skulle kunna skada aggregatet och stoppa driften helt och hållet (Björsell, 2011). Om det är så 

i detta fall skulle det vara förklaringen till att verkningsgraden ligger på endast 6 %. Att detta 

skulle ske vid endast dryga -2°C kan dock inte ses som godkänt då det är vid dessa 

temperaturer och lägre som värmeåtervinningen behövs som mest. 

Den besparing som uppkommer då beräkning efter Boverkets normer görs kan var något hög 

då ingen hänsyn tagits till ifall det behövs någon extra ventilering av de ytor där det eventuellt 

kan vara en högre föroreningsgrad än vid det normala. Om en sådan ändring skulle göras 

skulle det även påverka driften av fläktar med mera och även minska elförbrukningen och en 

del av aggregaten bli överflödiga och kunna kopplas bort.  

5.6 Tilläggsisolering av vind 

Att det skulle bli en besparing av värmeenergi av båda alternativen var självklart, att 

skillnaden mellan de två skulle bli så liten var kanske inte lika självklar. Anledningen till att 

båda alternativen visas trots att det inte är en så stor skillnad på resultatet är för att visa att i 

detta fall gör inte tjockleken så speciellt stor skillnad på resultatet utan det viktiga är att göra 

en tilläggsisolering.  

Ett problem som kan uppkomma vid tilläggsisolering av vind är att om ventilationen i 

utrymmet inte är tillräkligt bra kan fuktigheten som i och med att luften blir varmare blir 

högre för med sig en risk för att fuktskador kan uppkomma på bjälklag med mera (Tobin, 

2004). Vilket betyder att även om en energibesparing görs genom transmission görs så kan 

kostnader för ventilation öka och nya investeringar kan behöva göras för att förhindra dyra 
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kostnader på grund av fuktskador. Även temperaturen inomhus skulle bli mer stabil vilket 

förklaras och diskuteras under Byte av fönster vid kontor.  

 

5.7 Byte av fönster vid kontor 

Att byta fönstren vid Svensk Caters kontor och i de andra lokalerna i denna fastighets del 

sparar inte direkt några stora mängder med energi genom transmission. Det som ett sådant 

fönster istället skulle kunna göra, är en förbättring av inomhusklimatet i dessa lokaler. Som 

synes i diagrammet nedan skiftar temperaturen i dessa lokaler väldigt mycket och går ifrån 

12°C på morgonen till 24°C på dagen i vissa fall. Diagrammen är framtagna genom mätningar 

under februaris två första veckor där den vänstra visar hur inomhustemperaturen skiftar och 

den högra hur utomhustemperaturen skiftade under samma tid. 

 

Figur 17 visar temperaturen inne och ute under två veckor där mätningen börjar på en fredag. 

Det syns tydligt att temperaturen inomhus sjunker när det blir kallare utomhus och den 

kallaste temperaturen inne som registreras under dessa två veckor är samtidigt som den 

kallaste temperaturen utomhus registreras. Temperaturen sjunker även mycket under nätterna 

och under helgerna då ingen verksamhet sker i fastigheten och under denna tid är även 

ventilationen avstängd. I och med att ventilation och all passivuppvärmning upphör under 

dessa timmar samtidigt som fönstren tappar utrymmena på energi genom drag och 

transmissioner sjunker temperaturen. Att temperaturen sjunker behöver inte vara dåligt utan 

kan ur en energianvändnings synpunkt vara bra då temperaturskillnaden mellan inomhus och 

utomhus minskar vilket leder till transmissionerna sjunker under dessa tider. Om detta skall 

fungera på ett bra sätt måste fastighetens konstruktions vara lätt och uppvärmningssystemet 

vara effektivt så att rätt temperatur för fastighetens syfte kan upprättas snabbt och energisnålt. 

Om konstruktionen däremot är tung, det vill säga har mycket inventarier med mera som lagrar 

energi så kommer en temperatur sänkning betyda att det kräver mycket energi när rummen 
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skall värmas upp igen eftersom även inventarier med mera måste värmas. I detta fall skulle 

temperatur differensen kunna minskas genom fönster byte och på så sätt genom att 

inventarier, väggar med mera skulle kunna användas som energibehållare av den gratisenergi 

som tillsätts under dagarna på ett mer effektivt sätt. Detta skulle spara energi och göra så att 

inomhusklimatet skulle bli mer behagligt och stabilt. 

5.8 Förbrukning av el i fastigheten 

Vid mätning av el användningen under en vecka syntes det tydligt att det är under den tid som 

aktiviteter sker i fastigheten som det används mycket el. i diagrammet nedan visas el 

användningen från fredag till fredag  

 

Figur 18 visar eleffekten för hela fastigheten under en vecka i kW. 

Under helgen försvinner topparna nästan helt och det är endast baslasterna som ligger kvar. 

Baslasterna består av pumpar, fläktar, kylskåp med mera som hela tiden är igång.  
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5.9 Energibalansen 

När utvärderingen av energibalansen gjordes uppkom det att de aktiva uppvärmningssystemen 

är i relativt bra balans med de förluster som uppkommer genom transmissioner och 

tappvatten. Den ofrivilliga ventilationen ligger på en rimlig nivå även om den går att minska 

genom relativt enkelt (se åtgärds förslag). Att det finns mycket värme att hämta och 

återanvända från fryssystemet syns tydligt då denna post står för en stor andel av staplarna. 
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6 Slutsats 

Under arbetet med att kartlägga energianvändningen av fastigheten Sörby Urfjäll 37:3 har det 

kunnat konstateras att tätning av de största springorna vid garageportar skulle kunna minska 

uppvärmningsbehovet med 23 MWh per år. Att rengöra industrifönster kunna ge ett 

ungefärligt värmetillskott under eldningssäsong på 67 MWh per år. Om värmen som 

uppkommer vid kylproduktionen till kylar och frysar skulle tas till vara med hjälp av ett 

värmeåtervinningsaggregat kan 255 MWh sparas per år. Det finns möjlighet att spara 16 

MWh värme per år och även förbättra inomhusklimatet under de kallaste dygnen. Att minska 

ventilationen till Boverkets rekommendationer skulle kunna minska värmebehovet med 75 

MWh per år. 
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9 Bilagor 
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 9.1 Vatten förbrukning 

    

    Anl.adress UTMARKSVÄGEN  10 

    Datum Mätarnr Avläsning Deb.förb. 

    2011-10-31 G00763 16432 2497 

2011-06-30 G00763 15591 3567 

2011-03-02 G00763 14419 2808 

2010-12-01 G00763 13757 2808 

2010-06-01 G00763 12350 3616 

2010-03-01 G00763 11516 3616 

2009-11-30 G00763 10615 2648 

2009-04-01 G00763 8853 3604 

2008-12-02 G00763 7669 2317 

2008-11-03 G00763 7101 2317 

2007-09-03 G00763 4392 1297 

2007-03-16 G00763 3295 1297 

2006-06-14 G00763 1768 1297 

2006-01-10 G00763 864 1297 

2005-11-01 G00763 419 1297 

2005-07-06 G00763 0 0 
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9.2 Värmetillskott från lampor 

Vind och Trappa     

Effekt Antal Tid/Vecka Veckor kWh/år Värme/år 

40 8 45 52 748,8  

36 2 45 52 168,48  

36 3 45 52 252,72  

    1170 783,9 

Restaurang, konferansrum    

Effekt Antal Tid/Vecka Veckor kWh/år  

58 4 45 52 542,88  

18 1 10 52 9,36  

58 4 45 52 542,88  

36 1 168 52 314,496  

      

36 44 45 52 3706,56  

36 12 45 52 1010,88  

    6127,056 4105,128 

      

Entre      

Effekt Antal Tid/Vecka Veckor kWh/år  

11 17 56,5 52 549,406  

18 24 56,5 52 1269,216  

    1818,622 1218,477 

Swedol      

Effekt Antal Tid/Vecka Veckor kWh/år  

36 20 56,5 52 2115,36  

18 128 56,5 52 6769,152  

    8884,512 5952,623 

Wurth      

Effekt Antal Tid/Vecka Veckor kWh/år  

36 84 52,5 52 8255,52  

7 31 52,5 52 592,41  

18 9 52,5 52 442,26  

    9290,19 6224,427 

Swecon      

Effekt Antal Tid/Vecka Veckor kWh/år  

18 32 52,5 52 1572,48  

58 67 52,5 52 10608,78  

28 4 52,5 52 305,76  

50 5 52,5 52 682,5  

    13169,52 8823,578 
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Verkstad      

Effekt Antal Tid/Vecka Veckor kWh/år  

58 388 60 52 70212,48  

58 8 20 52 482,56  

36 24 40 52 1797,12  

18 4 40 52 149,76  

50 4 10 52 104  

    72745,92 48739,77 

Alfta      

Effekt Antal Tid/Vecka Veckor kWh/år  

58 292 50 52 44033,6  

18 36 50 52 1684,8  

36 4 50 52 374,4  

    46092,8 30882,18 

Kontor Svensk Cater    

Effekt Antal Tid/Vecka Veckor kWh/år  

11 3 168 52 288,288  

15 2 40 52 62,4  

36 20 168 52 6289,92  

36 6 10 52 112,32  

36 68 40 52 5091,84  

    11844,77 7935,995 

Lager SvenskCater     

Effekt Antal Tid/Vecka Veckor kWh/år  

58 292 50 52 44033,6  

    44033,6 29502,51 

 

 


