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Sammanfattning 

Målet med arbetet har varit att kunna presentera åtgärder för att minska energi- och 

tappvattenbehovet för fastigheten Gävle Söder 17:10. För att lyckas med det har denna 

energikartläggning genomförts. Arbetet bygger på statistik från fastighetsägaren Norrporten, 

mätningar, litteraturstudie samt genom rådgörande med experter inom området. Två 

modeller, en för varje byggnadskropp, har byggts upp i simuleringsprogrammet BV
2
 för att 

uppskatta energibesparingspotentialen av identifierade åtgärder på basis av den insamlade 

informationen. Modellerna har verifierats mot uppmätt energianvändning. 

Med hjälp av beräkningar och simuleringar har sju stycken kostnadseffektiva åtgärder 

identifierats. Bland annat föreslås ett byte av ett ventilationsaggregat, installation av 

snålspolande munstycken hos tappställenas armaturer samt bättre styrning av 

komfortkylmaskinen. Sammantaget beräknas åtgärderna att minska värmebehovet med 223 

MWh/år (17 %). Även elbehovet beräknas minska med 66 MWh/år (5 %). Dessutom bedöms 

tappvattenbehovet minska med 609 m
3
/år (12 %). Den totala kostnadsbesparingen beräknas 

bli 143 000 SEK per år, exklusive moms, med en pay-off tid för investeringarna på cirka 4 år. 

Åtgärdsförslagen bidrar också med att minska koldioxidutsläppen med 4,2 ton CO2/år eller 

8,6 ton CO2/år beroende på om utsläppen för elektricitet baseras på svensk eller nordisk 

elmix. 
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Abstract 

The objective of this work was to introduce measures to reduce energy and water demand at 

Gävle Söder 17:10. To succeed, this energy audit has been made. The work is based on 

collected statistics from the property owner Norrporten, measurements, literature review and 

through consultation with experts in the field. Two models, one for each building, have been 

created in the simulation program BV
2
 to estimate the potential of energy measures based on 

the collected information. The models in BV
2
 have been verified against the statistics of the 

energy consumption. 

With the help of calculations and simulations, seven cost-effective measures have been 

identified. This involves replacement of a ventilation unit, installation of low-flow nozzles 

and better management of the mechanical chiller. Overall, the measures are expected to 

reduce heating requirements by 223 MWh/year (17%) and reduce electricity demand by 66 

MWh / year (5%). Additionally, the water demand can decrease by 609 m
3
 (12%). The total 

costs are estimated to decrease by 143,000 SEK per year, excluding VAT, with a payback 

period for the investment of 3.9 years. The proposed measures also contribute to reducing 

emissions by 4.16 tons CO2/year or 8.61 tons CO2/year, depending on whether emissions for 

electricity is based on the Swedish or Nordic electricity mix. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Världen står idag inför en svår uppgift, nämligen att bromsa det ständigt ökande 

energibehovet och utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna påverkar den globala 

uppvärmningen med ökande medeltemperaturer världen över (Internationella Energirådet, 

2012). De ständigt ökande temperaturerna är ett stort hot mot jordens välmående. Nel och 

Cooper (2009) visar genom en analys av olika scenarion vikten av att minska användning av 

fossila bränslen. Analysen visar att om begränsningar i användandet av de fossila reserverna 

blir snävare ändras den förutspådda globala uppvärmningen. Ökningen blir relativt liten i 

jämförelse med om dagens användande fortgår. Det resultat som presenterades visade en 

maximal temperaturökning av årsmedeltemperaturen motsvarande 1 °C fram till 2050 jämfört 

med 2000 års nivåer. Användningen av fossila bränslen såsom olja och kol måste därför 

minska för att bromsa den globala uppvärmningen. Detta samtidigt som efterfrågan på energi 

världen över ökar. Internationella Energirådet (2012) konstaterar att under 2010 kom cirka 80 

% av all den primärenergin som användes i världen från fossila bränslen. 40 år tidigare var 

andelen cirka 87 %. Dock har primärenergianvändningen mer än fördubblats under denna tid, 

liksom koldioxidutsläppen (CO2). Statistiken visar nödvändigheten av att minska 

energibehovet samt vikten av satsningar på förnybara energikällor. Dock visar studier på att 

förändringen måste ske snabbt för att undvika en miljökris. Abbasi, Premalatha och Abbasi 

(2011) menar att det måste till en drastisk global förändring i energianvändningen och 

konsumtionen av naturresurser för att bromsa den negativa utvecklingen rörande den globala 

uppvärmningen. De refererar också till en rad rapporter och undersökningar där det 

framkommer att det inte längre finns några tveksamheter när det gäller att dagens utsläpp 

påverkar klimatet. Det är också fastställt att det främst är koldioxidutsläppen som är det 

huvudsakliga problemet. Den globala uppvärmningen ökar i sin tur antalet naturkatastrofer, 

såsom översvämningar och höjda havsnivåer. Matproduktionen i många delar av världen 

hotas därmed vilket kan leda till humanitära katastrofer (Field, Barros, & Dokken, 2014; 

Yasuhara, Komine, Murakami, Chen, Mitani, Duc, 2012). 

Genom olika direktiv försöker beslutsfattarna i bland annat Europeiska Unionen, EU, och 

Sveriges riksdag att påverka utsläppen av dessa växthusgaser samt behovet av fossila 

bränslen. EU har tagit fram Energieffektivitetsdirektiv 2006/32/EG där det framgår att 

medlemsländerna måste minska primärenergianvändningen. Detta gäller i stort sett samtliga 

sektorer. Minskningen måste vara minst 9 % fram till 2016 jämfört med medelnivån för 

2001-2005. EU-kommissionen tog 2008 fram ett samlat Energi- och Miljöpaket, även kallat 

20-20-20-paketet. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 %, att 20 % 

av den använda energin ska komma från förnybara energikällor samt att energieffektiviteten 

måste öka med 20 % i förhållande till 1990 års nivåer. Allt detta ska vara genomfört till år 

2020 (EU, 2014).  

Den totala mängden använd primärenergi i Sverige uppgick 2011 till 577 TWh 

(Energimyndigheten, 2013a). I bostads- och servicesektorn användes 144 TWh, exklusive 

omvandlingsförluster, vilket motsvarade 38 % av den slutliga energianvändningen med alla 
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sektorer inräknade. Lokaler stod för 26 % av dessa (Energimyndigheten, 2013b; Levin & 

Wahlström, 2007). 

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som består av 72 nationella 

delmål. Miljökvalitetsmål 15, delmål 6, handlar om energianvändningen i bostäder och 

lokaler och innebär att det specifika energibehovet i svenska byggnader måste minska. Mer 

specifikt ska energianvändningen minska med 20 % per uppvärmd areaenhet till år 2020 och 

med 50 % till år 2050 i förhållande till 1995 års nivåer. År 2020 ska dessutom beroendet av 

fossila bränslen i bebyggelsesektorn vara brutet och andelen förnybar energi ska öka 

kontinuerligt (Naturvårdsverket, 2014). 

Den offentliga sektorn har fått en viktig roll i flera EU-direktiv, bland annat i det 

ovannämnda 2006/32/EG. En stor del av Sveriges fastighetsbestånd nyttjas av svenska 

förvaltningsmyndigheter och ska därför vara en föregångare när det gäller 

energieffektivisering i byggnader (SFS 2009:893). Polismyndigheterna är inräknade i dessa 

myndigheter enligt M. Rosenqvist (personlig kommunikation, 11 april 2014). Förordningen 

säger att en myndighet måste genomföra minst två av sex åtgärder fortlöpande för att 

effektivisera slutanvändningen av energi. De sex åtgärderna är  

1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om 

energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav, 

2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet 

tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika 

kategorier av utrustning, 

3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge, 

4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3, 

5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller, 

6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta 

åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer 

energieffektiva.     (ref, s. 2) 

Det är upp till varje myndighet att bestämma minst två av ovanstående punkter som ska 

genomföras fortlöpande och rapportera detta till Energimyndigheten som ansvarar för 

redovisning av statistiken för förordningen. 

Energianvändningen har ett stort fokus i nybyggnationer och renoveringar idag. Vid 

nybyggnationer är det lättare att göra en byggnad energieffektiv än då en befintlig byggnad 

ska effektiviseras. Enligt direktivet om byggnaders energiprestanda 2010/31/EU finns 

minimikrav för energiprestandan i nybyggnationer. Varje medlemsnation bestämmer själva 

nivån. I Sverige regleras detta via Boverkets byggregler (BBR), som numera omfattar både 

nybyggnader och äldre byggnader vid större renoveringar. Målet är att minska energibehovet. 
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Nässén, Sprei och Holmberg (2008) menar att dessa minimikrav idag snarare ses som normer 

i den svenska byggsektorn än en lägsta nivå för energiprestanda. Detta faktum i kombination 

med att standarden och kraven endast skärpts marginellt sedan 70-talet gör att pressen på 

byggherrarna urholkats över tiden. Vidare menar författarna att det krävs nya 

organisationsformer som innebär ett ökat samarbete mellan aktörerna i ett byggprojekt för att 

byggstandarder ska ses som ett minimikrav och inte som en norm. Tidigare fanns inte samma 

fokus på detta i och med att energipriserna var låga. Nässén och Holmberg (2005) menar att 

energieffektiviteten för nya byggnader 2005 i snitt hade en specifik värmeanvändning som 

var dubbelt så stor som de mest energieffektiva byggnaderna på 80-talet. Främst är det 

elanvändningen som ökat vilket de menar beror på den billiga elektriciteten som funnits 

tillgänglig i Sverige under 80- och 90-talet. Många byggnader från 60- och 70-talet har stora 

brister vad det gäller energiprestanda och är i behov av renoveringar och effektiviseringar. 

Dessutom uppstod det en stagnation av energieffektiviseringen av byggnader under 80- och 

90-talet. Den specifika energianvändningen för uppvärmning i byggnader har påverkats 

mycket av låga energipriser (Nässén et al., 2008).  

EU uppskattade i och med 20-20-20-paketet att energieffektiviseringspotentialen för tekniska 

installationer inom kommersiella byggnader var 30 %. Flera undersökningar visar dock på att 

potentialen är större. Kravet som ofta finns på att en investering ska vara kostnadseffektiv 

och återbetalningstiden kort gör att det uppstår ett gap mellan den verkliga och den 

kostnadseffektiva effektiviseringspotentialen (Jackson, 2010). 

Energieffektiviseringspotentialen inom svenska byggnadssektorn uppgår till 41 TWh, varav 

endast 6 TWh är möjliga med dagens styrmedel (Jagemar & Pettersson, 2009). Vidare menar 

Backlund, Thollander, Palm och Ottosson (2012) att tekniska effektiviseringsåtgärder måste 

kombineras med något de kallar energy management för att det ska vara möjligt att nå 20-20-

20 målen. Det finns många betydelser för energy management men enligt Abdelaziz, Saidur, 

och Mekhilef (2011) är dess tre viktigaste punkter; genomföra energikartläggningar för att 

bestämma energiflöden, hålla kurser för att öka medvetenheten och hushållningen av energi. 

I och med att bostads- och servicesektorn i Sverige står för cirka 40 % av all 

energianvändning per år finns en till synes stor potential för energieffektivisering. År 2012 

värmdes 72 % av alla lokaler i Sverige med fjärrvärme. Den genomsnittliga 

energianvändningen för uppvärmning och tappvarmvatten var 135 kWh/m
2
 samtidigt som 

den totala lokalarean var knappt 101 miljoner m
2
 (Energimyndigheten, 2013c). Statistiken 

visar att den specifika energianvändningen inom denna sektor är stor. Det beror på att denna 

sektor generellt har mycket teknisk utrustning i fastigheterna (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Dessa faktorer gör det önskvärt att minska energibehovet och arbeta med effektiviseringar. 

Den höga graden av teknisk utrustning skapar samtidigt potential för stora effektiviseringar. 

Genom att åskådliggöra hur energin används i en byggnad, genom till exempel en 

energikartläggning, ökar också möjligheten för energieffektivisering. 
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1.2 Objektbeskrivning 

Energikartläggningen av fastigheten innefattar två byggnader, som har de interna 

beteckningarna Hus 1 och Hus 2, se Figur 1. Den gemensamma fastighetsbeteckningen är 

Gävle Söder 17:10. Byggnadsåret är 1971 för båda byggnaderna och de sammanbinds med ett 

mellanliggande garage och en inglasad övergång. 

 
Figur 1: Flygbild över Söder 17:10 (www.google.se/maps) 

Hus 1 innehåller främst cellkontor. Där finns också ett häkte med celler, en arrest med celler 

samt ett café/matsal för anställda. Hela Hus 1 har en total uppvärmd golvarea (Atemp) på 9222 

m
2
. Fasaden består till stor del av fönster och plåtpartier. Taket är platt och täcks av en 

takduk. Polisens lokaler, plan 1-2, genomgick en stor ombyggnad som stod klar 2008. Plan 3, 

häktet, genomgick en ombyggnad som stod klar i slutet av 2010. Huvudentrén vetter mot 

sydväst. I samband med ombyggnationerna byttes samtliga ventilationsaggregat ut till 

modeller med effektiva värmeväxlare. Samtliga ventilationsaggregat i Hus 1 är idag utrustade 

med korsströms- eller roterande värmeväxlare. 

Hus 2 består av både kontor, labb, skjutbana och garage. Den uppvärmda golvarean är 2641 

m
2
 exklusive 984 m

2
 uppvärmt garage. Garaget har en tillhörande verkstad med bland annat 

biltvätt. Fasaden består främst av betong. 

Byggnaderna värms med fjärrvärme från Gävle Energi. En kylmaskin med märkeffekten 

140,4 kW förser byggnaderna med kyla. Kylan distribueras genom ventilationssystemen och 

kylbafflar som finns i kontoren. Ventilationen består av elva separata system med olika typer 

av värmeåtervinning. 

  

http://www.google.se/maps
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Tabell 1: Fastighetsinformation för Söder 17:10 

Polismyndigheten som hyr byggnaderna bedriver verksamheten dygnet runt. Främst är det 

plan 1 i Hus 1 som är bemannat nattetid. På plan 4 finns häktesavdelningen där det också 

bedrivs verksamhet dygnet runt. I övrigt är det generellt kontorstider i Hus 1. För Hus 2 är det 

främst garage och hundavdelningen som används nattetid. Verkstad och labb är bemannade 

på dagtid samt emellanåt kvällstid. 

Norrporten 

Fastighetsaktiebolaget Norrporten bildades 1994. Norrporten äger och förvaltar 117 

fastigheter från Hamburg i söder till Luleå i norr. Fastighetsbeståndet består främst av 

kontorsbyggnader och butikslokaler, men även en del bostäder finns i beståndet. I Gävle är 

fastighetsbeståndet 106 500 m
2
 (Norrporten, 2014). 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att genom en energikartläggning av fastigheterna Söder 17:10 

kunna precisera användningen av den köpta energin. Med detta som underlag ska 

energieffektiviseringsåtgärder tas fram och presenteras för fastighetsägaren Norrporten. 

Tappvattenanvändningen i fastigheten kommer beröras på samma sätt. De frågeställningar 

som ställs är: 

- Hur mycket och i vilka former tillförs energi till fastigheten under ett år? 

- Hur ser transmissionsförlusterna ut? 

- Hur mycket kan energibehovet och tappvattenanvändningen och dess kostnader för 

Söder 17:10 reduceras med kostnadseffektiva åtgärder? 

- Hur påverkar dessa åtgärder utsläppen av koldioxid? 

  

Fastighetsinformation för Söder 17:10 

Byggår: 1971 

Fastighetsägare: Norrporten 

Hyresgäst: Polismyndigheten 

Verksamhet: Polishus med häkte, arrest, kontor, service, bilverkstad, 

laboratorium 

Area: 11863 m
2
 Atemp, 984 m

2
 varmgarage (>10 °C) 

Värmeslag: Fjärrvärme från Gävle Energi AB
 

Fjärrvärmeanvändning: 1225 MWh (2013 okorrigerat) 

 1338 MWh (2013 normalårskorrigerat) 

Elanvändning: 1213 MWh (2013) 
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1.4 Avgränsningar och begräsningar 

Arbetet har begränsats till att endast behandla köpt energi, så som el och fjärrvärme. Fokus 

har legat på de stora energisystem som finns i byggnaderna, till exempel belysning, 

ventilation, kyla och värme. Parkeringsutrymmet mellan Hus 1 och Hus 2 har inte tagits med 

i beräkningarna annat än när det gäller belysning. 

I och med att en del av den verksamhet som bedrivs i fastigheten är av känslig natur har en 

del utrymmen inte kunnat inventeras. I några fall har personal kunnat svara på en del frågor 

som ett komplement till egna observationer. Övriga indata har uppskattats utefter ritningar 

och antaganden. 

2 Metoder 

För att genomföra denna energikartläggning på bästa sätt har en genomgång av flera 

rekommenderade metoder undersökts. Energimyndigheten har publicerat ett dokument där 

det presenteras en allmän genomgång av hur en energikartläggning beställs och hur den 

genomförs (Energimyndigheten, 2013a). Detta dokument tillsammans med Nenets 

rekommendation (Nenet, 2009) har utvärderats för att hitta den bästa arbetsmetoden för detta 

arbete. Thollander, Söderström och Palm (2007) förklarar ingående hur en energikartläggning 

kan genomföras baserat på tre olika noggrannhetsnivåer. Artikeln berör främst 

energikartläggning inom industrier. Dock kan en stor del av den föreslagna arbetsmetodiken 

appliceras på energikartläggningar av kontorsfastigheter och har också varit en del i 

metoderna i detta arbete. 

Arbetet består av många metoder för olika ändamål. Under avsnitt 3 Genomförande förklaras 

närmare vilka mätningar som genomförts samt vad den insamlade statistiken består av. 

Avsnittet Genomförande kan därför ses som en förlängning av denna metodbeskrivning med 

mer ingående beskrivningar av de metoder som använts. 

Arbetet har genomförts genom att information och statistik för fastigheten har samlats in. En 

dialog har förts med fastighetsägaren för att se vad de förväntat sig av detta arbete. Utifrån 

detta har flera besiktningar och inventeringar rörande byggnaderna gjorts. En rad mätningar 

har genomförts, såsom luftflöden i ventilationssystem, termografering, elloggningar, 

effektmätningar med mera, se avsnitt 3.2 för fullständig genomgång. Den information som 

inte blivit tillgänglig genom statistik eller mätning/inventering har ersatts av schablonvärden 

hämtad från relevant litteratur eller genom användning av erfarenhetsvärden. 

Erfarenhetsvärdena har tillhandahållits från experter inom de specifika områdena. Utifrån 

denna insamlade information har modeller av byggnaderna byggts upp i 

simuleringsprogrammet BV
2
. Programmet har använts för att ta fram byggnadernas 

energibehov under ett normalår utifrån de givna parametrarna samt för att visa hur 

värmetransporterna till och från byggnaderna ser ut. Resultaten har sedan jämförts med den 
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av fastighetsägaren tillhandahållna energistatistiken. Det vill säga att modellerna har 

verifierats på basis av uppmätt energianvändning. Åtgärdsförslag har sedan tagits fram för att 

reducera energi- och tappvattenbehovet. De beräknade utfallen av dessa förslag har sedan 

validerats i BV
2
. 

3 Genomförande 

3.1 Energistatistik och byggnadsinformation 

Energi- och vattenanvändning 

Statistik på energi- och tappvattenanvändningen från tidigare år har tillhandahållits av 

fastighetsägaren Norrporten. Den energi som köpts in är el och fjärrvärme. 

OVK-protokoll 

Sedan 1991 har det funnits regler om funktionskontroll av ventilationen i Sverige. Det var 

riksdagen och regeringen som införde dessa som ett resultat av den undermåliga 

inomhusmiljön som fanns i många lokaler, bostäder och skolor. Kontrollen måste genomföras 

av en certifierad person i intervall mellan tre och sex år beroende på byggnad och 

verksamhet. Det är alltid fastighetsägaren som har ansvaret för att det finns en godkänd OVK 

för fastigheten (Boverket, 2011). 

OVK-protokoll har tillhandahållits av Magnus Ericson, förvaltare på Norrporten. Den senaste 

ventilationskontrollen genomfördes februari 2014 av Jonas Vejdeland på ÅF där även 

författaren till denna rapport var med som besiktningsassistent. 

Energideklarationer 

Energideklarationen syftar till att bestämma en byggnadsenergianvändning. Informationen 

riktas såväl till fastighetsägare och hyresgäster som till köpare och allmänheten. 

Deklarationen har kommit till för att främja en effektivare energianvändning och för att 

arbeta för en god inomhusmiljö. Energideklarationer regleras av lagen 2006:985 som säger 

att ”lagen skall tillämpas på byggnader för vilka energi används i syfte att påverka 

byggnadernas inomhusklimat”. 

Energideklaration för Hus 1 och Hus 2 genomfördes 2010 av FVB Sverige AB och har 

tillhandahållits av Norrporten. 

Planritningar 

Planritningar har tillhandahållits av fastighetsägaren. De har använts för att göra 

uppskattningar och antaganden till en del av de beräkningar som genomförts.  
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Platsbesök 

Objekten har besökts vid ett flertal tillfällen. Det första besöket gjordes i samband med en 

obligatorisk ventilationskontroll tillsammans med Jonas Vejdeland från ÅF i februari 2014. 

Under två dagar mättes luftflöden med varmtrådsanemometer och stosförsedd anemometer, 

se instrumentinformation under avsnitt 3.2. Samtliga ventilationsaggregaten kontrollerades 

okulärt. Temperaturverkningsgrader beräknades genom att mäta luftflödenas temperaturer. 

Byggnaderna har sedan besökts med jämna mellanrum från slutet på mars till och med maj 

2014.  

Norrportens personal 

Driftteknikern Kalle Larsson har svarat på många av de frågor som funnits angående driften i 

byggnaderna. Såväl specifika frågor om enskilda system som underhålls- och 

effektiviseringsplaner för fastigheterna. Där Kalle inte kunnat svara har istället Magnus 

Ericson kunnat bistå med den information som efterfrågats. 

3.2 Mätningar 

En rad olika mätningar har genomförts med olika verktyg och instrument för att på bästa sätt 

uppskatta energianvändningen för de olika systemen i byggnaderna. Mätningarna har både 

skett momentant och över en längre tid genom loggning. 

3.2.1 Elmätningar 

Elmätningar har utförts för flera installationer. Momentana mätningar har gjorts för 

utrustning som antas ha haft ett konstant effektuttag. Elloggning under flera dygn har 

genomförts för ett antal kretsar och utrustning för att på så vis få fram en verklig 

elanvändning. Loggning genomfördes under perioden 15-25 april. Det som loggades var den 

totalt levererade elektriciteten till fastigheten under tio dygn, elanvändning i 

ventilationsrummet på plan 2, Hus 1 och elanvändningen för kylmaskinen samt kompressorn 

i garaget, Hus 2. Utrustningen som användes till detta var en så kallad Elrapportör, se Figur 2. 

Loggningsintervallet begränsades av utrustningens förmåga att lagra data. Kompressorn 

loggades därför med fem minuters intervall och övrig utrustning samt inkommande el med 20 

minuters intervall. Onogrannheten för elrapportören är 0,6 % av den uppmätta spänningen 

samt 0,6 % för den uppmätta strömmen. För eltängerna varierar onoggrannheten mellan +1 

till -3 % beroende på tångmodell. 
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Figur 2: Loggning av inkommande el med elrapportör och tillhörande datorprogram 

För momentan mätning har en multimeter av modell Chauvin Arnoux F09 använts, se Figur 

3. Dess onoggrannhet är enligt specifikationerna ± 2 % vid mätning av ström och spänning. 

Utrustning som uppmätts är till exempel cirkulationspumpar för värmekretsar. 

 
Figur 3: Multimeter modell Chauvin Arnoux F09 

3.2.2 Luftflöden och tryckskillnader 

Under den obligatoriska ventilationskontrollen genomfördes luftflödesmätningar för samtliga 

ventilationsaggregat. Där det var möjligt uppmättes de totala luftflödena för aggregaten med 

hjälp av varmtrådsanemometer vid aggregatens in- och utlopp. Den utrustning som användes 

var en varmtrådsanemometer av märket TSI modell Velocicalc plus 8385, se Figur 4, med 

onoggrannheten ± 3 % av det visade värdet.  
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Figur 4: Varmtrådsanemometer, TSI 

Kontoren i Hus 1 är försedda med fönsterapparater och har därför inte varit mätbara med den 

utrustning som funnits tillgänglig. Vid mätning av luftflöden vid till- och frånluftsdonen 

användes en stosförsedd anemometer av märket TSI ALNOR modell 6200, se Figur 5. 

Onoggrannheten är ± 3 % av det visade värdet. 

 
Figur 5: Stosförsedd anemometer av märket TSI ALNOR  

3.2.3 Flöden i kylsystem 

Eftersom det inte funnits någon tillgänglig information om hur mycket kyla som kylsystemet 

i byggnaderna levererar har detta fått uppskattats med hjälp av mätningar och beräkningar. 

Ingen integrerad flödesmätning för köldbärar- och köldmedieflödena finns för kylaren varför 

en flödesmätning med en TA-CBI2 gjorts vid flera tillfällen, se Figur 6. Onoggrannheten för 

utrustningen är ± 1 % av det visade värdet eller ± 0,2 kPa. 
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Figur 6: Flödesmätare TA-CBI2 

3.2.4 Temperaturer 

Temperaturer har mätts på två sätt, momentant och genom loggning. Bland annat har 

medieflödenas temperaturer i kylsystemet loggats med två minuters samplingsintervall för att 

på så vis uppskatta kylbehovet i byggnaden. Temperaturerna i garage och verkstad såväl som 

utetemperaturen har loggats med tio minuters samplingsintervall. Samtliga 

temperaturloggningar har gjorts med hjälp av temperaturloggar av märket Tinytag Ultra 2, se 

Figur 7. Onoggrannhetsnivån för loggrar är ± 0,45 °C. 

 
Figur 7: Tinytag Ultra 2 

För momentana mätningar i bland annat ventilationskanaler har ett termoelement av märket 

Armatherm GTH 1160 använts med onoggrannheten ± 0,5 °C, se Figur 8. 
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Figur 8: Termoelement Armatherm GTH 1160 

3.2.5 Termografering 

Termografering genomfördes 8-9 april då utetemperaturen varierade mellan 4-5 °C. 

Garageportar, dörrar, och väggar har termograferats i syfte att hitta köldbryggor och otätheter 

i klimatskalet. Termokameran som använts var av märket Trotec IC 080 LV, se Figur 9. 

Onoggrannhet är enligt specifikationerna ± 2 % av mätvärdet eller ± 2 °C. 

 
Figur 9: T.v.Trotec IC 080 LV. T.h. IR-bild av betongvägg på söder 17:10 

3.3 Energiberäkningar och verifiering 

Utifrån mätdata, antaganden, schablonvärden, observationer och andra data har beräkningar 

utförts för att bestämma el-, värme och vattenanvändningen för de olika systemen i 

byggnaderna. I första hand har uppmätta värden och egna observationer eller tillhandahållen 

data för beräkning använts. När sådan information inte funnits tillgänglig har istället 

schablonvärden använts. Schablonvärden har hämtats från litteratur samt flera relevanta 

rapporter. Energiberäkningar har uteslutande gjorts i Microsoft Excel och 

simuleringsprogrammet BV
2
, se 3.6 Genomförande av simuleringen. 
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3.4 Kostnader och lönsamhet för åtgärder 

Investeringskostnader för föreslagna åtgärder har baserats på erfarenhetsvärden från ÅF och 

leverantörsdata. Lönsamhetsberäkningar för föreslagna åtgärder utvärderas med så kallad rak 

pay-off. Pay-off tiden har beräknats enligt 

         
                        

                   
      Ekvation 3-1 

Samtliga energipriser och investeringskostnader har beräknats exklusive moms. Priset för 

fjärrvärme har hämtats från Gävle Energi och uppgår till 370,6 SEK/MWh (Gävle Energi, 

2014a). Priset för elektricitet har antagits till 800 SEK/MWh och baserats på värden som 

används på ÅF. Priset på tappvatten har hämtats från Gästrike Vattens hemsida och uppgår 

till 13 SEK/m
3 

(Gästrike Vatten, 2013). 

3.5 Koldioxidutsläpp och miljöpåverkan 

Åtgärderna har, förutom ekonomiskt, utvärderats med avseende på miljöpåverkan. Det 

reducerade energibehovet som åtgärderna bidrar med gör att Söder 17:10 kan köpa in mindre 

energi och därmed minska dess miljöpåverkan. Utvärderingen har endast berört 

koldioxidekvivalenter. För fjärrvärme har utsläppsmängder baserats på Gävle Energis data 

för fjärrvärmeproduktion och motsvarar 10 kg CO2/MWh (Gävle Energi, 2014b). För elen har 

två förfaranden beräknats. Utsläppen har både baserats på svensk samt nordisk elmix. 

Utsläppen för svensk och nordisk elmix är antagen till 36,4 kg CO2/MWh respektive 97,3 kg 

CO2/MWh (Gode et al., 2011). Åtgärder rörande tappvattenanvändningen har inte utvärderats 

med avseende på miljöpåverkan då inga miljödata funnits att tillgå. 

3.6 Genomförande av simuleringen 

För att verifiera de föreslagna åtgärdernas påverkan på el- och värmeanvändningen samt för 

att upprätta en energibalans har simuleringsprogrammet BV
2
 2010 använts. Programmet 

simulerar en byggnads energianvändning baserat på klimatdata under ett normalår för en vald 

ort samt de indata som matats in. Förutom den direkta el-, värme-, vatten-, och 

kylanvändningen ger programmet också svar på hur mycket värme solinstrålningen bidrar 

med. BV
2
 ger också svar på hur transmissionsförlusterna fördelas i byggnadens olika delar. 

Programmet kan användas för alla typer av byggnader (CIT energy management AB.2013). 

3.6.1 Fastighetens uppbyggnad 

Eftersom detta arbete rörande Söder 17:10 består av två byggnader med tydlig uppdelning av 

verksamheter har två simuleringsmodeller byggts upp. I Hus 1 är det till exempel uteslutande 



 

14 

 

kontorsverksamhet samt förvaring av frihetsberövade personer. Hus 2 består till största del av 

verkstad och garage. Försök har gjorts för att bestämma klimatskalets karaktär och därmed 

dess isolerande förmåga med mera. Dock har dessa försök inte mynnat ut i någon större 

klarhet. U-värden för väggar, tak samt platta på mark har istället tagits från SBN75. SBN75 

är den byggnorm som kom närmast efter att Söder 17:10 byggdes. Byggnadens U-värden har 

därför bestämts till de gränsvärdena för klimatskalets isoleringsförmåga som presenterades i 

SBN75, detta i samråd med universitetslektor Jan Akander.  

I Tabell 2 redovisas mått på klimatskalets geometrier samt dess antagna U-värden. Måtten på 

vägg-, golv- och takareor har uppskattats efter planritningar. Väggarnas och byggnadernas 

höjd har uppskattats efter den verksamhet som bedrivs. Areor för nästintill samtliga 

fönstertyper har mätts manuellt på plats i fastigheten.  

Tabell 2: Den uppmätta geometrin och antagna U-värden för Söder 17:10 

Geometrier och U-värden för Söder 17:10 

 Hus 1 Hus 2 Enhet U-värde 
[W/m2*K] 

U-värde [W/m2*K] 
(inklusive köldbryggor) 

Källa 

Platta på mark: 2619 2740 m2 0,4 0,60 SBN75 
Tak: 2619 2740 m2 0,4 0,5 SBN75 
Atemp (inklusive 
garage): 

9222 3625 m2    

Rumshöjd: 2,4 2,7 m    
Våningsplan: 4 2 -    
Total hushöjd: 11 6 m    

Fasadareor exklusive fönster och fönsterkarm 
Västfasad: 740 486 m2 0,5 0,6 SBN75 
Sydfasad: 507 171 m2 0,5 0,6 SBN75 
Norrfasad: 504 37 m2 0,5 0,6 SBN75 
Östfasad: 819 460 m2 0,5 0,6 SBN75 

Fönsterareor inklusive karm 
Västfasad: 403 31 m2 2,9 3,48 ATON* 
Sydfasad: 211 1 m2 2,9 3,48 ATON* 
Norrfasad: 214 3 m2 2,9 3,48 ATON* 
Östfasad: 324 70 m2 2,9 3,48 ATON* 
Tak: 14 0 m2 2,9 3,48 ATON* 

Glasandel för fönster 
Väst: 89 94 %    
Syd: 89 100 %    
Norr: 89 90 %    
Öst: 89 95 %    
Tak: 100 0 %    

Area för portar 
Väst: 8 17,6 m2 1 1,20 ÅF 
Syd:  12 m2 1 1,20 ÅF 
Norr:  0 m2 1 1,20 ÅF 
Öst:  0 m2 1 1,20 ÅF 

*=(ATON Teknikkonsult, 2007) 
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3.6.2 Indata  

De indata som använts för simuleringen i BV
2
 vad det gäller energianvändning är desamma 

som för de egna energiberäkningarna och. Så långt det varit möjligt har resultat från de egna 

mätvärdena, inventeringarna samt information från fastighetsägaren använts som input i 

programmet. Schablonvärden har använts som komplettering när dessa data varit 

otillräckliga. Se Bilaga 6 för fullständig indataförteckning. 

4 Teori 

Syftet med denna teoridel är att ge en djupare förståelse för detta arbete. Det är viktigt att 

förstå de bakomliggande teorierna för att förstå en byggnads totala energisystem. En 

litteraturstudie är också nödvändig att göra för att hitta passande åtgärder för att identifierade 

brister och att samtidigt förankra dessa åtgärder i en vetenskaplig grund. Här presenteras 

också ekvationer som använts för energiberäkningarna i denna rapport. Kapitlet bygger på 

vetenskapliga undersökningar, facklitteratur, publicerade rapporter samt erfarenhetsvärden 

från experter inom branschen. 

4.1 Generella värden och begrepp 

Antagna värden 

En del värden används återkommande i detta arbete och kan variera beroende på de 

fysikaliska förutsättningar som råder vid det aktuella mättillfället. En del av dessa värden har 

antagits vara konstanta genom hela arbetet oavsett förutsättning. Dessa värden presenteras 

nedan. 

cp = specifik värmekapacitet – berättar hur mycket energi det krävs att värma upp ett kilo av 

ett ämne en grad (°C). Antas vara 4,18 kJ/kg,K för vatten och 1,0 kJ/kg,K för luft. 

  = densitet - ett mått på hur mycket en kubikmeter av ett ämne väger. Antas vara 1000 kg/m
3
 

för vatten och 1,2 kg/m
3
 för luft. 

Begrepp 

Atemp 

Atemp definieras som den area i en byggnad som den specifika energianvändningen ska 

beräknas efter. Den beskriver golvarean innanför klimatskärmen, inklusive mellanväggar, 

schakt och så vidare, som värms till mer än 10 °C. Varmgarage (>10 °C) i bostäder och 

lokalbyggnader räknas inte in eftersom det skulle göra de ställda energikraven för snäva. För 
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fristående varmgarage gäller Atemp, men med lägre ställda krav än bostadshus och lokaler 

(Boverket, 2013). 

Byggnadens specifika energianvändning 

Byggnadens specifika energianvändning under ett år presenteras i kWh/m
2
,Atemp. I detta ingår 

uppvärmning och kylning av utrymmen, uppvärmning av tappvarmvatten samt fastighetsel. 

Hushållsenergi eller verksamhetsenergi räknas inte med i detta annat än då det ingår i 

byggnadens grundläggande verksamhetsanpassade krav på varmvatten, värme och 

ventilation. Utifrån den specifika energianvändningen kan fastigheter rangordnas och 

kategoriseras efter dess energiprestanda. Boverkets krav är uppdelat på tre klimatzoner. I zon 

2, där Gästrikland ingår, är kravet 100 kWh/m
2
,Atemp med tillägg då uteluftsflödet av utökade 

hygieniska skäl är högre än 0,35 l/m
2
 för lokaler med annan uppvärmning än el (Boverket, 

2013). 

4.2 Transmissionsförluster 

Klimatskalets uppgift är att se till att ett bra inomhusklimat kan hållas. Klimatskalets kvalité 

bestämmer hur mycket energi som måste tillföras en byggnad för att uppnå och bibehålla ett 

önskat inneklimat. Transmissionsförlusterna blir större ju större temperaturskillnaden är 

mellan ute och inne. I Norden är utetemperaturen lägre än innetemperaturen större delen av 

året vilket medför att värmebehovet i en byggnad oftast är större än kylbehovet sett över ett 

helt år. Transmissionsförluster kan ske genom tak, väggar, fönster, dörrar och golv. 

Köldbryggor ökar storleken på förlusterna. Exempel på köldbryggor är anslutningar mellan 

väggar, rörgenomdragningar och balkonger (Sandin, 2010). 

4.2.1 Värmegenomgångskoefficient, U-värde 

När värmemängden genom klimatskalet ska beräknas används 

värmegenomgångskoefficienten, U-värdet, som ett mått på klimatskalets isoleringsförmåga. 

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

konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av konstruktionen är en grad” 

(Sandin, 2010). Ett lägre U-värdet ger en bättre isoleringsförmåga och är inversen av totala 

värmemotståndet, R, enligt (Sandin, 2010) 

   
 

                    
            Ekvation 4-1 

där  Rsi = värmeövergångsmotstånd på insidan [m
2
,K/W]

  R1…RN = värmemotstånd för väggskikten [m
2
,K/W]

  Rse = värmeövergångsmotstånd på utsidan [m
2
,K/W] 
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4.2.2 Köldbryggor 

Med köldbryggor menas en konstruktionsdetalj i klimatskalet som medför en lokalt minskad 

värmeisoleringsgrad än omgivande konstruktionsdelar. Köldbryggan gör att mer värme kan 

strömma genom konstruktionen. Ett exempel är reglar i en vägg. Mellan reglarna finns 

vanligtvis isoleringsmaterial med större isolerande förmåga än reglarna som oftast är av trä 

eller metall. Det gör att värme bättre leds genom väggen där reglarna sitter än genom de 

partierna med isolering (Sandin, 2010). Detta visualiseras i Figur 10.  

 
Figur 10: Exempel på köldbryggor p.g.a. reglar i vägg (www.byggahus.se) 

Notera bristen hos isoleringsskiktet mellan reglarna mitt i bilden. Detta kan vara ett hål i 

isoleringen eller ett tecken på luftläckage genom den. Luftläckage är inte detsamma som 

köldbryggor men kan upptäckas med samma mätmetod. Förutom ökade värmeförluster kan 

köldbryggor orsaka kondensutfällning. I och med att varm luft kyls av vid köldbryggan så 

pass mycket kan dess daggpunkt nås och fukt fällas ut (Sandin, 2010). 

4.3 Luftflöden genom klimatskalet 

Det finns två huvudsakliga typer av luftflöden genom klimatskalet, ventilation och 

luftläckage. Ventilationens huvudsakliga uppgift är att föra bort förorenad luft och tillföra ny 

frisk luft. I BBR finns bestämmelser för hur stort luftutbytet måste vara för olika typer av 

lokaler och verksamheter. Den luft som tillförs en byggnad kan behövas förvärmas eller kylas 

innan den distribueras ut i byggnadens utrymmen för att inte inomhusklimatet ska påverkas 

negativt (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

4.3.1 Luftläckage 

Luftläckage beror på att uteluft läcker in och inneluft läcker ut ur en byggnad. Dessa läckage 

kan bero på otätheter i klimatskalet eller vädring med fönster och dörrar. Luftläckage kallas 

ofta ofrivillig ventilation i facklitteratur vilket kan vara missledande. Vädring genom fönster 

är ett självvalt luftläckage och bör i sådana fall betraktas som frivillig ventilation. 

Drivkrafterna är termiska eller tryckrelaterade (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Denna typ av 

ventilation kan inte förvärmas i en värmeväxlare eller ett värmebatteri vilket gör att 

byggnadens övriga värmesystem måste värma den. Luftläckage genom enskilda springor och 

öppningar kan beräknas enligt ekvationer i Bilaga 7 (J. Akander, personlig kommunikation, 
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16 maj 2014). Ett schablonvärde för den totala luftläckaget som ofta antas för byggnader 

byggda under 70-talet är 0,8 l/s,m
2
 (J. Akander, personlig kommunikation, 16 maj 2014). 

4.3.2 Ventilation 

Den frivilliga ventilationen, benämns oftast endast som ventilation, kan antingen vara 

mekaniskt styrd eller fungera genom så kallat självdrag. Frivillig ventilation går ofta att styra 

och reglering av luftflöden och drifttider är möjlig till skillnad från luftläckageflöden. Dess 

viktigaste syfte är att föra bort gammal förorenad luft och ersätta med ny frisk uteluft. Den 

gamla luften innehåller en högre grad av koldioxid, luftföroreningar och lukt varför den 

måste bytas ut med jämna mellanrum (Warfvinge & Dahlblom, 2010). I BBR regleras lägsta 

nivåerna för luftutbytet för olika typer av utrymmen. Till exempel är kravet för cellkontor 

0,35 l/s,m
2
 (golvarea) + 7 l/person. Dock är rekommendationen att minst ha 20 l/s per kontor 

för att kompensera ”gratisvärmen” från datorer och belysning med mera (Håkan Enberg, 

2012). 

4.4 Ventilationssystem 

Ventilationen innehar ofta en stor del av en byggnads energianvändning. Dels används 

elektricitet för att driva fläktar och spjäll och dels används värme för att värma upp den luft 

som tas utifrån och tillförs byggnaden. I kontorsbyggnader är det dessutom vanligt med 

kylfunktion av tilluften, någon som ökar den årliga energianvändningen. Effektbehovet för 

uppvärmning av ventilationsluften beräknas enligt (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

                                     Ekvation 4-2 

där    = luftens densitet   [kg/m
3
]

  cp = luftens specifika värmekapacitet  [J/kg,K]

  qtill = tilluftens ventilationsflöde  [m
3
/s]

  Tinne = tilluftens temperatur  [°C]

  Tute = utetemperaturen   [°C]

  η = verkningsgraden för värmeåtervinningen [%] 

4.4.1 FTX-system 

Med ett FTX-system menas ett tillufts- och ett frånluftssystem med en värmeväxling. 

Värmeväxlingen kan ske på flera sätt. Grundprincipen är att uteluft tas in genom 

uteluftskanalen och tillförs aggregatet där den värmeväxlas med frånluften som tagits från 

byggnaden. En fördel med detta är att uteluften kan filtreras. Den nu uppvärmda tilluften som 

sedan distribueras vidare i byggnadens utrymmen. Den värmeväxlade frånluften avges från 

byggnaden som avluft. Ett FTX-system kräver alltså både ett till- och frånluftssystem. Detta 

medför ett större elbehov för drift än ett F-system eller S-system. Dock gör värmeväxlingen 

att mindre värme behöver tillföras tilluften innan den distribueras i byggnaden. FTX-system 

är det vanligaste ventilationssystemet i kontorsbyggnader där kravet på ventilationen och 
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luftens kvalité är högt (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Forskning har visat att dålig 

luftkvalité och andra ventilationsproblem i kontorsbyggnader medför sämre 

koncentrationsförmåga för de som arbetar där. Temperaturer och ljudnivåer från ventilationen 

är två faktorer som kan påverka koncentrationsförmågan (Warfvinge & Dahlblom, 2010). De 

vanligast förekommande FTX-systemen i Sverige är roterande värmeväxlare, 

korsströmsvärmeväxlare och vätskekopplad värmeväxlare. Verkningsgraderna skiljer sig 

emellan de olika systemen. Runt 85 % av all värme kan återvinnas under de mest gynnsamma 

fallen (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

4.4.1.1 Temperaturverkningsgrad 

Värmeåtervinningsförmågan för ett FTX-system mäts med hjälp av 

temperaturverkningsgraden, η. Den definieras som återvunnen dividerad på den tillgängliga 

energin. Verkningsgraden kan mätas momentant genom att mäta temperaturerna kring 

värmeväxlaren och beräknas både på till- och frånluftssidan enligt (Warfvinge & Dahlblom, 

2010) 

       
          

          
 

     

     
         Ekvation 4-3 

       
         

          
 

     

     
         Ekvation 4-4 

där  Ttill = tilluftstemperatur   [°C]

  Tute = utetemperatur   [°C]

  Tfrån = frånluftstemperatur   [°C]

  Tav = avluftstemperatur   [°C]

  qtill = tilluftsflöde   [m
3
/s]

  qfrån = frånluftsflöde   [m
3
/s] 

När det råder jämnvikt mellan till- och frånluftsflöden gäller (Adalberth, Wahlström, Abel, & 

Tućan, 2008) 

         
          

          
     

          

          
         Ekvation 4-5 

Vid temperaturmätning på tilluftssidan är det viktigt att mäta temperaturen innan ett 

eventuellt värme- och kylbatteri. Strålningsfaktorn från ett sådant batteri måste också tas i 

beaktande vid mätning. Från- och tilluftsfläktarnas påverkan på luftflödenas temperaturer är 

en annan faktor som kan påverka resultatet av verkningsgradsberäkningar eftersom en del av 

den elenergi som tillförs blir värme istället för arbete (J. Vejdeland. Personlig 

kommunikation, 8 juni 2014).  

4.4.1.2 Roterande värmeväxlare 

En roterande värmeväxlare är en regenerativ värmeväxling där ett hjul med veckade 

aluminiumprofiler som luften strömmar igenom. Varm frånluft från lokalerna strömmar 

igenom hjulet som roterar. Hjulet roterar så att den uppvärmda delen kommer till sidan med 
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den tillströmmande uteluften. När denna strömmar igenom det uppvärmda hjulet värms luften 

upp innan det distribueras ut i byggnaden, se Figur 11. Om inte värmeväxlingen är tillräcklig 

kan den eftervärmas med hjälp av ett värmebatteri (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 
Figur 11: Roterande värmeväxlare (www.flaktwoods.se) 

Fördelen med roterande värmeväxlare är att den har en väldigt hög verkningsgrad. Upp till 85 

% har uppmätts i laboratorium (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Dock kräver denna lösning 

att från- och tilluftskanaler dras så att det möts vid ventilationsaggregatet. Det gör att det 

ibland kan bli svårt logistiskt att installera ett sådant aggregat. I och med att luften passerar 

genom små perforeringar i det roterande värmeåtervinningshjulet kan det lätt fastna smuts 

och skadliga partiklar och de kan täppas igen. Det gör att tryckfallet över växlaren blir högt 

vilket medför att från- och tilluftsfläktarna måste arbeta hårdare. Det finns också en risk att 

partiklar och smuts och därmed lukt förs från frånluften till tilluften genom växlaren. I det 

avseendet är korsströmsvärmeväxlare ett bättre alternativ (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

4.4.1.3 Korsströmsvärmeväxlare 

Korsströmsvärmeväxlare, eller motströms- och plattvärmeväxlare som de också kallas, är en 

så kallad rekuperativ värmeväxlare och fungerar på så sätt att de varma och kalla 

luftströmmarna korsar varandra om vartannat med tunna plåtskivor emellan. De tunna 

plåtskivorna värms upp av de varma strömmarna och kyls av mot de kalla, se Figur 12. 

Tekniken gör att ingen eller väldigt lite föroreningar överförs mellan luftkanalerna, vilket är 

speciellt viktigt när det till exempel gäller utrymmen där till exempel kemikalier hanteras. 

Nedkylningen som sker för frånluften i växlaren gör att kondens bildas i växlaren och 

kondensvatten måste ledas bort eftersom det annars finns risk för isbildning (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). Korsströmsvärmeväxlaren har en sämre verkningsgrad än en roterande 

värmeväxlare, cirka 50-60 % i gynnsamma förhållanden. Växlaren har få rörliga delar vilket 

minskar risken för haverier. Precis som för roterande värmeväxlare måste 

ventilationskanalerna ledas till samma ventilationsutrymme vilket kan medföra logistiska 

problem (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
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Figur 12: Korsströmsvärmeväxlare (www.svenskventilation.se) 

4.4.1.4 Vätskekopplad värmeväxlare 

Ett FTX-system med vätskekopplad värmeväxling, även kallad batterivärmeväxlare, fungerar 

på så vis att den varma frånluften passerar genom ett kylbatteri och värmer därmed upp en 

frysskyddad vätskelösning. Vätskan pumpas sedan vidare till ett värmebatteri som sitter i 

tilluftskanalen och värmen överförs till luftströmmen, se Figur 13. 

Temperaturverkningsgraden är som högst mellan 50-55 % (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

 
Figur 13: Vätskekopplad värmeväxlare (www.systemair.com) 

Lösningen gör att från- och tilluftskanaler inte behöver ledas till samma ventilationsrum 

vilket gör att systemet är mer flexibelt än roterande- och korsströmsvärmeväxlare. Smuts och 

partiklar kan inte heller föras över mellan luftströmmarna. De negativa aspekterna, förutom 

den förhållandevis låga temperaturverkningsgraden, är att batterierna medför ett högt 

tryckfall. Fläktarna måste därmed arbeta hårdare. Dessutom måste en cirkulationspump 

användas för att transportera vätskan (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

Eftersom det kan vara ett långt avstånd mellan batterierna är det viktigt att medierören är 

välisolerade så att den återvunna värmen från frånluften når tilluftsströmmen och avges där. 

Om rören är dåligt isolerade försämrar det verkningsgraden för värmeväxlingen. 

Värmegenomgången, värmeförlusten per meter, hos rören är direkt beroende av rörets och 

isoleringens tjocklek och värmekonduktivitet (J. Akander. Personlig kommunikation, 16 maj 

2014). 
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4.4.2 SFP-tal 

För att mäta ventilationssystemets eleffektivitet används uttrycket Specific Fan Power, SFP. 

Det är ett mått på hur mycket elenergi som krävs för att transportera en kubikmeter luft. Ett 

lägre SFP-värde visar på ett eleffektivare system (Adalberth et al., 2008) och beräknas enligt 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

     
                  

    
           Ekvation 4-6 

där  Ptilluft = tillförd el till tilluftsfläkten   [kW]

  Pfrånluft = tillförd el till frånluftsfläkten  [kW]

  qmax = det största av till- och frånluftsflödena [m
3
/s] 

I Tabell 3 redovisas typiska SFP-värden för olika typer av ventilationssystem. 

Tabell 3: Typiska SFP-värden för olika system (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Systemtyp eller fläkt SFP-tal [kW/m3/s] 

Äldre FTX 3 - 4 

Nya FTX 1,5 - 2 

Äldre FTX cirka 2 

Nya F 0,5 - 0,7 

Nya FVP 0,8 

I Tabell 4 redovisas de allmänna råd som Boverket bestämt genom BFS 2006:12 för 

eleffektiviteten för olika typer av nya ventilationssystem. 

Tabell 4: Rekommenderade SFP-värden (Boverket, 2009) 

Systemtyp SFP-tal [kW/m3/s] 

Från- och tilluft med värmeåtervinning: 2,0 

Från- och tilluft utan värmeåtervinning: 1,5 

Frånluft med återvinning: 1,0 

Frånluft: 0,6 

Det är viktigt att mäta upp det effektuttag som fläktarna har för att få fram ett verkligt SFP-

värde eftersom fläktarnas märkeffekt sällen speglar den faktiska elanvändningen (Adalberth 

et al., 2008). 

4.4.3 Affinitetslagar 

Med de så kallade affinitetslagarna kan elbehovet för en fläkt tas fram om viss information 

redan finns. Förutsättningarna för att dessa lagar ska gälla är att luftflöde och totaltryck i 

fläkten vid ett visst varvtal är kända. De tre affinitetslagarna beräknas enligt (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010) 
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 Ekvation 4-9 

där   q1 = luftflöde genom fläkt i driftfall 1  [m
3
/s]

  q2 = luftflöde genom fläkt i driftfall 2  [m
3
/s]

  n1 = fläktens varvtal i driftfall 1  [r/min]

  n2 = fläktens varvtal i driftfall 2  [r/min]

  Δp1 = fläktens tryck i driftfall 1  [Pa]

  Δp2 = fläktens tryck i driftfall 2  [Pa]

  P1 = fläktens effektbehov i driftfall 1  [W]

  P2 = fläktens effektbehov i driftfall 2  [W] 

4.5 Värmesystem 

Värmesystemets uppgift är att distribuera ut värme i byggnaden motsvarande värmebehovet. 

Det kan ske på många olika sätt, till exempel genom elradiatorer, vattenburet system med 

radiatorer eller värmegolv. För att det ska bli en jämn temperatur i hela byggnaden samt att 

den inte varierar för kraftigt med utetemperaturen är det viktigt att det är korrekt injusterat 

och styrs på rätt sätt (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

4.5.1 Effektbehov 

Då ett värmesystem ska dimensioneras måste effektbehovet i byggnaden bestämmas. 

Effektbehovet varierar mellan olika byggnader och beror på många faktorer, till exempel 

byggnadens storlek, typ av verksamhet, ventilationstyp, klimatskalets isoleringsförmåga med 

mera. För kontorsbyggnader är effektbehovet 35-60 W/m
2
Atemp, beroende på var i landet 

byggnaden ligger och när det byggdes (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Effektbehovet för 

uppvärmning är ofta lägre i nyare byggnader än i äldre. Eftersom osäkerheten i 

uppskattningen av effektbehovet är stort leder det ofta till att värmesystem blir 

överdimensionerade (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Ett problem är att byggnader med lågt 

värmebehov i regel har högre kylbehov eftersom det låga värmebehovet ofta beror på den 

höga graden av interna värmetillskott (J. Akander. Personlig kommunikation, 25 april 2014). 

4.5.2 Värmekälla 

Där värmesystemet får energi ifrån kallas enkelt för värmekälla. I Sverige är det vanligt att 

värmekällan är fjärrvärme där fjärrvärmenätet överför energi till byggnadens värmesystem 

genom en värmeväxlare. All värmeproduktion är då förlagd till en annan plats. Andra 
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alternativ är att det finns någon form av värmepanna eller värmepump i byggnaden som 

förser systemet med värmeenergi. Dessa alternativ innebär oftast ett större engagemang och 

kunnande från fastighetsskötaren än fjärrvärmealternativet. 

4.5.3 Distribution och reglering 

Värmedistributionen i en byggnad kan som sagt ske på många sätt. Det vanligaste i Sverige är 

att ha ett vattenburet värmesystem med radiatorer som rumsvärmare. Med vattenburet system 

menas att vatten cirkulerar i ett system där det värms upp av värmekällan och distribueras i 

byggnaden. Värmekällan kan till exempel vara en pelletspanna eller en växlare kopplad till 

fjärrvärme. Vattnet distribueras genom ett rörsystem fram till ett värmeavgivandet element, 

till exempel en radiator. Det varma vattnet avger energi i radiatorn och kyls därmed av och 

transporteras därefter tillbaka till värmekällan för uppvärmning. Den värmemängd som avges 

från radiatorn beror på det strömmande vattnets hastighet och temperatur före och efter 

radiatorn (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Temperaturen på det vatten som tillförs radiatorerna regleras i en reglercentral. 

Framledningstemperaturen på vattnet regleras oftast på basis av utetemperaturen. I centralen 

justeras en reglerkurva som bestämmer vilken framledningstemperatur som ska råda vid en 

specifik utetemperatur. Ofta finns också en separat reglerkurva för kretsen som värmer 

ventilationsluften. I Diagram 1 visualiseras reglerkurvorna för radiatorkrets (VS01) och 

ventilationskrets (VS02) för Söder 17:10. 

  
Diagram 1: Reglerkurvor för Söder 17:10 

4.6 Varmvatten och varmvattencirkulation 

I såväl bostads- som kontorsbyggnader är behovet av tappvatten stort. Det vatten som tillförs 

byggnaden är ofta kallt, cirka 10 °C (Warfvinge & Dahlblom, 2010), och behöver värmas när 
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det finns behov av varmvatten. Den energimängd som krävs för att värma vattnet till önskat 

temperatur kan då beräknas enligt  

     
                  

    
 [Wh] Ekvation 4-10 

där    = vattnets densitet   [kg/m
3
]

  cp = vattens specifika värmekapacitet  [J/kg,K]

  Vvv = varmvattenmängd   [m
3
]

  Tut = varmvattnets temperatur  [°C]

  Tin = kallvattnets temperatur  [°C] 

Sveby (2013) har tagit fram en årsschablon för tappvarmvattenanvändningen för 

kontorsbyggnader, 2 kWh/m
2
,Atemp. Denna värme antas inte komma kontorsbyggnaden 

tillgodo. Warfvinge och Dahlbom (2010) föreslår att samma schablonvärde istället ska vara 

15 kWh/m
2
,Atemp. 

För att undvika risk för tillväxt av legionellabakterier får temperaturen på tappvarmvattnet 

enligt BBR inte understiga 50 °C någonstans i systemet, inklusive tappstället. Detta gäller 

även stillastående vatten i ledningar. Samtidigt får det inte överstiga 60 °C vid tappstället då 

det föreligger skållningsrisk (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Förutom skållningsrisken bidrar 

för höga varmvattentemperaturer till onödigt hög energianvändning. 

Varmvattencirkulation, VVC 

Förutom de ovan nämnda kraven på varmvatten har BBR också krav på väntetiden för att få 

varmvatten till tappstället. Den får inte överstiga 10 sekunder. Av dessa anledningar används 

ofta varmvattencirkulation, VVC.  Det innebär att en VVC-ledning går parallellt med 

varmvattenledningen så att varmvattnet kan cirkulera och hållas varm. Cirkulationen sker 

med hjälp av en cirkulationspump (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Nackdelen med en VVC-

ledning är den ökade värmeanvändningen i och med transmissionsförlusterna från 

ledningarna. Denna värme kommer dock byggnaden i form av uppvärmning under 

uppvärmningssäsongen. I Sveby (2013) finns ett schablonvärde motsvarande 3 kWh/m
2
,Atemp 

för VVC-förluster i kontorsbyggnader. 

4.7 Internt värmetillskott 

Det interna värmetillskottet i en byggnad kallas ofta för ”gratisvärme”. Detta tillskott 

kommer från apparater, personer, belysning med mera som finns i rummen och som 

genererar värme som kan tillgodoräknas byggnaden. Sveby (2013) har tagit fram en 

rekommenderad årsschablon för kontor, 50 kWh/m
2
,Atemp/år. I värdet ingår värmetillskott 

från belysning, servrar, PC och övrig apparatur. 
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Personvärme 

En kontorsarbetare bidrar med cirka 108 W som kan tillgodoräknas byggnaden som värme 

(Levin & Wahlström, 2007). I Sveby (2013) finns ett schablonvärde som är baserat på att det 

finns en kontorsarbetare per 20 m
2
/Atemp som var och en avger 108 W, har en närvarotid 

motsvarande 70 %, arbetar 225 dagar per år och 9 timmar per dag. Resultatet blir 8,5 

kWh/m
2
,kontorsyta i värmetillskott per år. 

Belysning 

All belysning drivs av elenergi och 100 % av dess använda energi antas komma byggnaderna 

tillgodo i form av värme enligt Sveby, 2013. För belysning och andra elapparater kan den 

årliga elanvändningen beräknas enligt 

         [kWh] Ekvation 4-11 

där  P = effektuttaget för belysning/apparat  [kW]

  t = mätt eller antagen drifttid per år  [h/år]

  X = omvandlingsfaktor (=1 om inget annat uppgivits) [-] 

I beräkningar av effektbehovet för lysrör måste omvandlingsfaktorer användas tillsammans 

med märkeffekten för att få en energianvändning som är närmare verkligheten. För lysrör av 

typen T8 är faktorn 1,25 och för lysrörstypen T5 är den 1,1. Dessa faktorer är 

erfarenhetsvärden från ÅF (J. Vejdeland, personlig kommunikation, 6 maj 2014).  

4.8 Komfortkyla 

I moderna likväl som äldre renoverade lokal- och kontorsbyggnader är det vanligt med ett 

komfortkylsystem. Kontor är ofta en energiintensiv miljö med mycket värmetillskott från 

solinstrålning, utrustning och personal. Solinstrålningen är ofta mycket större i sådana 

byggnader än i till exempel bostadshus eftersom fasaden ofta består av större andel 

glaspartier (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Det är inte ovanligt att komfortkylan står för 10-

20 % av en kontorsbyggnads totala energianvändning (Aronsson & Bergsten, 2001).  

4.8.1 Kylproduktion 

Kylproduktion i byggnader kan ske på flera sätt. Det finns elstyrda kompressorkylmaskiner 

som är den vanligaste metoden, likväl som absorptions, sorptions- och evaporativ kyla. De 

två sistnämnda går endast att användas för luftburen kyla (Aronsson & Bergsten, 2001). 

4.8.1.1 Kompressorkylmaskin 

Tekniken för en kylmaskin bygger på samma teknik som värmepumpar med skillnaden att 

det är kylan som är det önskvärda. Lite förenklat kan sägas att värme upptas i förångaren där 

köldmediet värms upp och förångas. Köldmediet komprimeras sedan till ett högre tryck varpå 
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den kondenseras i kondensorn och avger värmen. Köldmediet förs sedan tillbaka till 

förångaren genom att passera en strypventil som sänker trycket så att köldmediet kan 

förångas, se Figur 14. 

 
Figur 14: Principskiss för kylmaskinprocessen (Aronsson & Bergsten, 2001) 

I enlighet med termodynamikens andra huvudsats kan inte värme överföras från ett kallare till 

ett varmare område, förutsatt att inget arbete tillförs systemet (Moran, Shapiro, Boettner, & 

Bailey, 2010). Detta arbete är i det här fallet den eldrivna kompressorn som komprimerar 

köldmediet samt cirkulationspumparna som finns i systemet. Den energi som tas ur 

köldbärarmediet i kylmaskinen kan beräknas enligt 

              (                                     )      [kWh] Ekvation 4-12 

där     = densiteten för köldbärare  [kg/m
3
]

  cp = specifik värmekapacitet för köldbärare [kJ/kg, °C]

  q = flöde köldbärare   [m
3
/s]

  Tköldbärare-retur = returtemperatur för köldbärare [°C]

  Tköldbärare-tillopp = tilloppstemperatur för köldbärare [°C] 

Genom att beräkna den så kallade köldfaktorn går det att se hur effektiv kylmaskinen är. 

Årsköldfaktorn visar effektiviteten över ett helt år och beräknas enligt (Aronsson & Bergsten, 

2001) 

                
              

                       
     Ekvation 4-13 

där  Levererad kyla = värme som tas upp av förångaren [kWh]

  Arbete till kylmaskinen = elektrisk energi [kWh] 

Vanligtvis brukar el till andra komponenter som arbetar med kylmaskinen räknas med i det 

tillförda arbetet, så som el till cirkulationspumpar (Aronsson & Bergsten, 2001). En vanlig 

årsköldfaktor för en äldre kylmaskin är runt 3 medan det kan vara så högt som 6 för nyare 
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modeller (Warfvinge & Dahlblom, 2010). För momentan mätning och uppskattning av 

kylmaskinens effektivitet, eller coefficient of performance (COPkyla), kan följande ekvation 

användas enligt (Energimyndigheten, 2006) 

         
                  

                  
 [-] Ekvation 4-14 

där  Pavgiven kyleffekt = levererad kyleffekt från kylmaskin [W]

  Ptillförd eleffekt = den uttagna eleffekten för kylmaskin [W] 

4.8.1.2 Fjärrkyla 

Fjärrkyla är en teknik som blivit vanligare de senaste åren. Systemet bygger på samma 

princip som fjärrvärmen med en central kylproduktion där kylan ”produceras” och sedan kan 

distribueras vidare till anslutna kunder.  

 
Figur 15: Principskiss över ett fjärrkylanät (www.sundsvallenergi.se/) 

Kylan i systemet kan bestå av så kallad frikyla eller produceras i någon typ av anläggning, till 

exempel kompressorkylanläggning. Fjärrkylavattnet växlas sedan hos kundens undercentral 

(Svensk Fjärrvärme, 2014).  

4.8.2 Distribution i byggnaden 

Luftburen kyla 

Ett enkelt sätt att distribuera kylan (bortföra värmen) i en byggnad är att kyla tilluften i 

ventilationssystemet med ett kylbatteri. Kylbatteriet placeras efter aggregatet på 

tilluftskanalen så att luften som passerar kyls ned till önskad temperatur. En viktig detalj att ta 

i beaktande är att möjligheten att kyla ned luften är begränsad ur komfortsynpunkt eftersom 

kall tilluft ofta uppfattas som drag. Den kylda luftens kyleffekt i rummet kan beräknas enligt 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 
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                       Ekvation 4-15 

där     = densiteten för luft   [kg/m
3
]

  cp = specifik värmekapacitet för luft  [J/kg,K]

  q = luftflöde    [m
3
/s]

  T2 = rumsluftens medeltemperatur  [°C]

  T1 = tilluftens temperatur   [°C] 

4.8.2.1 Kylbafflar 

En kylbaffel är ett vattenanslutet kylelement som placeras i takhöjd i ett utrymme med 

kylbehov. Köldbärarmedia passerar genom elementet och absorberar värme från den rumsluft 

som strömmar igenom elementet. Kylbaffeln kan antingen fungera genom egenkonvektion 

där rumsluften fritt kan passera genom elementet eller genom så kallad tilluftsbaffel där 

tilluften strömmar genom baffeln (Warfvinge & Dahlblom, 2010). En fördel med kylbafflar 

är att de kan anpassas efter behovet i utrymmet där de sitter med ett eget reglage. 

4.9 Övrig teknisk utrustning 

Kompressor och tryckluftssystem 

I verkstäder är det vanligt att det finns ett tryckluftssystem. Tryckluftssystemets uppgift blir 

att förse verktyg och annan utrustning med energi för drift i form av tryckluft. Kompressorn 

som är huvudkomponenten i systemet suger in och komprimerar i detta fall luft och höjer på 

så sätt dess densitet (Alvarez, 1990). Denna komprimerade luft distribueras sedan ut i 

systemet. 

Alla tryckluftssystem läcker luft vilket gör att energibehovet för kompressorn kan bli onödigt 

höga. Läckage på 10-15 % under drift är inte ovanligt (Copco, 2010). Ett regelbundet 

underhåll och kontinuerlig kontroll av systemet är därför nödvändigt för att minska onödigt 

höga energikostnader. Sett till en kompressors livscykelkostnad är inköpskostnaden endast en 

liten del av den totala livscykelkostnaden, motsvarande 21 % medan service och 

underhållskostnaden är 7 %. Driftkostnaden uppgår till 72 % varför det är viktigt att ha ett väl 

underhållet system och rätt driftsättning (Copco, 2010). 

5 Resultat 

Resultatet i denna studie kommer från de mätningar, inventeringar och övrig insamling av 

data som genomförts. Simuleringar har sedan baserats på en del av dessa resultat och 

redovisas även det i detta avsnitt. Endast relevant data presenteras, övriga data som inte är 

relevant för studien har istället lagts i bilagor. 
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5.1 Mätresultat 

5.1.1 El-mätningar 

Mätning har genomförts för en del av den utrustning i byggnaden som använder el. Både 

momentan mätning och loggning har genomförts. All utrustning som använder el har en så 

kallad märkeffekt, denna stämmer erfarenhetsmässigt dock sällan med den uttagna effekten 

för utrustningen. När det inte varit möjligt att mäta elanvändningen har istället beräkningar 

baserats på inventering. När varken mätning eller inventering varit möjlig eller tillräcklig har 

schablonmässiga värden använts för att dela upp energianvändningen i olika poster. 

5.1.1.1 Total elanvändning 

Under perioden 15-25 april 2014 loggades det totala effektuttaget för Söder 17:10. 

Effektmätning genomfördes på alla tre inkommande faser med 20 minuters intervall. I 

Diagram 2 visas resultatet av mätningen.  

 
Diagram 2: Totalt effektuttag för Söder 17:10, 15-25 april 2014 
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5.1.1.2 Kylmaskin 

Effektuttaget för kylmaskinen loggades under perioden 15-25 april 2014. Medeltemperaturen 

ute var 8,26 °C under mätperioden. Mätresultatet visas i Diagram 3.

 
Diagram 3: Effektuttag för kylmaskin mellan 15-25 april 2014 

En samtidig loggning av temperaturen på köldbärarens och köldmediets tillopp och retur till 

kylmaskinen genomfördes. I diagrammen nedan redovisas mätresultatet för ett dygn som är 

representativt för hela mätperioden. Fullständigt resultat finns i Bilaga 5. 
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Diagram 4: Temperaturer för köldbärarens tillopps- och returtemperatur under 23 april 2014 

 
Diagram 5: Köldmediets tillopps- och returtemperaturer 23 april 2014 

Utetemperaturen som loggades under samma period redovisas i Diagram 6. Fullständigt 

mätresultat för hela perioden återfinns i Bilaga 5. 
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Diagram 6: Utetemperaturen under dygnet 23 april 2014 

Kylmaskinen är enligt Kalle Larsson i drift året om. Inställningarna gör gällande att börvärdet 

för köldbärarflödets utlopp är 11,5 °C. Kylmaskinen har funktion för frikyla. Frikylan är 

aktiv då utetemperaturen är under 4 °C. Kylbafflarna i kontoren tillförs kyla året om med en 

temperaturbörvärde på 14°C. Förutom kylbafflar på kontor och kylbatteri till 

ventilationsaggregat betjänar kylmaskinen ett antal luftkylare i serverrum och verkstad. 

5.1.1.3 Kompressor 

Loggning av luftkompressorns effektuttag genomfördes mellan 15-23 april med fem minuters 

loggningsintervall. Resultatet presenteras i Diagram 7.

 
Diagram 7: Effektuttag för kompressorn mellan 15-23 april 2014 
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5.1.1.4 A1F1 – ventilationsrum Hus 1 

En av de största posterna när det gäller elenergi i byggnaderna är den el som används i 

ventilationsrummet på plan 2, Hus 1. Gruppen heter A1F1 och matas från huvudelcentralen. 

Loggning av gruppen effektuttag genomfördes under samma period som den totala 

inkommande elen, 15-25 april 2014. I fläktrummet är sex stycken ventilationsaggregat 

placerade, LA-Kontor 1, LA-Kontor 2, LA LKC, LA Arresten, LA Matsal och LA 

Omklädningsrum. Inställda drifttider och uppmätta temperaturverkningsgrader presenteras i 

Tabell 6 respektive  

Tabell 7. Mätresultatet visualiseras i Diagram 8. 

 
Diagram 8: Effektuttag för A1F1 mellan 15-25 april 2014 

5.1.1.5 Pumpdrift 

Momentan mätning av ett antal pumpar har genomförts. Resultatet presenteras i tabellen 

nedan. 

Tabell 5: Resultat för effektmätning för utvalda pumpar 

Pumpar Effektuttag [kW] 

P1-KM1 5,25 

P1-KB1 5,85 

Circ pump Kyla vent.rum 0,64 

VVC1-CP01 0,21 

VS01-CP01 0,18 

VS02 0,40 

P1-KM1 är cirkulationspumpen för köldmediet i kylmaskinsrummet. P1-KB1 är 

cirkulationspumpen för köldbärarmediet i samma utrymme. VS01-CP01 är 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

12:00
15/4

Tisdag

12:00
16/4

Onsdag

12:00
17/4

Torsdag

12:00
18/4

Fredag

12:00
19/4

Lördag

12:00
20/4

Söndag

12:00
21/4

Måndag

12:00
22/4

Tisdag

12:00
23/4

Onsdag

12:00
24/4

Torsdag

12:00
25/4

Fedag

Effekt (kW) 

Effektuttag för A1F1



 

35 

 

cirkulationspumpen för radiatorkretsen och VS02 är cirkulationspumpen för 

ventilationskretsen. 

5.1.2 Temperaturmätning i verkstad och garage 

Temperaturen har loggats i både verkstaden och garaget mellan 15-25 april 2014. Både 

verkstaden och garaget värms av flera luftvärmare som styrs med väggmonterade 

rumstermostater. De fungerar på det sättet att om rumstermostaten känner av att 

rumstemperaturen går under den nivå som termostaten är inställd för så startar luftvärmarna. 

Värmarna är vätskekopplade och luften värms med värme från radiatorkretsen. 

I garaget finns fyra äldre luftvärmare av okänt fabrikat och värmeeffekt. Tre styrs från en och 

samma rumstermostat medan det är oklart var den fjärde styrs från. Rumstermostaten var 

inställd på 18 °C under mätperioden. I verkstaden finns tre luftvärmare, två äldre, av samma 

typ som i garaget, och en nyare modell av märket Eveco. De två äldre styrs från en 

gemensam rumstermostat mitt i verkstaden med en inställd temperatur på 19 °C. Den nyare 

styrs från en egen rumstermostat som vid mättillfället var inställd på 20 °C. 

Temperaturloggarna har placerats intill rumstermostaterna för luftvärmarna. Resultatet från 

temperaturloggningen redovisas i diagrammet nedan.

 
Diagram 9: Resultaten från temperaturloggning i verkstad och garage, 15-25 april 
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5.1.3 Inventering 

5.1.3.1 Belysning 

Resultatet av den inventerade belysningen redovisas i tabellen nedan. Endast de utrymmena 

med hög installerad belysningseffekt har tagits med i tabellen. 

Utrymme Effekt per armatur [W] Brinntider [h/vecka] Källa brinntider 

Hus 1    

Toaletter 40 10 Egen uppskattning 

Samtliga kontor 28*2   

Korridorer plan 1 (södra 
halvan) 

18-26 60 Tidur 

Korridorer plan 1 (norra 
halvan) 

18-26 168 Antaget 

Korridorer plan 2 18-26 60 Tidur 

Korridorer plan 3 18-26 60 Tidur 

Korridorer plan 4 (Häkte) 18-26 168 Egen uppskattning 

Hus 2    

Garage 70*1,1 60 Egen uppskattning 

Verkstad 90*1,25 60 Egen uppskattning 

I stort sett samtliga kontor utrustade med samma sorts lysrörsarmatur (T5 lysrör) med en 

installerad effekt på cirka 58 W/arbetsplats. Medelvärdet av den installerade belysningen 

hamnar någonstans runt 3,5-4 W/m
2
,kontorsutrymme för Hus 1. 

5.1.3.2 Ventilation 

Det finns elva stycken ventilationsaggregat i byggnaderna. Samtliga är utrustade med någon 

form av värmeåtervinning. Aggregatens drifttider har avlästs direkt på aggregatens 

datacentraler där det varit möjligt. Två av aggregaten är närvarostyrda och har inga inställa 

drifttider. Övriga aggregat har tidsstyrning med varierande drifttider. Inställda drifttider för 

samtliga ventilationsaggregat redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6: Samtliga ventilationssystem för Söder 17:10 

Ventilationsaggregat Drifttider  
helfart 

Drifttider halvfart Drifttid 
[h/vecka] 

Märkeffekt 
fläktar [kW] 

LA-Kontor 1 M-F 06:00-18:00 Övrig tid 168 16 

LA-Kontor 2 M-F 06:00-18:00 Övrig tid 168 16 

LA LKC Kontinuerligt - 168 6 

LA Arresten Kontinuerligt - 168 6 

LA Matsal M-F 06:30-17:30 Övrig tid 168 6 

LA Omklädningsrum M-S 06:00-18:00 Övrig tid 168 6 

LA tekniskt labb M-F 05:30-17:30 Övrig tid 168 6 

FTX-1 Häktet M-S 05:00-21:00 Övrig tid 168 11 

LB01 Skjutbanan Timer -  3,7 

LA Gym Timer -  1,1 

TA 401-TA 402/FF 402 M-S 06:00-17:00 - 168 9 



 

37 

 

I Tabell 7 redovisas resultaten av uteluftsflödesmätningar och temperaturverkningsgraden för 

samtliga ventilationsaggregat. Utetemperaturen den 11 februari var 4,5 °C. Den 8:e april var 

den 5,0 °C. 

Tabell 7: Uppmätta uteluftsflöden och temperaturverkningsgrader, 11 februari och 8 april 

Ventilationsaggregat Uteluftsflöden 
helfart [m3/s] 

Uteluftsflöden 
halvfart [m3/s] 

VVX-11 
februari [%] 

VVX- 8 april 
[%] 

LA- Kontor1 3,91 1,95 65 78 

LA-Kontor2 4,42 2,21 68 78 

LA LKC 0,75 - 76 79 

LA Arresten 0,90 - 48 49 

LA Matsal 0,78 0,39 64 66 

LA Omklädningsrum 0,90 0,45 54 60 

LA Tekniskt labb 1,18 0,59 58 48 

FTX-1 Häktet 2,25 1,13 73 72 

LB01 Skjutbanan 0,96 - 75 82 

LA Gym 0,52 - 71 61 

TA 401-TA 402/FF 402 2,60 - 18 25 

5.1.3.3 Tappvattenflöden och temperaturer 

Temperaturen på varmvattenflödet har uppmätts på flera tappställen, resultaten redovisas i 

tabellen nedan. 

Tabell 8: Temperaturer och flöden på tappvarmvatten 

Utrymme Flöde [liter/min] Max temp. [°C] 

Toalett 11-405 14,6 53,5 

Toalett 12-104 17,4 56,0 

Toalett 12-284 12,4 55,2 

Toalett 12-304 16,7 54,9 

Toalett på gym  10,0 55,6 

5.2 Statistik från Norrporten 

Statistiken som tillhandahållits av Magnus Ericson på Norrporten sammanställts i 

diagrammen nedan. Statistiken återfinns i sin helhet i Bilaga 1. I Diagram 10 presenteras 

kallvattenanvändningen mellan år 2009 och 2013. 
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Diagram 10: Kallvattenanvändningen 2009-2013 för Söder 17:10 

Den totala mängden köpt värme i form av fjärrvärme till Söder 17:10 redovisas i diagrammet 

nedan. Värdena är klimatkorrigerade av fastighetsägaren.

 

Diagram 11: Köpt fjärrvärme 2009-2013 för Söder 17:10 

I Diagram 12 presenteras den köpta elektriciteten årsvis mellan 2009 och 2013. I Diagram 13 

presenteras den köpta elektriciteten månadsvis under samma period. 
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Diagram 12: Elanvändningen mellan 2009-2013 

 
Diagram 13: Elanvändningen månadsvis mellan 2009-2013 

5.3 Resultat från simulering 

Simuleringarna har baserats på de data som presenterats i detta avsnitt (5 Resultat) samt även 

på de data som presenteras i avsnitt 6 Resultatanalys. 
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5.3.1 Energibalans för dagens drift 

Resultaten från simuleringarna av Hus 1 och Hus 2 har slagits ihop och presenteras som ett 

värde. Den totala värmeenergin som tillförs Söder 17:10 under ett år med dagens utrustning 

och driftsättning redovisas i tabellen nedan. Värmeenergin för ventilationssystemet motsvarar 

den värme som tillförts tilluften för att uppnå önskat tilluftstemperatur. I övrig-posten ingår 

energi till köksutrustning med mera. 

Tabell 9: Tillförd värme till byggnaderna under ett normalår 

Poster MWh/år 

Radiatorer 1022 

Ventilation 225 

Tappvarmvatten 48 

Maskiner 233 

Belysning 121 

Personer 173 

Solintrålning 374 

Övrigt 92 

Totalt 2287 

Med posten för tappvarmvatten menas den värme som använts för att värma tappvarmvatten. 

Denna värme har inte kunnat tillgodoräknas byggnaderna i övrigt. För maskiner ingår energi 

för hissar, datorer, serverrum och övriga apparater. Den procentuella fördelningen mellan 

posterna visas i Diagram 14. 

 

Diagram 14: Procentuell fördelning av tillförd värmeenergi till Söder 17:10 

Storleken för transmissions- och ventilationsförlusterna är uppdelat på de poster som 

redovisas i BV
2
. Köldbryggor för respektive byggnadsdel ingår i detta resultat.  
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Tabell 10: Transmissions- och ventilationsförluster för Söder 17:10 under ett år 

Data från BV2 MWh/år 

Fasad 297 

Fönster 604 

Portar 5 

Tak 335 

Bottenplatta 336 

Ventilation 494 

Luftläckage 215 

Totalt 2287 

Procentuell fördelning mellan posterna presenteras i diagrammet nedan. 

 

Diagram 15: Procentuell fördelning av transmissions- och ventilationsförluster för Söder 17:10 

Uppdelningen av elanvändningen är framtagen med hjälp av simulering genom BV
2
 samt 

övriga beräkningar. 

Tabell 11: Uppdelning av elanvändning 2013 

Poster MWh/år 

Fläktmotordrift 210 

Pumpar 109 

Belysning 121 

Utrustning 233 

Kylmaskin 280 

Övrigt 254 

Totalt 1207 

Den procentuella uppdelningen mellan posterna presenteras i Diagram 16. 
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Diagram 16: Procentuell uppdelning av elanvändningen 

6 Resultatanalys 

6.1 Elmätning 

6.1.1 Total elanvändning 

Resultatet från elloggning som redovisas i Diagram 2 visar att effekttopparna dagtid under 

vardagar är 190 kW. Effektuttaget nattetid är cirka 90 kW. Effekttopparna under fredagen 

18/4 och måndagen 21/4 var 150 kW. Dessa dagar var långfredagen och annandag påsk, det 

vill säga röda dagar och verksamheten i byggnaderna kan jämföras med en söndag. Dock har 

ventilationsaggregat har varit i bruk som under vardagar enligt tidur. 

Den totala elanvändningen under perioden, alltså under tio dagar, mättes till 30408 kWh. Om 

resultatet görs om så att det blir representativt för hela april så blir elanvändningen 94515 

kWh för hela månaden. Det kan jämföras med elanvändningen för byggnaderna i april 2013 

som var 97800 kWh. 

Enligt den statistik som tillhandahållits från Norrporten var den specifika elanvändningen för 

Söder 17:10 94 kWh/m
2
 under 2013. I jämförelse med Energimyndigheten (2007) där 

statistik för kontorslokaler sammanställts och medelvärdet var 98 kWh/m
2
 är elanvändning på 

en bra nivå för Söder 17:10. 

6.1.2 Kylmaskin 

Den kylmaskin som förser Söder 17:10 kyla är av märket Climaveneta modell FOCS-

WATER-1702. Den har en kyleffekt på 393 kW enligt produktbladet. Kylmaskinen är en så 

kallad skruvkompressor och kylmedlet är R134a. Det finns idag ingen annan mätning av 

energianvändningen för kylmaskinen annat än det som genomförts i detta arbete. 

Fastighetsägaren har alltså inte kunnat presentera statistik för kylmaskinens 

energianvändning. Enligt Kalle Larsson på Norrporten är Söder 17:10 med i diskussionerna 
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kring fjärrkylaprojektet som Gävle Energi driver som handlar om att anlägga ett fjärrkylanät i 

Gävle. I och med dessa diskussioner har problematiken med avsaknad av statistik varit stor. 

Medeleffektuttaget när kylmaskinen var i drift under mätperioden var 12,8 kW. 

Utetemperaturen under mätperioden har dock inte varit optimal för utvärdering av 

energiprestandan för kylmaskinen. Resultatet visar också att kylmaskinen går med konstant 

drift utom när utetemperaturen kryper under 4 °C. Under mätperioden användes 2750 kWh el 

för kylproduktion. Cirkulationspumpen för köldbärare, P1-KM1, momentana effekt mättes 

till 5,85 kW och pumpen för köldmedel, P1-KM1, mättes till 5,25 kW. Antaget att pumparna 

har ett konstant effektuttag uppskattas energianvändningen att ha varit 2664 kWh för 

pumparna mellan 15-25 april. 

Temperaturloggning 

Tillsammans med elloggningen av kylmaskinen mellan 15-25 april 2014, se avsnitt 0, 

loggades också temperaturerna på kylmedel- och köldbärarmedia-flödena genom 

kylmaskinen. Temperaturloggar placerades i de mätställen avsedda för stationära 

termometrar, se Figur 16.  

 
Figur 16: Temperaturloggning av medieflöden i kylmaskin 

Syftet med loggningen var att se om kylmaskinen levererar kyla dygnet runt oavsett 

utetemperatur eftersom det idag inte finns någon mätning för detta. Resultatet visar att 

temperaturen för köldbärarens retur alltid är högre än köldbärarens tillopp med vissa 

undantag då de har samma temperatur, se Diagram 4. De tillfällen då temperaturerna är 

samma för tillopp och retur inaktiveras troligen kylfunktionen och köldbäraren strömmar 

genom kylaren utan att kylas. Detta sker när utetemperaturen går ner under 4 °C och kan 

styrkas med den loggning av utetemperaturen som genomfördes samtidigt. 
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Den värmeenergi som kylts bort från köldbärarmediet beräknades med Ekvation 4-12. Under 

perioden 15-25 april kyldes 17462 kWh bort, samtidigt som elloggningen visar en 

energianvändning motsvarande 2813 kWh för kylmaskinen. Enligt Ekvation 4-13 blir COP-

värdet under den aktuella perioden 2,15. Kylmaskinens COP-värde är enligt 

produktspecifikation 4,23. Skillnaden kan bero på att kylbehovet under mätperioden var lågt 

och att många starter/avstängningar därmed gjordes vilket kraftigt kan ha påverkat COP-

värdet negativt. 

Eftersom kyla går ut till kylbafflar året om med ett börvärde på 14 °C arbetar troligen värme- 

och kylsystemen mot varandra stor del av året. Ett sådant förfarande kan skapa onödigt hög 

energianvändning. 

6.1.3 Kompressor 

En äldre kompressor finns i ett fläktrum intill garaget av märket Atlas Copco, se Figur 17. 

Den förser verkstaden med tryckluft som används i diverse verktyg.  

 
Figur 17: Kompressor i garage av märket Atlas Copco. 

Erfarenhetsmässigt kan det finnas bra potential för energieffektivisering i tryckluftssystem. 

Resultatet visar att kompressorn inte har någon form av tidsstyrning utan går med konstant 

drift, dag som natt, måndag till söndag. Effektuttaget var strax under 80 kW med några få 

undantag. Medeleffekten för hela mätperioden var 80 W och den totala energianvändningen 

under mätperioden var 16,5 kWh. Maxeffektuttaget var 1,6 kW. Med antagandet att 

energibehovet ser ut på samma sätt över hela året blir energianvändningen 705 kWh/år. Med 

en sådant lågt elbehov på årsbasis blir det svårt att motivera en uppgradering till en 

effektivare enhet. Pay-off tiden skulle förmodligen bli väldigt lång. 

6.1.4 A1F1 – ventilationsrum Hus 1 

Resultatet visar att effekttopparna dagtid under vardagar var runt 40 kW och nattetid och 

helger 8 kW. Två av aggregaten går med helfart dygnet runt medan de resterande fyra varvar 

ner på halvfartsdrift under natt och helg. Resultatet visar att aggregaten går enligt de 
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bestämda tiderna i tiduren. Den totala elanvändningen under mätperioden var cirka 5000 

kWh. Aggregatens elanvändning kan antas vara av samma dignitet året om och uppskattas då 

att uppgå till 164 MWh/år. 

6.1.5 Pumpdrift 

Med hjälp av effektuttaget för de pumpar som undersökts har energianvändningen för dessa 

beräknats. Drifttiderna på de driftdata som funnits tillgänglig. 

Tabell 12: Energianvändning för undersökta pumpar 

Pumpar Drifttimmar [h/år] Energi [MWh/år] 

P1-KM1 8760 46,0 

P1-KB1 8760 51,2 

Circ pump Kyla vent.rum 8760 5,6 

VVC1-CP01 8760 1,8 

VS01-CP01 7250 1,3 

VS02 7250 2,9 

6.2 Temperaturmätning 

Resultatet från temperaturloggningen i garage och verkstad visar att temperaturen varierar 

väldigt under dagen. Det kan tyda på att luftvärmarna startar och stoppar många gånger per 

dygn. Trots att termostaten i garage var inställd på 18 °C ser det ut som att luftvärmarna 

startas då rumsluften är runt 19 °C. I ett garage där ingen fast verksamhet råder kan 19 °C 

vara en onödigt hög temperatur. 

6.3 Inventering 

6.3.1 Belysning 

Belysningstätheten som uppmättes på kontoren motsvarade 3,5-4 W/m
2
, eller 10 kWh/m

2
,år. 

För kontorsbyggnader är den installerade belysningseffekten för cellkontor generellt mellan 

10-12 W/m
2
 för kontorsbyggnader byggd under 2000-talet (Sveby, 2013). I en litteraturstudie 

inom området framgår att medelelanvändningen för belysning är 21 kWh/m
2
,år för 

kontorsbyggnader i Sverige (Dubois & Blomsterberg, 2011). Studien visar att om 

energieffektiv belysning installeras och har närvarosensorer med mera kan den siffran sänkas 

till 10 kWh/m
2
,år. Det är alltså samma nivå som Söder 17:10, Hus 1 har idag. Detta visar att 

fastigheten står sig bra och inte är i behov av att effektivisera belysningen. 
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6.3.2 Ventilation 

Den totala energianvändningen, exklusive kyla, för ventilationen baserad på mätningar och 

antaganden visas i tabellen nedan. Värdena har beräknats med exceldokumentet 

”Fastighetsel” tillhandahållen ÅF, med en antagen årsmedeltemperatur för Gävle på 5,24 °C 

(värde tagen från BV
2
). 

Tabell 13: Total energianvändning per aggregat 

Aggregat El [MWh/år] Värme [MWh/år] 

LA tekniskt labb 9 88 

FTX-1 Häktet 26 73 

LB01 Skjutbanan 1 7 

LA Matsal 8 23 

LA LKC 17 27 

LA Arresten 20 94 

LA- Kontor1 41 101 

LA-Kontor2 43 108 

LA Omklädningsrum 11 33 

LA Gym 3 4 

TA 401-402/FF 402 18 216 

Totalt 197 775 

6.4 Statistik från Norrporten 

6.4.1 Vattenanvändning 

Statistiken över vattenanvändningen de senaste åren visar att den har ökat gradvis sedan 

2010, se Diagram 10. Användningen var 76 % högre 2013 än 2010. Under denna tid 

installerades en ny biltvätt i verkstaden som har bidragit till den ökade användningen. När 

vattenanvändningen delas upp månadsvis syns tydliga trender som ser i stort sett lika ut varje 

år, se Diagram 17. 
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Diagram 17: Vattenanvändning månadsvis 2009-2013 för Söder 17:10 

Om antagandet görs att skillnaden i vattenanvändningen 2009 och medelvärdet av 2011-2013 

till största del beror på biltvätten, kan 786 m
3
/år tillskrivas denna. Under 2010 var den totala 

vattenanvändningen endast 2972 m
3
. Anledningen till denna låga siffra beror främst på att 

häktet under denna tid stod tom på grund av renovering. 

6.4.2 Värmeanvändning 

Statistiken över värmeanvändningen för Söder 17:10 är missledande från 2011 och bakåt i 

tiden. Det uppdagades nämligen att den fjärrvärmemätare som Gävle Energi grundade sin 

mätning på inte visade korrekt värde för värmeanvändningen. Enligt statistiken i Diagram 11 

ser därför värmeanvändningen felaktigt ut att ha ökat väsentligt sedan 2011. Det kan därmed 

antas att endast statistiken från 2012 och 2013 är valid att jämföras med. Den specifika 

värmeanvändningen var 103 kWh/m
2
 för 2012 och 104 kWh/m

2
 för 2013. Jämfört med andra 

liknande byggnader som sammanställts i Energimyndigheten (2007) är den specifika 

värmeanvändningen för Söder 17:10 i nivå med medelvärdet av andra byggnader i landet. 

Medelvärdet är 106 kWh/m
2
. Dock står sig Söder 17:10 väldigt bra jämfört med statistiken i  

(Energimyndigheten, 2013c)där den specifika värmeanvändningen för lokalbyggnader var 

135 kWh/m
2
 under 2012. 

6.4.3 Varmvatten och VVC 

Enligt de schablonvärden som presenterades under avsnit 4.6 uppgår energianvändningen för 

varmvattenberedning och VVC enligt Tabell 14. 
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Tabell 14: Använd energi för uppvärmning av varmvatten och VVC 

 Atemp 
[m2] 

Schablonvärde 
[kWh/m2, år] 

Energianvändning 
[MWh/år] 

Varmvatten 11863 2 24 

VVC 11863 3 36 

Totalt 11863 5 59 

Baserat på dessa schablonvärden så blir energianvändningen för varmvattenberedning 24 

MWh/år. Om Ekvation 4-10 omformuleras och baseras på denna siffra fås en 

varmvattenanvändning på 458 m
3
/år, vilket motsvarar cirka 13 % av den totala 

vattenanvändningen för 2012 och 2013 (exklusive vatten till biltvätt). 

Temperaturer och flöden vid tappvattenställen 

Resultatet visar att tappvarmvattentemperaturen håller sig inom BBRs rekommendationer. 

Mätningarna visar på höga vattenflöden vid tappställena. Snålspolande armaturer och 

munstycken som säljs idag har flöden enligt specifikationerna 3-6 liter/min. 

6.5 Driftkostnad och miljöpåverkan nuvärde 

Dagens driftkostnad för Söder 17:10 har beräknats efter de nämnda energi- och vattenpriserna 

samt statistik för 2013. Kostnaden för elektricitet var 970 400 SEK, 495 900 SEK för 

fjärrvärme samt 68 000 SEK för kallvattenanvändning. Den totala kostnaden var 1 534 300 

SEK för 2013. 

Miljöpåverkan genom energianvändning för Söder 17:10 under 2013 har beräknats på två 

sätt. Det första där elanvändningen är baserad på svensk elmix samt utsläppsdata för 

fjärrvärme och ett där den är baserad på nordisk elmix tillsammans med fjärrvärme. Med 

svensk elmix beräknas utsläppen till 57 ton CO2 och med nordisk elmix beräknas den till 131 

ton CO2 för 2013. 

7 Åtgärder 

Baserat på de beräkningar och simuleringar som gjorts rekommenderas fastighetsägaren att 

genomföra nedan föreslagna åtgärder. En del av åtgärderna är svåra att utvärdera 

investeringsmässigt. Således presenteras de med olika investeringsförfaranden. Under avsnitt 

7.8 och 7.9 presenteras effektiviseringspotential för en genomförd åtgärd samt för ett 

fönsterbyte. Dessa ingår inte i den senare sammanställningen av kostnadseffektiva åtgärder. 
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7.1 Snålspolande munstycken 

Om samtliga tappställen i fastigheten utrustas med ett snålspolande munstycke kan den totala 

vattenanvändningen minskas väsentligt. Dagens flöden är höga på de platser som uppmätts. 

Enligt produktbeskrivningen hos en leverantör av snålspolande munstycken kan 

vattenanvändningen minskas med upp till 40 %. Enligt (Energimyndigheten, 2014) finns en 

besparingspotential motsvarande 5-15 % av tappvattnet i kranar när snålspolande munstycken 

monteras på befintliga blandare. Baserat på Energimyndighetens siffror motsvarande 15 % 

samt resultatet av de mätningar som gjorts så blir resultatet av denna åtgärd: 

Tabell 15: Beräknat utfall för snålspolande munstycken 

Åtgärd 
Investerings-
kostnad [SEK] 

Minskad 
vattenanvändning 

[m3/år] 

Minskad 
värmeanvändning 

[MWh/år] 

Minskad 
kostnad 
[SEK/år] 

Pay-off 
[år] 

Snålspolande 
munstycken 

23000 610 6 10300 2,5 

Åtgärden bidrar med ett minskat utsläpp motsvarande 64 kg CO2/år. 

7.2 Belysning i utrymme mellan Hus 1 och Hus 2 

Belysningen i parkeringsutrymmet mellan Hus 1 och Hus 2 går idag enligt tidur, 06-18, och 

därefter närvarostyrning. Tidigare hade belysningen kontinuerlig brinntid. I kombination med 

den höga sammanlagda belysningseffekten i utrymmet blev elanvändningen hög. Den 

minskade elanvändningen med dagens funktion presenteras i tabellen nedan. Dock 

rekommenderas fastighetsägaren att närvarostyra belysningen under dygnets samtliga timmar 

så att onödig drift undviks. Det förväntade resultatet av detta redovisas också i tabellen 

nedan. Båda exemplen är i jämförelse med konstant brinntid. 

Tabell 16: Beräknat utfall för närvarostyrning av belysning 

Åtgärd 
Investerings-
kostnad [SEK] 

Minskad elanvändning 
[MWh/år] 

Minskad kostnad 
[SEK/år] 

Pay-off 
[år] 

Tidur och 
närvarodeckare 

- 6 4700 - 

Endast 
närvarodeckare 

1000 7 5200 0,2 

Åtgärden kan bidra med att utsläppen av koldioxid kan minska med 215 kg/år om svensk 

elmix antas användas. Om nordisk elmix används i beräkningen reduceras utsläppen med 574 

kg CO2 per år. 
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7.3 Ersätta TA 401, TA 402 och FF 401 

Dagens lösning med ventilationen i garage och verkstad är inte tillfredställande ur 

energisynpunkt. TA 401, TA 402 och FF 401 bör ersättas med ett nytt aggregat som kan 

ersätta dessa system. Med tanke på verksamhetens natur är ett alternativ att sätta in ett 

aggregat med korsströmsvärmeväxlare. Investeringskostnaden är svår att uppskatta och beror 

på hur stor del av det befintliga kanalsystemet som kan användas. Investeringskostnaden och 

pay-off tiden har därför utvärderats med olika investeringsnivåer. Den lägsta kostnaden är 

baserad på aggregatets kostnad enligt kostnadsförslag från Roger Nordström, säljare för IV 

Produkt AB, se Bilaga 9. Det nya aggregatet har en bättre värmeåtervinning och ett bättre 

SFP-värde än dagens system. 

Tabell 17: Beräknat utfall för byte av aggregat 

Åtgärd 
Investerings-
kostnad [SEK] 

Minskad 
elanvändning 

[MWh/år] 

Minskad 
värmeanvändning 

[MWh/år] 

Minskad 
kostnad 
[SEK/år] 

Pay-
off 
[år] 

Byte av aggregat 140000 6 25 13900 10 

Byte av 
aggregat+tillägg 

500000 6 25 13900 36 

Byte av 
aggregat+tillägg 

1000000 6 25 13900 72 

Denna åtgärd bidrar med ett minskat koldioxidutsläpp i storleksordningen 465 kg per år om 

elanvändningen baseras på svensk elmix. För nordisk elmix är samma siffra 832 kg CO2 per 

år. 

7.4 Sänka luftflödet för LA Kontor 1 och LA Kontor 2 

Ventilationsaggregaten LA Kontor 1 och LA kontor 2 går idag med halvfartsdrift under 

kvällar och helger. De utrymmen som dessa aggregat betjänar står tomma under dessa tider 

varför halvfartsdrift kan tyckas medföra onödigt högt luftutbyte. I samtal med Kalle Larsson 

framkommer att de två aggregaten tidigare stängts av under dessa tider. Dock har besvärande 

lukt infunnit sig i lokalerna i och med det. Mätningar visar att halvfartsflödet för aggregaten 

är 4,15 m
3
/s. En utvärdering för de utrymmen som aggregaten betjänar visar att ett 

hygienventilationsflöde motsvarande 2,75 m
3
/s är tillräckligt för att uppfylla Boverkets regler 

gällande ventilation och samtidigt förhindra att dålig lukt uppstår. En justering av detta 

medför minskat värme- och elbehov för ventilationen, se Tabell 18. 

Tabell 18: Beräknat utfall för sänkt uteluftsflöde 

Åtgärd 
Investering
skostnad 

[SEK] 

Minskad 
elanvändning 

[MWh/år] 

Minskad 
värmeanvändning 

[MWh/år] 

Minskad 
kostnad 
[SEK/år] 

Pay-
off 
[år] 

Sänka luftflödet 5000 11 9 12000 0,4 
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Med denna åtgärd kan minska med 488 kg CO2 per år om de baseras på svensk elmix. 

Motsvarande siffra för nordisk elmix är 832 kg CO2 per år. 

7.5 Utnyttja frikylan för kylsystem 

Funktionen för friskyla är idag inställd på mellan 4 och 6 °C. Det betyder att då 

utetemperaturen går ner under 4 °C aktiveras funktionen för frikyla. När sedan 

utetemperaturen går över 6 °C aktiveras istället kylfunktionen i kylmaskinen. 

Temperaturgränsen för frikyla bör i ett första skede höjas till 7-10 °C. Denna nivå 

rekommenderas i flera rapporter rörande komfortkyla (Aronsson & Bergsten, 2001; Per-Erik 

Nilsson, 2001). Beroende på hur utfallet blir kan gränsen eventuellt höjas ytterligare. 

Resultatet för denna åtgärd är väldigt svår att beräkna med de data som idag finns tillgänglig. 

De bör därför mer ses som ett riktmärke snarare än ett absolut utfall för genomförd åtgärd. 

Tabell 19: Beräknat utfall för utökat utnyttjande av frikyla 

Åtgärd 
Investerings-
kostnad [SEK] 

Skillnad 
timmar 
[h/år] 

Minskad 
elanvändning 

[MWh] 

Minskad 
kostnad 
[SEK/år] 

Pay-off 
[år] 

Frikyla 7-9 °C 2000 1000 12 9500 0,2 

Frikyla 9-11 °C 2000 1400 17 13300 0,2 

Frikyla 11-13 °C 2000 2000 24 19000 0,1 

Tabell 20: Minskade koldioxidutsläpp med denna åtgärd 

Åtgärd Baserat på svensk elmix [kg CO2/år] Baserat på nordisk elmix [kg CO2/år] 

Frikyla 7-9 °C 430 1200 

Frikyla 9-11 °C 600 1600 

Frikyla 11-13 °C 860 2300 

7.6 Synkronisera kyl- och värmesystem 

Börvärdet för köldbärarmediet som går ut till kylbafflarna på kontoren har ett 

tilloppsbörvärde på 14 °C året om. Dessa inställningar innebär att värme- och kylsystemen 

motarbetar varandra på kontoren vilket visas i Figur 18 och Figur 19. Figurerna visar tydligt 

att både värmesystem och kylsystem är aktiva samtidigt på kontor 12-601.  

 
Figur 18: Kylbaffel på kontor 12-601 den 9 april 2014 
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Figur 19: Fönsterapparat på kontor 12-601 den 9 april 2014 

Enligt varighetsdiagram, se Bilaga 8, sker detta 7300 timmar per år. Detta bör lösas snarast. 

Kylmaskinen betjänar, förutom ventilation och kylbafflar på kontoren, ett flertal luftkylare i 

diverse serverrum. Kylbehovet i dessa serverrum existerar året om. Möjligen finns det 

möjlighet att stänga av kylkretsarna som går till kylbafflarna när uppvärmningsbehov råder. I 

annat fall bör möjligheten att installera enskilda luftkylare för dessa serverrum undersökas. 

Den lösningen finns redan idag i serverrummet för IT-avdelningen på plan 2. 

De beräknade utfallen för åtgärden innehåller stora osäkerheter liksom eventuella 

investeringskostnader. Om antagandet att endast hälften av den värme som kylsystemet kylde 

bort under mätperioden 15-22/4 2014 kom från serverrummen så kyldes 4200 kWh bort från 

kontoren under denna period. Pumpstop för radiatorkretsen är inställd på 15 °C vilket innebär 

att värme går fram 7300 timmar/år. Ingen kylning bör ske på kontoren under denna tid. Grovt 

uppskattat kyls 182 MWh/år värme bort från kontoren i onödan. Nedan presenteras scenarion 

med olika nivåer av investeringskostnader.  

Tabell 21: Uppskattat utfall av synkronisering värme- och kylsystem 

Åtgärd 
Investerings-
kostnad [SEK] 

Minskad 
elenergi 

[MWh/år] 

Minskad 
värmeanvändning 

[MWh/år] 

Minskad 
kostnad 
[SEK/år] 

Pay-
off 
[år] 

Frånkoppling 
av kylbafflar 

20000 34 182 94400 0,2 

Frånkoppling 
av kylbafflar 

50000 34 182 94400 0,5 

Installation av 
luftkylare 

50000 0 182 67600 0,7 

Installation av 
luftkylare 

100000 0 182 67600 1,5 

Installation av 
luftkylare 

300000 0 182 67600 4,4 

Frånkoppling av kylbafflar innebär att kylkretsen till kylbafflar kan stängas när kylbehov inte 

föreligger på kontor och att kyla fortfarande kan levereras till serverrum. 

Investeringskostnaden täcker eventuell installation av avstängningsventiler på kylkretsar. 

Installation av luftkylare innebär att kylkretsar till kontor inte går att stängas och samtidigt 

leverera kyla till serverrum. Alternativet blir då att installera enskilda luftkylare till 

serverrummen och stänga av den stora kylmaskinen när inte kylbehov finns på kontoren. 
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Investeringskostnaderna har inte utvärderats utan visar endast pay-off tiden för olika 

scenarion. 

Tabell 22: Minskade koldioxidutsläpp med denna åtgärd 

Åtgärd 
Baserat på svensk elmix 

[kg CO2/år] 
Baserat på nordisk elmix 

[kg CO2/år] 

Frånkoppling av kylbafflar 3040 5100 

Installation av luftkylare 1820 1800 

7.7 Täta springor 

I garage och verkstad har det uppstått springor mellan golv och garageportar när dessa är 

stängda. Det är tydligt att tätningslisten som sitter nederst på portarna är utsliten och är i 

behov av byte, se Figur 20. 

 
Figur 20: Otätheter vid garageport, Söder 17:10 

Med antagandena att garage och verkstad har en innetemperaturnivå motsvarande 19 °C 

under uppvärmningssäsongen blir antalet gradtimmar 104000 °h baserat på 

varaktighetsdiagrammet i Bilaga 8. Resultatet för föreslagen åtgärd presenteras i Tabell 23. 

Tabell 23: Beräknat utfall för tätning av portar 

Åtgärd 
Investerings-
kostnad [SEK] 

Minskad värmeanvändning 
[MWh/år] 

Minskad 
kostnad [SEK/år] 

Pay-off 
[år] 

Tätning av portar 600 1 190 3,2 

Förutom det minskade värmebehovet kan åtgärden bidra till ett ökat inomhuskomfort för de 

som vistas i garage och verkstad i och med minskat luftläckage. Åtgärden minskar också 

utsläpp av koldioxid motsvarande 5 kg per år. 

7.8 Byte av fönster i Hus 1 

Att byta fönster är sällan en åtgärd som rekommenderas för att minska energikostnaden för en 

byggnad eftersom investeringskostnaden ofta är hög. Dock kan energibehovet reduceras 

väsentligt. När det trots allt är dags för ett fönsterbyte rekommenderas fastighetsägaren för 
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Söder 17:10 att investera i energieffektiva 3-glasfönster. Potentialen för minskat värmebehov 

har tagits fram genom simulering i BV
2
 med antaget U-värde för nya fönster 0,8 W/m

2
,°C.  

Tabell 24: Beräknat utfall för byte av fönster på Hus 1 

Åtgärd 
Minskad värmeanvändning 

[MWh/år] 
Minskad kostnad 

[SEK/år] 
Minskat utsläpp 

[kg CO2/år] 

Fönsterbyte 332 123050 3320 

Ingen hänsyn har tagits till eventuella begränsningar i möjligheten att byta fönster. En sådan 

begränsning kan vara att byggnaden omfattas av en skyddslagstiftning.  

7.9 Behovsstyra FF405 

FF405 för ut fuktig luft och avgaser verkstaden. Tidigare gick denna fläkt med kontinuerlig 

drift men går idag enligt en timer som är ställbar upp till 240 minuter. Förutom minskad 

elanvändning denna bidrar denna funktion med minskat värmebehov eftersom den kalla 

uteluften som sugs in i lokalen minskar. Timerfunktionen har tidigare låst sig med 

kontinuerlig drift som följd. Sedan Norrporten installerade denna funktion har 

energikostnaden minskat med 14 400 SEK/år, se tabell nedan. 

Tabell 25: Beräknat resultat för genomförd åtgärd 

Åtgärd 
Minskad 

elanvändning 
[MWh/år] 

Minskad 
värmeanvändning 

[MWh/år] 

Minskad 
kostnad 
[SEK/år] 

Minskat 
utsläpp 

(svensk elmix) 
[kg CO2/år] 

Minskat 
utsläpp 

(nordisk elmix) 
[kg CO2/år] 

Installation 
av tidur 

5 38 14400 560 870 

Detta var en åtgärd som av författaren identifierades och beräknades. Dock visade vidare 

undersökningar att denna åtgärd redan var genomförd varför utfallet av detta ändå tagits med 

i detta arbete. 

7.10 Sammanställning 

Sammanställning av de föreslagna åtgärderna som anses kostnadseffektiva visas i tabellen 

nedan. 
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Tabell 26: Sammanställning av kostnadseffektiva åtgärder 

Åtgärd 
Investerings-

kostnad 
[SEK] 

Minskad 
elanvändning 

[MWh/år] 

Minskad 
värmeanvändning 

[MWh/år] 

Minskad 
vattenanvändning 

[m3/år] 

Minskad 
kostnad 
[SEK/år] 

7.1 23000 
 

6 609 10300 

7.2 1000 3 
  

2600 

7.3 500000 6 25  13900 

7.4 5000 11 9 
 

12100 

7.5 2000 12   9500 

7.6 20000 34 182 
 

94400 

7.7 600 
 

1 
 

200 

Totalt 552000 66 223 609 143000 

De föreslagna åtgärderna bidrar med en minskad elanvändning med 66 MWh per år. Det 

motsvarar 5 % av elanvändningen 2013. Den specifika elanvändningen kan reduceras till 89 

kWh/m
2
. För fjärrvärmeanvändningen kan behovet minska med 223 MWh per år eller 17 %. 

Den nya specifika värmeanvändningen blir därmed 87 kWh/m
2
. Behovet av kallvatten kan 

med åtgärd 0 minska med 609 m
3
, motsvarande 12 % per år. I Figur 21 visualiseras 

åtgärdernas inverkan på energi- och vattenbehovet på ett tydligt sätt. 

 
Figur 21: Visualisering av åtgärdernas påverkan 
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Om utsläppen för elanvändning baseras på svensk elmix minskar de totala utsläppen med 4 

ton CO2/år med ovanstående åtgärder. Baseras den istället på nordisk elmix minskar 

utsläppen med 9 ton CO2/år. Det motsvarar en minskning med 8 % eller 7 % jämfört med 

2013 års nivåer. 

8 Diskussion 

Målet med arbetet har varit att kunna presentera åtgärder som en grund för fastighetsägarens 

vilja att minska energibehovet för Söder 17:10. De metoder som valts har varit passande för 

ändamålet. Metoderna har valts efter de givna förutsättningarna som funnits. Perioden för 

genomförandet har varit tio veckor i april och maj månad. Varken arbetsperiodens längd eller 

årstiden har varit optimal för denna typ av kartläggning. Generellt är en bättre tid för liknande 

arbeten under vintermånaderna då utetemperaturen är lägre, värmesystem är i full drift och 

värmeflödena i byggnadsskal är stort. På samma sätt kan en period mitt i sommaren vara mest 

gynnsam för utvärdering av komfortkylanläggningar och liknande. Det optimala hade varit att 

utvärdera fastigheten under ett års tid med långtidsloggningar av el-, kyla- och 

värmeanvändningen. På så sätt hade en djupare studie kunnat genomföras med säkrare 

resultat som följd. Vad gäller den ekonomiska utvärderingen av föreslagna åtgärder har rak 

pay-off tid använts. En livscykelkostnadsanalys av föreslagna investeringar hade kunnat ge 

en mer korrekt bild av åtgärdernas ekonomiska nytta. På samma sätt hade en livscykelanalys 

av de föreslagna åtgärderna givit en mer rättvis bild över åtgärdernas miljöpåverkan. Dock 

har tiden inte funnits för dessa typer av analyser. 

Arbetet har varit en så kallad case study och de resultat och slutsatser som tagits fram är inte 

nödvändigtvis applicerbara på andra fastigheter av samma typ. Fastigheter är komplexa och 

måste ses som unika. 

Söder 17:10 har de senaste åtta åren genomgått en del stora förändringar. Bland annat har 

stora delar av ventilationssystemen renoverats och flera äldre ventilationsaggregat har ersatts 

med nya FTX-aggregat. Dessutom har flera kontorsvåningar samt häktet genomgått flera 

renoveringar. Många av dessa förändringar har bidragit till ett väsentligt minskat energibehov 

varför antalet identifierade åtgärder i detta arbete begränsats. De åtgärder som redan 

genomförts kan vara en bidragande orsak till att den specifika energianvändningen för Söder 

17:10 är i bra nivå i jämförelse med andra kontorslokaler. Detta har beskrivits närmare i 

avsnitten 6.1.1 och 6.4.  

Resultatet visar att värmebehovet kan reduceras med 223 MWh värme och elbehovet med 66 

MWh per år. Söder 17:10 är anslutet till Gävle Energis fjärrvärmenät, vilket gör att nyttan av 

att minska värmebehovet är komplex. Det är inte självklart att ett minskat energibehov i en 

fastighet innebär en minskad bränsleanvändning hos fjärrvärmeleverantören. 

Effektiviseringar som bidrar till minskat elbehov bidrar i större utsträckning till en minskad 
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bränsleanvändning än vad ett minskat värmebehov gör (Truong, Dodoo, & Gustavsson, 

2014). 

8.1 Felkällor 

En energikartläggning bygger på rad olika typer av information. Arbetet kan i författarens 

mening aldrig bli fullständigt korrekt, så inte heller detta arbete. Eftersom arbetet bygger på 

mätningar som endast genomförts momentant eller under några dygn har flera antaganden fått 

göras. Till exempel har den totala elanvändningen för fastigheten loggats under tio dygn. 

Med resultatet från det har energianvändningen för ett helt år uppskattats med de variationer 

som inträffar under dygnets timmar. 

Ventilation 

De uppmätta temperaturverkningsgraderna för ventilationssystemen har använts vid 

beräkningarna i detta arbete. Verkningsgraderna har uppmätts vid två tillfällen, 11:e februari 

och 8:e april 2014. Utetemperaturerna vid båda mättillfällena var 4,2-5,5 °C vilket inte är 

optimala förhållanden för mätning av temperaturverkningsgrader. Detta faktum kan ha 

bidragit till missvisande resultat. Detta gäller speciellt för TA401/FF401 där det finns 

vätskekopplad värmeåtervinning. Mätningen av temperaturverkningsgraden medförde flera 

moment som kan ha påverkat resultatet. Besparingspotentialen för byte av aggregatet kan 

därmed vara större eller mindre. 

Drifttiderna för TA401/FF401 ändrats under arbetets gång. Detta har inte tagits med i 

beräkningarna. 

Simuleringar i BV
2
 

I brist på data beträffande klimatskalets uppbyggnad har schablonmässiga U-värden från 

byggnormer efter resningsåret och andra brukarindata fått uppskattats för simulering i BV
2
. 

Flera olika källor har använts för detta ändamål. De schablonvärden som använts har 

utvärderats genom att jämföra med flera källor samt genom verifiering med personer med 

god kunskap inom området. Ett exempel är U-värdet för kontorsfönster som har uppskattats 

utifrån ATON teknikkonsult (2007). Det valda värdet har sedan diskuterats med 

universitetslektor Jan Akander. Ett annat schablonvärde är viktning av U-värdena för att väga 

upp för köldbryggor. Jan Akander rekommenderade att multiplicera alla U-värden med en 

faktor 1,2. Denna metod har sedan bekräftats av Per Sundin, verkställande sektionschef, ÅF – 

Energi Gävle. Schablonvärden medför en stor risk för felberäkningar men är nödvändiga för 

att väga upp bristfälliga data.  

Samtliga schablonvärden som använts vid simuleringarna medför en större felmarginal än de 

uppmätta och dokumenterade värdena som använts. Schablonvärdena har i vissa fall skiljt sig 

kraftigt åt mellan de olika källorna som undersökts. Till exempel går att läsa i Sveby (2013) 

att rekommenderad brukarindata rörande varmvattenanvändning i kontorsbyggnader är 2 
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kWh/m
2
,Atemp. Warfvinge & Dahlbom (2010) menar att samma siffra ska vara 15 

kWh/m
2
,Atemp. Den stora skillnaden gör att osäkerheten blir stor. Posten övrigt för 

elanvändningen är 21 % av den totala elanvändningen. Anledningen till detta beror på 

osäkerheten kring kylmaskinens energibehov tillika fastighetens kylbehov. Osäkerheten kring 

schablonvärdena kan också vara en bidragande orsak till den höga siffran. 

Eftersom kylmaskinen levererar kyla till kontoren året om samtidigt som värme tillförs 

rummen uppstår problem i simuleringen. BV
2
 har ingen funktion för sådant förfarande som 

författaren kunnat finna. Kylfaktorn för kylmaskinen har därför ställts ner i programmet för 

att kylmaskinens elbehov ska komma närmare dess verkliga elbehov. 

Kylmaskin 

De beräkningar som genomförts rörande kylmaskinen och kyldistribueringen i fastigheten har 

baserats på tio dygns loggning av elanvändning samt temperaturer på flöden genom 

kylmaskinen. Mätperioden var 15-25 april. Svårigheten att fastställa kylbehovet har varit i 

stort sett omöjligt med den avsaknad av statistik som funnits. Beräkningarna har till stor del 

baserats på antaganden. En del antaganden har verifierats genom andra publikationer. Till 

exempel nivån som frikyla brukar vara inställd på (Aronsson & Bergsten, 2001). 

Kostnader för åtgärder 

De kostnadsberäkningar som gjorts i samband med föreslagna åtgärder har baserats på 

erfarenhetsvärden och leverantörsdata. När osäkerheten varit stor rörande en åtgärds 

omfattning har flera kostnadsscenarion tagits upp. Dessa olika nivåer är inte alltid baserat på 

någon källa. De är till för att ge en bild om hur lång återbetalningstiden blir med olika 

investeringsnivåer. Även de kostnader som baserats på erfarenhetsvärden kan skilja sig från 

den verkliga kostnaden. 

Utsläppsdata för elektricitet 

Elanvändningen och föreslagna åtgärder för Söder 17:10 har utvärderats med både svensk 

och nordisk elmix. Anledningen är den idag avreglerade elmarknaden i Norden. Dock har 

utsläppsdata hämtats från Miljöfaktaboken (2011) och de värden som presenteras där är från 

2008 och kan skilja sig från dagens värden. 

8.2 Fortsatt arbete 

Kylmaskin 

Som förslag till fortsatt arbete bör kylmaskinens elbehov undersökas närmare. Dels för att 

kunna verifiera de föreslagna åtgärdernas rimlighet och möjliga utfall och dels för att det bör 

ligga i fastighetsägarens intresse. Om Söder 17:10 är med i diskussionerna om att bli en del 

av den pågående utbyggnaden av ett fjärrkylanät i Gävle måste kylbehovet för fastigheten i 

författarens mening fastställas. 
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Injustering av värmesystemet 

Eftersom Söder 17:10 har renoverats i omgångar kan en injustering av värmesystemet vara en 

bra möjlighet att minska värmebehovet. En genomgång av injusteringsprotokoll och giltighet 

bör göras för att fastslå om fastigheten är i behov av en injustering. 

Injustering av ventilation 

Vid rundvandring i fastigheten har flera brukare tillfrågats upplysningsvis om hur de 

uppfattar inomhusklimatet. Flera har uppfattat ventilationen som dragig på respektive kontor. 

Författaren har i samband med det undersökt några av dessa kontor och kan bekräfta att 

tilluftflödena är ojämna mellan några av kontoren. För bästa inomhuskomfort samt 

driftekonomi bör en injustering av ventilationen i kontoren ske. 

9 Slutsats 

Med hjälp av beräkningar och simuleringar baserat på mätningar, schablonvärden och 

statistik har denna energikartläggning kunnat genomföras. Simuleringar i BV
2
 visar att de 

totala transmissions- och ventilationsförlusterna uppgår till 2287 MWh/år. Den procentuella 

fördelningen presenteras i diagrammet nedan.  

 

Diagram 18: Procentuell fördelning av transmissions- och ventilationsförluster 

Den tillförda värmeenergin är i samma storleksordning, 2287 MWh/år. Den största delen av 

värmeenergin distribueras genom radiatorerna. Fullständig uppdelning av den levererade 

värmeenergin visas nedan. 
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Diagram 19: Fördelning av tillförd värme 

För de kostnadseffektiva åtgärder som identifierats är energieffektiviseringspotentialen stor. 

Åtgärderna kan bidra till att minska elbehovet med 66 MWh/år eller 5 % reducering jämfört 

med 2013. Värmebehovet kan minska med 223 MWh/år vilket motsvarar 17 % och 

kallvattenanvändningen kan reduceras med 609 m
3
/år eller 12 % jämfört med 2013. Den 

totala kostnadsbesparingen uppskattas till 143 000 SEK per år och motsvarar 9 % av den 

totala energi- och kallvattenkostnaden 2013. Den totala pay-off tiden för föreslagna åtgärder 

har beräknats till 4 år. 

Om utsläppen för elanvändning baseras på svensk elmix minskar de totala utsläppen med 4 

ton CO2/år med ovanstående åtgärder. Baseras den istället på nordisk elmix minskar 

utsläppen med 9 ton CO2/år. Det motsvarar en minskning med 8 % eller 7 % jämfört med 

2013 års nivåer.  
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