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Sammanfattning 
Koldioxidnivåerna ökar i takt med en allt högre världslig energianvändning. Detta har 

lett till reglering och bestämmelser av utsläppsrätter samt energianvändning. För att 

stoppa den globala uppvärmningen och minska energianvändningen har EU enats om 

fyra gemensamma mål att uppnå till år 2020, även benämnda 20-20-20 målen. Lika så 

har Sverige satt upp egna miljömål att sträva efter till år 2020. De omfattar en ökning av 

andel förnyelsebar energi med minst 50 procent, effektivisera energianvändningen med 

minst 20 procent samt öka andelen förnyelsebar energi i transportsektorn med minst 10 

procent. 

 

Tack vare lagar gällande krav på skärpt energianvändning och utsläpp strävar företag 

mot användandet av energieffektivare teknik och ett mer energimedvetet beteende. 

Energikartläggning är ett viktigt samt effektivt verktyg vid kartläggning och illustrering 

av ett företags energianvändning för underlättande och tydliggörande av framtida åtgärd 

samt förbättring. 

 

Examensarbetet syftar till att åskådliggöra Kv. Fredens energianvändning samt ta fram 

ekonomiskt genomförbara energibesparande åtgärder för att sänka energianvändningen 

både för denna och liknande byggnader. Till hjälp för utförande har sex frågeställningar 

använts vilka berör och syftar till att ta reda på energifördelningen i byggnaden, brister i 

drift och uppehållande av inomhusklimat samt ta fram kostnadseffektiva lösningar för 

val av åtgärd. 

 

För tillvägagång av arbetet har fem metoder valts för besvarande av frågeställningar. En 

litteraturstudie utfördes med hjälp av nyckelord som ”Energy saving”, ”Energy audit” 

samt ”Behaviour” i online-databaser för vetenskapliga artiklar. Därefter utfördes en 

empirisk analys av tillhandahållen data för byggnaden, vilket möjliggjorde modellering 

och simulering av byggnaden i programmet IDA ICE 4.6.1. För styrkande av 

antaganden samt undersökning av energimedvetet beteende utfördes termografering och 

en kvalitativ enkätundersökning.  

 

Efter utförande av arbetet med hjälp av nämnda metoder, konstateras bristfällig 

ventilation. Vid simulerad installation av FTX i byggnaden uppnås en maximal 

energibesparing på dryga 17 procent, vilket motsvarar en slutlig energianvändning på 

97 kWh/m
2
. 

Simulerade åtgärder, exklusive FTX, vilka visar sig vara mest lönsamma för byggnaden 

är tätning av dörrar och fönster för minskad infiltration. Dessa två simulerade åtgärder 

är de mest kostnadseffektiva simulerade lösningarna för Kv. Freden samt liknande 

byggnader.  

 

Den simulerade energianvändningen för byggnaden representeras av 29 procent 

elanvändning samt 71 procent fjärrvärmeanvändning, vilka förhåller sig till en 

tillförlitlighet motsvarande 97,5 procent respektive 96 procent jämfört med energidata 

tillhandahållen av Gävle Energi. Simuleringsprogrammet IDA ICE visade sig vara ett 

effektivt hjälpmedel vid simulering av en byggnads energianvändning samt applicering 

av möjliga åtgärder. 

 



 

 

Abstract 
Carbon dioxide levels are increasing as a consequence of larger energy use worldwide. 

This has led to regulations and rules of emission and energy consumption. In order to 

stop global warming and reduce energy consumption, EU has agreed on four common 

goals to achieve by the year 2020, also known as the 20-20-20 goals. Sweden has also 

come up with its own environmental goals to achieve by the year 2020. They include 

increasing the share of renewable energy by at least 50 percent, improve the use of 

energy by at least 20 percent and increase the share of renewable energy in the 

transportation sector by at least 10 percent.  

 

Due to the laws and requirements related to stricter energy consumption and carbon 

emissions companies strive to use more energy efficient technology and more energy-

conscious behavior. Energy audit is an effective and an important tool in identifying and 

illustrating a company's energy usage for the clarification of future measures and 

improvement. 

 

The thesis aims to illustrate Kv. Freden's use of energy and come up with both 

economically and energy saving measures to reduce its and other similar building's 

energy consumption. Six questions have been used to determine the energy distribution 

in the building and find defects in the management and maintenance of the indoor 

climate and develop cost-effective solutions for the choice of measures.  

 

Five methods were chosen for approaching and answering the questions. A literature 

review was performed using keywords such as "Energy Saving", "Energy Audit" and 

"Behaviour" in online databases containing scientific articles. Thereafter an empirical 

analysis of the data supplied for the building was performed, which enabled modeling 

and simulation of the building in the program IDA ICE 4.6.1. A thermography and a 

qualitative survey regarding energy conscious behavior were performed as proof of 

assumptions. 

 

The ventilation in this thesis is found inadequate after applied methods.  

With simulated FTX-systems installed in the building, a maximum energy saving 

potential about 17 percent is achieved, which corresponds to a energy use of 97 

kWh/m
2
. 

Excluding FTX, the simulated measures which prove to be the most profitable for the 

building is the sealing of doors and windows in order to reduce infiltration. These two 

measures are the most cost effective energy saving solutions regarding Kv. Freden and 

similar buildings.  

 

The building's simulated energy use is represented by 29 percent electricity and 71 

percent of district heating usage, which compared with the energy data provided by 

Gävle Energi relates to a reliability equivalent to 97.5 percent and 96 percent. The 

simulation program IDA ICE proved to be an efficient tool for the simulation of a 

building's energy use and application of possible measures. 

  



 

 

Förord 
Detta examensarbete utfördes under våren 2015 omfattande 15 högskolepoäng vid 

akademin teknik och miljö, Högskolan i Gävle. Arbetet är skrivet på C-nivå inom 

Energisystem och är vårt avslutande moment inom ingenjörsutbildningen. Arbetet är 

utfört på begäran av Svedinger Fastigheter AB i sammabete med högskolan och 

innefattar en energikartläggning av kvarteret Freden, Gävle. 

Arbetet har gett författarna en större förståelse för hur komplex en byggnads 

energisystem kan vara samt för hur tillvägagång och utförande av dess system 

genomförs vid en energikarläggning. 
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Deposition  
Examensrapporten omfattar åtta huvudkapitel med samhörande underrubriker exklusive 

en områdesspecifik förklaring av förkortningar i början av arbetet, vilken avser 

underlättande till förståelse för läsare icke bekanta med avhandlingens 

energikartläggning inom området energi. 

Kapitel 1 inleder arbetet med att ge en överblickande genomgång av dagens energiläge 

internationell, nationell och kommunal nivå för att därefter beskriva objektet, dess 

byggnadsspecifika installationer, arbetets avgränsningar, problem, frågeställningar och 

syfte. Kapitel 2 behandlar metodval för tillvägagång av examensarbetet. Kapitel 3 

avhandlar teorin inom området energi samt den teori vilken ligger till grund för arbetet. 

I detta kapitel presenteras även de teoretiska förbättringsförslag baserade på den 

vetenskapliga litteraturstudien, grundläggande för val av åtgärder i utförda simuleringar 

och dess teoretiska påverkan av byggnadens energianvändning. Med hänsyn till 

metodval går kapitel 4 stegvis igenom arbetets tillvägagång för genomförandet. Kapitel 

5 sammanställer resultat av utförda simuleringar och dess energibesparing efter 

tillämpning av teoretiska förbättringsåtgärder. I kapitlet redovisas sammanställning av 

enkätundersökning samt termografering. Därefter diskuterar kapitel 6 arbetets resultat, 

metod och utförande i allmänhet. Slutligen presenterar kapitel 7 de slutsatser arbetets 

skribenter har kommit fram till, med rekommendationer till framtida tillvägagång. 

Kapitel 8 utgörs av referenser använda i arbetet. 

  



 

 

 

 



 

 

Områdesspecifika förkortningar 

 
Ein  Den totala tillförda energimängden. 

 

Eut  Den totala mängden energiförluster. 

 

kWh   Kilowattimme. Energianvändningen givet i antalet 10
3
 watt 

  per timme. 

 

MWh  Megawattimme. Energianvändningen givet i antalet 10
6
 watt 

  per timme. 

 

GWh  Gigawattimme. Energianvändningen givet i antalet 10
9
 watt

   per timme. 

 

TWh  Terrawattimme. Energianvändningen givet i antalet 10
12

 watt

   per timme. 

 

U-värde  Värmegenomgångskoefficient för en byggnadsdel / ett 

  byggnadsmaterial 

 

Tinne (Ti)  Inomhustemperatur  

 

Tute (Tu)  Utomhustemperatur 

 

Tåter  Tillufttemperaturens återtemperatur efter värmeväxling 

 

FTX-ventilation Från- och tilluftsventilation med värmeväxling 

 

FT-ventilation  Från- och tilluftsventilation 

 

S-ventilation    Självdragsventilation 

 

Infiltration   Ofrivilligt luftläckage in i eller ut ur en byggnad. Även nämnt 

  som ofrivillig ventilation. 

 

VVX  Värmeväxlare överför värmeenergi från ett medium till ett  

  annat. Generellt benämnt som värmeåtervinning. 

 

SFP  Specific Fan Power, vilket är ett effektivitetsmått för  

  ventilationssystemets fläktars luftflöde och elanvändning. 

 

IDA ICE  IDA Indoor and Climate Energy (simuleringsprogram). 

 

Met Metabolism, ett mått på aktivitet. Används i IDA ICE för 

simulering av de olika ockupanternas aktivitetsnivå. 

 

Clo  Typ av beklädnad för de olika ockupanterna. Används i IDA 

  ICE vid simulering. 

  

RH  Relativ luftfuktighet. 
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1 Inledning 
Energikartläggning används av både stora världsledande företag som små privata 

villaägare för att uppnå en mer lönsam energieffektivisering av byggnader. Detta är inte 

något vilket enbart drivs av vinstvilja utan är starkt förknippat med de lagar, 

bestämmelser och förordningar världsliga organisationer och regeringar har beslutat om. 

Bestämmelserna regleras med bland annat utsläppsrätter för att minska växthusgaser, 

vilka ökar hand i hand med en allt stadigt ökande energianvändning. Växthusgaser är 

den största miljöpåverkande faktorn och därför det viktigaste gemensamma 

eftersträvande målet att minska för värnande av miljö och resurser för framtida 

generationer.  

 

Sverige är inte annorlunda än andra länder och har i nuläget ökat den tillförda energin. 

Energitillförseln till Sveriges energisystem är årligen runt 600 TWh där en tredjedel 

tillförs via fossila bränslen. Av den totala slutliga energianvändningen står bostads- och 

servicesektorn för ungefär 40 procent. Vad gäller energianvändningen i bostäder och 

lokaler utnyttjas 60 procent till varmvatten och uppvärmning [1]. För att nå de 

övergripande EU målen har Sverige antagit nationella mål, där bland annat. riksdagen 

har beslutat om att minska den årliga energianvändningen med 30 TWh till år 2020 

inom fastighets- och byggsektorn. Utmaningarna kräver stora energieffektiviserande 

åtgärder där energikartläggning utgör en viktig roll för framtagande av energieffektiva 

lösningar [1],[2]. 

 

Gävle har antagit kommunala miljömedvetna energimål för länet där 

energianvändningen bland gävlebor och näringsliv skall minska med 15 procent till år 

2020 samt minska kommunala fastigheters energianvändning med 20 procent till år 

2020. På sikt har Gävle satt upp mål till att bli en klimatneutral kommun senast år 2050. 

Mål och åtgärder på vägen för att uppnå detta är att inom kommunala fastigheter bli fri 

från fossilt bränsle redan år 2016 samt arbeta för att uppnå fossilfria anläggningar och 

fastigheter år 2030 [3]. 

 

1.1 Objektbeskrivning 
Kv. Freden, Norra Skeppsbron 1, är ett gammalt magasin byggt i tegel beläget på 

Alderholmen, Öster i Gävle. Se Bild 1 och Bild 2. Magasinet var det första av fem att 

stå klart år 1870, efter den stora stadsbranden år 1869 [4],[5]. Byggnaden har en 

lokalyta på 2180 m
2 

[6]. Av Sveriges tre klimatzoner så tillhör Gävleborgs län 

klimatzon 2, vilken byggnaden befinner sig i [7]. Magasinet består av tre våningar, 

vindsvåning samt källarplan. Fyra risaliter pryder vardera långsida mot nord och syd.  

Byggnadens nordliga och östra sida vetter mot omringande byggnader motsvarande 

samma storlek och typ av byggnad som Kv. Freden, vilket ger byggnaden skugga i 

dessa väderstreck. Långsidan mot Gavleån samt västrasidans gavel är fria och utsatt för 

solinstrålning, då de inte omges av byggnader samt är belägna i de väderstreck där solen 

står som högst.  

Våningsband och lisener både utsmyckar och delar upp fasaden i vackra strukturerade 

fält. En ombyggnation skedde år 1896 för att sedan återföljas av två större renoveringar 

år 1926 samt år 1934, då exteriören förlorade sin ursprungliga stil vid byte av fönster. 

Enligt Länsmuseets analys av kvarteret Freden, Norra Skeppsbron 1, anses byggnaden 

vara av kulturhistoriskt värde och de rekommenderar ett rivningsförbud. Tre viktiga 

värdebärare för byggnaden och dess arkitektur, som vid framtida åtgärder speciellt bör 

beaktas är tak, fasad samt bjälkar i risaliterna [1]. 
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Byggnaden ägs av Svedinger Fastigheter AB, vilket är ett i andra generation familjeägt 

fastighetsföretag i Gävle [8]. Sweco är den största hyresgästen i byggnaden med kontor 

på hälften av våning två mot öster samt hela våning 3. Företaget bedriver konsultarbete 

under normal kontorstid. Å-Krogen sett till golvarea är marginellt den andra största 

lokalen vilken infinner sig i mitten av våning 1, markplan. Företaget bedriver vardaglig 

lunchservering med ståuppkomik onsdagskvällar. YouDrive är en privatägd bilskola, 

vilken huserar på våning 1 mot öster. Den fjärde lokalen i mitten av våning 2, där daglig 

kontorsverksamhet bedrivs, hyrs av Brottsofferjouren. Övriga lokalutrymmen i 

uppvärmd vindsdel mot öster står oanvända, samt tidigare fiskebutik mot väster på 

våning 1 är under omplanering för nybyggnation av framtida pizzeria. 

 

 
Bild 1. Foto av Kv. Freden.                 Källa: Återfinns i nuvarande byggnad, 

tidigare Isaac Westergren & Co. 

 

 
Bild 2. Foto av Kv. Freden, Maj 2015.              Fotograf: Marcus Englund. 
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1.2 Byggnadsspecifika installationer  

1.2.1 Ventilation 
Våning två och tre i byggnadens östra del om hisschaktet, vilka hyrs av SWECO, har 

installation av ett FTX-aggregat som förser lokalerna med ventilation och även 

komfortkyla för sommarhalvåret. Ventilationsaggregatet är försett med värmebatteri. 

Takvåningens östra del där tidigare yoga bedrevs förses med FT-ventilation, vilken i 

nuläget inte är i drift då lokalen står outnyttjad. Å-Krogens lokal, belägen på markplan, 

ventileras med ett FT-ventilationssystem. Resterande del av huset ventileras genom 

självdrag. 

 

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) har genomförts av byggnadens olika lokaler i 

omgångar. Senast genomförda obligatoriska ventilationskontroll skedde år 2001 och 

resterande kontroller utfördes för övriga lokaler år 1998. Enligt lag, Gävle kommuns 

byggnadsnämnd samt enligt protokoll bör ny OVK beställas omgående då den bör ha 

genomförts sedan många år. Senast genomförda kontroll är godkänd men antyder 

bristfällig ventilation i flera lokaler och lär troligtvis inte ha blivit bättre med åren då 

förändring av system inte har genomförts. Se Appendix 1, samt OVK i kapitel Teori för 

förtydligande av gällande lag. 

1.2.2 Värme 
Värmesystemet är huvudsakligen ett vattenburet radiatorsystem anslutet till 

fjärrvärmecentral i källaren. Enstaka mindre elradiatorer påträffas som komplement till 

befintligt system. Byggnadens södra vägg är fri från radiatorer i avseende för stort 

värmetillskott under sommarhalvåret. 

Brottsofferjouren har luft/vatten-värmepump medan YouDrive samt Å-Krogen har egen 

installation av luft/luft-värmepump där samtliga kombinerar leverans av kyla och 

värme.  

1.2.3 Kyla 
Kylbehovet tillgodoses av installerade värmepumpar för de tidigare nämnda lokaler. 

Sweco har som sagt tidigare installation av FTX-aggregat vilket förser båda huserade 

våningar med kyla genom ett äldre och ett relativt nyinstallerat kylsystem. Swecos 

kylsystem förser endast kontor belägna mot söder, sydöst och sydväst med kyla, då 

kylbehov inte uppstår i lokaler belägna på norrsidan.  Utförlig beskrivning av Swecos 

ventilationssystem, dess aggregat och installationer ges i Robin Kelkkanens 

examensarbete, på uppdrag av Sweco [9].  

1.2.4 Varmvatten 
Samtliga lokaler är försedda med tappvarmvatten vilket till stor del värms upp med 

värmeväxling i byggnadens fjärrvärmecentral. Dock täcker inte varmvattennätet hela 

byggnaden. För tappvarmvatten i Lowrance (fiskebutiken) och Brottsofferjourens 

lokaler är kallvattnet anslutet till separata varmvattenberedare under handfaten.  

1.2.5 El 
Lokalen har ett el-abonnemang, precis som för fjärrvärme, hos Gävles kommunalt ägda 

energibolag, Gävle Energi. Det finns två separata el-mätare för fastigheten. 

 



 

4 

 

1.3 Avgränsning och antagande 
Temperaturmätning avseende fastigheten och dess lokaler utförs inte, då en trovärdig 

mätning kräver en längre tidsperiod över vinterhalvåret, vilket examensarbetet inte 

sträcker sig över. Inomhustemperaturen antas inte understiga 17 ˚C och antas maximalt 

uppgå till ideala 20 ˚C för hela byggnaden i simuleringsprogram och dess beräkningar. 

En mätning av kvarterets utrustningsspecifika effektförbrukning uteblir och beräkningar 

baseras istället på erhållen levererad effekt av Gävle Energi utifrån schablon- och 

standardvärden.  

Samma antaganden görs för beräkning av läckluftflödet.  En pålitlig tryckmätning med 

hjälp av Blower Door-metoden kommer inte att utföras på grund av dess omfattning 

samt verksamhetsstörning för och av kvarterets residenter. Antagandet grundar sig både 

på platsundersökning av lokalerna samt Svedinger Fastigheter AB:s uttalande om att 

kontinuerlig renovering av Kv. Freden, Norra Skeppsbron sker [8], samt på antagande 

av svårutförlig i stora byggnader [10]. Metoden är dock nyttig för upptäckt och 

påvisande av luftläckage [10]. 

Vid beräkning med effekt- och klimatsimuleringsprogrammet, IDA ICE version 4.6.1 , 

används klimatdata för Gävle vilken har hämtats från mätstation belägen i 

Sandviken/Gävle. Simuleringar kommer att utföras för år 2010-2014, med år 2013 som 

basår då byggnadens energianvändning (elanvändningen) minskat år 2014 på grund av 

upphörd verksamhet i lokal. 

Modelleringen av pannrummet i Ida ICE antas belägen i nivå med källaren för 

underlättande av modellering och simulering av byggnaden i programmet. I vanliga fall 

är pannrummet beläget ca 80 cm högre än källarvåningen. Antagandet kan ge en 

felanvisning av energiförluster/tillskott till byggnaden, men anses vara marginell då 

förlusterna sker på samma sätt till omgivande mark och byggnad då pannrummet i 

modellen har samma volym och form som verkliga byggnaden. 

Stationärt förhållande antas vid energianvändning där energibalansen representeras av 

följande formel, Ein = Eut. Byggnadens tillhandahållna totala energianvändning från 

Gävle Energi representerar Ein och Eut representeras av simulerad energianvändning. 

Hänsyn till radon kommer inte att tas i beaktande vid beräkningar. Ramen för 

energikartläggningen avgränsas med hjälp av tre generella vägar för minskad 

energianvändning [11] enligt följande åtgärder; 

 

 Byggnadstekniska  

 Installationstekniska  

 Beteendemässiga  

1.4 Problembeskrivning 

1.4.1 Syfte 
Målet med energikartläggningen i denna rapport är att åskådliggöra Kvarteret Fredens 

energianvändning samt komma fram till ekonomiskt genomförbara energibesparande 

åtgärder för att sänka dess energianvändning och på så vis sammanställa åtgärderna för 

tillämpning av liknande byggnadstyper.  
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1.4.2 Frågeställning 
Till hjälp för genomförande av arbetet har huvudsakligen sex stycken frågeställningar 

använts enligt nedan. 

 Hur ser energifördelningen ut i byggnaden? 

 Har byggnaden några brister i drift av uppehållande av inomhusklimat och 

klimatskärm? 

 Överensstämmer byggnadens simulerade energianvändning med tillhandahållen 

levererad energi från Gävle Energi? Vilket ställer följdfrågan, hur pålitligt IDA 

ICE är som simuleringsverktyg i denna energikartläggning? 

 Finns det relativt enkla och kostnadseffektiva lösningar för eventuella brister 

nämnda ovan? 

 Hur ser kvarterets energianvändning ut efter applicerade energi- och 

kostnadseffektiva lösningar? 

 Är energieffektiviseringsförslag och resultat rimliga och applicerbara för 

liknande byggnadstyper?  
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2 Metod 
Följande metoder har valts för upplägg och tillvägagång av examensarbetet. 

 

 Litteraturstudie  

 Empirisk analys  

- Datainsamling 

 Modellering  

 Termografering 

 Kvalitativ studie  
 

Med tidigare erfarenheter från studier inom programmet Energisystem, där kurser samt 

projektarbeten har behandlat ovannämnda metoder, ansågs detta arbete möjligt 

genomförbart med hjälp av simuleringsprogram och metoder styrkande för behövliga 

antaganden under arbetets gång. 

 

2.1 Litteraturstudie 
Den vetenskapliga litteraturstudien är en obligatorisk metod och kommer att ligga till 

grund för teorin i introduktions- metod- och teoridelen av rapporten. Litteraturstudien 

genomförs för att ge en uppfattning om vetenskapligt bestyrkande åtgärder och deras 

påverkan på energianvändningen i byggnaden. Studien kommer även att ligga till grund 

för val av förbättringsåtgärder möjliga för byggnadstypen, med beaktande av klimat vid 

modellering och åtgärder utifrån energikartläggningen. 

 

2.2 Empirisk analys 
Empirisk analys utfördes på tillhandahållen data, vilken innefattas av 

vattenanvändningen i m
3
 och år från Gästrike vatten, samt el- och fjärrvärmeanvändning 

från Gävle Energi. Analysen görs för att ta reda på den årliga energianvändningen för 

tappvarmvatten, uppvärmning samt el, vilken delas upp i fastighetsel och 

verksamhetsel. Fördelningen av el förklaras i teorin. Resultatet av analysen är tänkt att 

användas vid modellering för kartläggning av fastighetens energianvändning samt till 

förslag av energisparande åtgärder. 

2.2.1 Datainsamling 
En komplettering, till analysen av empirisk data, gjordes 

i form av datainsamling genom mätning och inventering i byggnaden, på grund av 

ovisshet och bristande data för klimat och drift.  Denna kommer att utföras för att 

bestyrka antaganden och argument vid modellering, simulering och resultat för 

applicering av pålitliga lösningar. 

 

2.3 Modellering 
Modellering utfördes med simuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy 

version 4.6.1, (IDA ICE), utvecklat av EQUA [12]. Programmet väljs för dess globala 

användning och expertis som simuleringsverktyg och används av konsultföretag som 

ÅF, Sweco och Skanska med flera [13]. I programmet skapas en digital modell av 

byggnaden i form av olika zoner för att simulera energiflödet i, samt in i och ut ur 

byggnaden under ett år. Med modellen ges en tydlig bild av energiflödet, dess 

slutanvändning och hur mycket energi som går genom klimatskalet. Vid jämförelse med 

riktvärden (W/m
2 

och U-värde) från BBR och klimatdel kan eventuella möjliga brister i 

klimatskärmen uppdagas och påvisas. Simulering i modellen möjliggör visualisering av 
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brister samt åtgärder och vad dessa resulterar i för energianvändningen i byggnaden. 

Detta kan leda till beräkningsunderlag för utredning av lönsam investering eller inte.  

 

2.4 Termografering 
Termografering med hjälp av IR-kamera utfördes på byggnadens klimatskalsdelar 

gällande fönster, dörrar och galler/ventiler för självdrag. Detta kan möjliggöra upptäckt 

av värmeenergiförluster vilket kan styrka val av åtgärder typiska för äldre otäta 

byggnader. Då trycksättning med Blower Door-metoden uteblir är termografering en 

pålitlig metod vilken kan påvisa troliga värmeenergiförluster i form av ledning, 

luftläckage och köldbryggor [10].  

 

2.5 Enkätundersökning 
En kvalitativ studie genomfördes i form av enkätundersökning bland byggnadens 

residenter för att komplettera och bidra till problemformuleringen. Undersökningen 

syftar att ta reda på residenternas uppfattning av bland annat. temperatur, ventilation, 

ljus, hälsa, mängd ockupanter i zoner och trivsel för att ta reda på vas som anses positivt 

eller negativt under vistelse i byggnaden. Sammanställning av undersökningen kommer 

sedan att ligga till grund vid modelleringen och beslut av rimliga åtgärder vid slutförd 

energikartläggning. 
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3 Teori 
 

3.1 Klimatmål 

3.1.1 EU:s klimatmål 
I samband med beslut om globala, internationella, nationella och regionala miljömål har 

som konsekvens samhörande energimål antagits för att uppnå miljömålen.  

För att stoppa den globala uppvärmningen har EU enligt överenskommelser inom FN, 

enats om fyra gemensamma eftersträvande mål att uppnå fram till år 2020. Klimatmålen 

förkortas och benämns i allmänhet som 20-20-20. Målen avser att minska 

växthusgasutsläppen med 20 procent jämfört med år 1990 års nivåer, sänka 

energianvändningen med 20 procent, öka andelen förnybar energi med 20 procent av all 

energiförbrukning och slutligen öka andelen biobränsle för transporter med 10 procent. 

Det övergripande klimatmålet som ligger till grund för EU:s och FN:s beslut om energi- 

och miljöåtgärder är att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 2°C 

jämfört med tiden innan industrialiseringen startade [14], [15]. 

3.1.2 Nationella klimatmål 
De nationella klimatmålen samt riktlinjer för klimatpolitiken, vilka Sveriges regering 

har godkänt att sträva efter att uppnå till år 2020, är att minska klimatpåverkande 

utsläpp med 40 procent, öka andelen förnybar energi med minst 50 procent, 

effektivisera energianvändningen med minst 20 procent och slutligen öka andelen 

förnybar energi i transportsektorn med minst 10 procent [16]. De kommunala 

miljömålen och lagarna har sin grund i lagen om kommunal energiplanering, vilken 

stiftades år 1977 för att tydliggöra tillförsel, distribution och användning av energi [17]. 

Gävle har som tidigare nämnts [3], satt upp egna kommunala klimatmål till år 2020. 

Miljömålen avser att minska utsläpp av växthusgaser med 20 procent baserat på 

medelvärdet för år 2007/2008, effektivisera energianvändningen med 25 procent jämfört 

med medelvärdet år 2007/2008 och produktionen av förnybar energi i länet skall öka 

med minst 5000 GWh jämfört med år 2008. Även 85 procent av den totala 

energianvändningen och 20 procent av energianvändningen i transportsektorn skall 

komma ifrån förnybara energikällor år 2020 [18]. 

 

3.2 Boverkets byggregler  
För att nå de internationella och nationella miljömålen ställs stora krav vid byggande av 

nya faciliteter. Sveriges riksdag beslutar om, efter förslag och råd från myndigheter, 

vilka lagar och förordningar som bör fastställas för bostads- och servicesektorn. 

Boverket har fastställt och samlat föreskrifter och allmänna råd för svenska byggnader i 

Boverkets byggregler (BBR) vilka klargör och förtydligar samhällets minimikrav och 

råd vid bland annat nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnad, energihushållning, 

utformning, brand och hygien. Byggherren, vilken oftast är fastighetsägaren, är 

oberoende om bygglov eller anmälan krävs ansvarig för att byggreglerna åtlyds och 

efterföljs.  

I Boverkets byggregler anges de övergripande energikraven som fastslår hur mycket 

energi en byggnad maximalt får använda i kWh per m
2
 under ett år. Energikraven 

varierar beroende på typ av byggnad, vilken klimatzon byggnaden befinner sig i samt 

vilken typ av energikälla som används för uppvärmning. Kraven tydliggörs i avsnittet 

Energihushållning i BBR. Om uteluftsflödet exempelvis för lokaler är större än 0.35 l/s 

och m
2
 (0,5 oms/h med en takhöjd på 2,4m) på grund av hygieniska skäl görs ett tillägg 
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i kravet [19]. Undantag från regler i BBR- tillåts vid giltig orsak som avsteg från kravet 

på högsta tillåtna U-värde för fönster eller ytterdörrar vid tillgodoseende av byggnadens 

kulturvärden eller estetiska värden. Se Appendix 2. 

 

3.3 OVK - obligatorisk ventilationskontroll 
Sveriges riksdag och regering införde år 1991 regler och krav för ventilationssystem i 

offentliga miljöer. Reglerna kom att bli OVK (obligatorisk ventilationskontroll), och 

skall genomföras regelbundet av en certifierad kontrollant i alla byggnader. Kontrollen 

uppkom genom att i många byggnader/lokaler som skolor och bostäder var 

ventilationen bristfällig och ledde till en sämre inomhusmiljö. Det är upp till 

byggnadens ägare att OVK utförs och att kontrollanten är certifierad av ett ackrediterat 

certifieringsorgan. Kontrollen brukar vanligtvis för de flesta byggnader göras med ett 

intervall på vart tredje eller sjätte år. Målet är att ta reda på och se till att byggnaden 

upprätthåller uppsatta krav för bra inomhusmiljö [20] och [21], Se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Besiktningsintervall utifrån lokal och ventilationstyp, [20]. 

Byggnader Besiktningsintervall 

Förskolor, skolor, vårdlokaler och 

liknande med S, F, FX-ventilation 

3 år 

Förskolor, skolor, vårdlokaler och 

liknande med FT, FTX-ventilation 

3 år 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och 

liknande med FT, FTX-ventilation 

3 år 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och 

liknande med F, FX, S-ventilation 

6 år 

En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-

ventilation 

6 år 

 

3.4 Energikartläggning 
Kartläggning av en byggnads energianvändning, det vill säga energikartläggning, anses 

vara en indirekt energitjänst som i sig inte effektiviserar energianvändningen utan har 

som mål att komma fram till energieffektiva och genomförbara lösningar. Dessa syftar 

på att bereda en god grund för investering, genomförande och tillämpning av 

energieffektiv teknik samt energieffektiva lösningar [22]. Både politiskt och 

vetenskapligt har energikartläggning lyfts fram som ett kostnadseffektivt 

beslutsunderlag till investering av energieffektiv teknik och utrustning. Företag med 

åtstramad budget kan dra sig för att investera i energieffektiv teknik om 

beslutsunderlaget inte är tillräckligt övertygande, även då de är medvetna om fördelar 

med energieffektiv teknik.  Med hjälp av energikartläggning tydliggörs investeringen 

teoretiskt relaterat till energibesparingen med beaktande av investeringskalkyl och dess 

pay-off-tid, vilket motiverar företag till att överkomma beslut om investering i 

energieffektiv teknik [23].  

3.4.1 Lagen om energikartläggning, EKL 

Den 1 juni 2014 trädde EKL ikraft i Sverige som en del av medlemsstaternas krav för 

uppfyllande av EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED), Direktiv 2012/27/EU från 

2012. För att omfattas av lagen krävs att de lagställda storlekskriterierna uppfylls. 
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Storlekskriterierna innebär att; 1, företaget har 250 eller fler anställda samt 2, Omsätter 

minst 50 miljoner euro per år eller har en balansomslutning överstigande 43 miljoner 

euro per år.  

Enligt lagen om energikartläggning har ett storföretag skyldighet att minst vart fjärde år 

utföra energikartläggningar kvalitativa nog att styrka den årligen tillförda energin och 

dess slutanvändning. Lagen innefattar energieffektiva kostnadsförslag för minskning av 

energianvändning samt förslag för ökande av energieffektivitet.  Varje företag är 

skyldigt att bedöma om de omfattas av lagen. EKL förtydligas enligt följande källor 

[24],[25] samt [26].  

 

3.5 Energibalans 
Energikartläggning baserar sig på energibalans, vilken sträcker sig över ett kalenderår, 

där byggnadens energitillförsel kompenserar för energiförlusterna så att jämnvikt råder. 

Energianvändningen varierar exempelvis från år till år till stor del av 

ventilationsbehovet samt av uppvärmnings- och kylbehovet vilka är beroende av den 

årligen varierande utomhustemperaturen. Temperaturen inomhus hålls till stor del 

konstant vid upprätthållande av inomhusklimatet. Energibalansen underlättar 

energikartläggningen genom att jämföra tillförd energi från värme-, el-, och 

vattenleverantör med byggnadens energiförluster från exempelvis ventilationssystem 

och med energitillskott från exempelvis personer och solinstrålning. 

Ekvation: Ein = Eut 

 

3.6 Energiförluster 
Energiförlusterna i en byggnad sker genom klimatskalet till omgivningen i två form av 

värmeförluster. Förlusterna kategoriseras vanligast i transmissionsförluster och 

ventilationsförluster. Förlusterna tydliggörs ytterligare i flertalet underkategorier. För 

uppehållande av energibalans i en byggnads klimatskal krävs det att energiförlusterna 

kompenseras med lika mycket tillförd energi.  

Även interna energiförluster från system sker i form värmeförluster från bl.a. utrustning, 

apparatur, belysning, panna och rörledningar, men räknas till internt värmetillskott och 

kan oftast tillgodoses som tillförd energi. 

3.6.1 Transmission 
Energiförluster genom klimatskalet sker i form av värmeledning genom väggar, golv, 

tak, mark, dörrar, fönster och köldbryggor, vilka beror av materialets 

värmegenomgångskoefficient (U-värde), temperatur och area. Vid beräkning av 

transmissionsförluster beräknas först U-värde för varje enskild byggnadsdel för att 

sedan möjliggöra beräkningen av ett totalt U-medelvärde (Um-värdet).  I BBR har krav 

ställts på hur högt Um-värdet maximalt får vara för olika byggnadstyper för att begränsa 

värmeledningen genom klimatskalet. För en byggnad i klimatzon II bör Genomsnittlig 

Värmegenomgångskoefficient, Um [W/m
2
 K] vara 0,6 [7]. Summa av transmissions-

förluster anges och beräknas oftast, enligt formel; QT               [W], där 

QT betyder totala ängden transmission, där A stå för omslutande area och    står för 

antalet gradtimmar för den specifika orten. 

3.6.2 Ventilation 
Energiförlusterna i ventilationssystemet mellan tilluft och avluft erhålls genom 

beräkning av den energimängd som går åt till att värma eller kyla utomhustemperaturen 

(Tute) till önskad inomhustemperatur (Tinne).  För FTX-ventilation beräknas 
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ventilationsförlusterna efter samma princip vid FT-ventilation förutom att beräkningen i 

detta fall sker mellan Tåter och Tinne.  

Tåter varierar beroende på värmeväxlarens varierande verkningsgrad samt beroende på 

Tute. Luftcirkulationen i ett mekaniskt ventilationssystem som FTX- och FT- ventilation 

är driftberoende av fläktar. Oberoende av Tute anses värmeväxling ur ett 

energibesparande perspektiv vara en god investering i mån om miljön.  

Kompensering för byggnadens ventilationsförluster i en självdragsventilerad byggnad 

sker av byggnadens värmesystem.  

3.6.3 Ofrivillig ventilation 
Ventilationsförluster sker även i form av luftläckage genom klimatskalet och är i storlek 

dryga 10 procent av de totala energiförlusterna för en byggnad i Sverige [27], och 

varierar därefter beroende på geografisk placering och hur pass ny en byggnad är. 

Tillhandahållen information av branscherfaren konsult styrker detta genom att ange den 

ofrivilliga ventilationen mellan 5-15 procent av byggnadens totala energiförluster [28], 

och förtydligar ytterligare att ofrivillig ventilation för en äldre byggnad med självdrag 

möjligen kan uppgå till 25 procent. De klimatavskiljande delarna i en byggnad bör vara 

så lufttäta som möjligt för att minimera luftläckage. Dock sker ofrivillig ventilation 

oavsett även genom dörrar och fönster. Bristande lufttäthet kan enligt Sandberg, et al. 

[27], leda till ökad energianvändning genom transmissions- och ventilationsförluster, 

skapa drag och kalla golv, bidra till uppkomst av fuktskador, öka risken för frysskador i 

väggar, missgynna ventilationssystemets effektivitet samt bidra till spridning av 

luftföroreningar. 

3.6.4 Avlopp 
Energiförluster genom avlopp ut ur byggnaden benämns avloppsförluster. Förlusterna 

uppgår ungefär till samma storlek som tappvarmvattenanvändningen i ett 

flerbostadshus, vilken är 20-25 procent av vattenanvändningen [29]. Avloppsförlusterna 

uppkommer vid användning av dusch, toalett och tappvarmvatten. Förlusterna varierar 

med tappvarmvattenanvändningen, vilken är större under vinterhalvåret [29]. 

 

3.7 Energitillförsel 
En byggnad är beroende av tillförd energi för att som tidigare nämnt täcka 

energiförlusterna för upprätthållande av energibalansen. Energibehovet är beroende av 

bland annat byggnadstyp, byggnadskonstruktion, geografiskt läge, användningstid samt 

uppvärmningssystem. Energitillförseln sker via värmesystem, varmvattenanvändning, 

solinstrålning, värmetillskott från personer och fastighetsenergi i form av el för drift av 

bland annat ventilation, utrustning och belysning. Ungefär 80 TWh användes år 2013 

till uppvärmning och varmvatten i lokaler, flerbostadshus och småhus. Lokaler står för 

ungefär 28 procent av den årliga energianvändningen i Sverige [30]. Den tillförda 

energin till kontorslokaler är 202-211 kWh/m
2
 per år, beroende på normal- eller 

extremfall [31]. Undersökningen anger även att Svenska kontorsfastigheter i medeltal 

använder i stort 1650 MWh/år varav köpt fjärrvärme uppgår till 1090 MWh/år. 

3.7.1 Värmesystem 
Ett värmesystem dimensioneras efter byggnadens beräknade effektbehov för att klara av 

att upprätthålla ett godtyckligt inomhusklimat även vid årets kallaste period baserat på 

dimensionerande vinterutetemperatur för orten. Värmesystemet är ofta vattenburet och 

innefattas vanligen av en pann- eller fjärrvärmecentral, cirkulationspump och 

rörledningar för distribution av värme till exempelvis radiatorer och konvektorer i 
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lokalen. Beroende på typ av värmesystem varierar även så kostnaden för inköpt energi. 

 

3.7.1.1 Fjärrvärme 
Fjärrvärme har funnits i Sverige i över 60 år och omfattar i dagsläget ungefär 250 av 

landets 290 kommuner. Fjärrvärme producerades till en början i värmeverk, men 

numera sker ungefär 45 procent av fjärrvärmeproduktionen i kraftvärmeverk och 36 

procent av bränslet kommer ifrån förnybara energikällor. Fjärrvärmeproduktionen 

uppgick år 2011 till 56 TWh. År 2011 använde bostäder och lokaler fjärrvärme 

motsvarande 59 procent av den totala energianvändningen [1]. Totala 

fjärrvärmeförlusterna år 2011, uppgick till ungefär 16 procent.  Flerbostadshus stod år 

2011 för hälften av fjärrvärmeanvändningen medan 36 procent användes av lokaler och 

resterande 14 procent gick till småhus [1]. 70 procent av Sveriges lokaler värmdes upp 

av fjärrvärme [31]. De svenska fjärrvärmeföretagen omsätter årligen mellan 30-40 

miljarder kronor [1].  

3.7.2 Ventilation 
Det är sedan tidigare känt att luftföroreningar inomhus har en negativ inverkan på 

personers hälsa, komfort och produktivitet. En god ventilation är där av nödvändig för 

bortförande och uppehållande av rimliga nivåer av luftföroreningar för ett acceptabelt 

och trivsamt inomhusklimat. Luftomsättningen bör vara minst 0,5 oms/h vid 

nyprojektering av ventilation för alla typer av lokaler, vilket även anges som minst 0,35 

l/s per m
2
 plus ytterligare 7 l/s per person [32]. BBR rekommenderar en luftomsättning 

på 3 oms/h gällande kontorslokaler [32]. 

Fläktar i ventilationssystemet kräver för ventilering av en lokal ungefär 18 kWh/m
2
 i 

medeltal för en kontorsbyggnad och år [31]. Utöver tillförd energi till fläktar krävs i de 

flesta ventilationssystem energitillförsel till värme och kyla. Den specifika 

elanvändningen för komfortkyla uppgår till dryga 11 kWh/m
2 

och år [31].  

Andelen lokaler med installerad till- och frånluft med konstant flöde (CAV-system) är 

dryga 75 procent av totala arean [31]. 

Fjärrkyla är vanligast inom affärs- och kontorslokaler men förekommer även bland 

flerbostadshus och småhus. Den årliga produktionen av fjärrkyla var år 2012 ungefär 

900 GWh. Principen för fjärrkyla är den samma som för fjärrvärme. Produktionen av 

kallt vatten sker hos leverantören och distribueras i rör till abonnenten för kylning av 

vanligast tilluften i ventilationssystemet [1]. 

3.7.3 Tappvarmvatten 
Tappvarmvattnet anses vara en självklar installation i hushåll, både i kök, dusch- och 

toalettrum. Uppvärmning av tappvarmvattnet sker oftast via värmesystemet, antingen 

via pann- eller fjärrvärmecentralen. I andra fall värms tappvarmvattnet upp med el, av 

en varmvattenberedare ansluten till kallvattnet eller via solpanel med ackumulatortank 

för lagring av värme. År 2013 användes dryga 3 TWh el för uppvärmning och 

varmvatten i lokaler [30]. 20 procent av vattenanvändningen i Sverige går till hushåll, 

där varmvattnet schablonmässigt utgör en tredjedel av denna användning [28],[32], 

samt 28 procent för lokaler [30],[29]. För kontor och lokaler där bland annat duschar 

inte används lika frekvent som i bostadshus är detta schablonvärde något lägre.  

3.7.4 Driftel 
Driftel är benämningen för en byggnads tillförda mängd el. Även om 

verksamhetsenergin varierar eller verksamheten helt upphör i en byggnad krävs 

fastighetsenergi för fortsatt uppehållande av byggnaden. För förtydligande av 
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elanvändning delas den upp i två underrubriker, fastighetsel samt verksamhetsel [31]. 

Storleksmässigt uppgår driftelen, där eluppvärmningen är exkluderad, till ungefärliga 93 

kWh/m
2
 och år för kontor i Sverige [31]. 

 

3.7.4.1 Fastighetsel 
Byggnadens fastighetsel är den inköpta elen avsedd för byggnadens behov, som till 

exempel drift av pumpar, fläktar samt övrig eldriven utrustning i eller utanpå byggnaden 

nödvändig för uppehållande av inomhusklimat [31]. Trädgårdsbelysning och 

motorvärmare räknas bland annat inte in i fastighetsenergi då de inte påverkar 

byggnadens elbehov. 

 

3.7.4.2 Verksamhetsel 
Övrig elanvändning, icke väsentlig för uppehållande av byggnadens grundbehov, räknas 

till drift av verksamhet. Elektrisk utrustning som datorer, kyl-frys och även 

stödprocesser som belysning och tryckluft anses därför vara verksamhetsenergi. 

Belysningen i kontorsfastigheter var år 2005 dryga 13 kWh/m2 [31]. 

3.7.5 Energitillskott av personer och solinstrålning 
Utöver energikrävande processer som genererar internvärme tillkommer energitillskott i 

form av så kallad gratisvärme. Värmetillskottet erhålls från personer och solinstrålning. 

Mängden energitillskott av personer beror av deras antal och aktivitetsnivå. Likaså beror 

solinstrålning på husets geografiska läge, dess placering i väderstrecken samt 

solavskärmning och närliggande byggnader. 

En kontorsarbetare genererar i snitt 100 W vid sittande arbete, då clo är 1,0 vid 

inomhusklädsel och en sittande vuxen person med en genomsnittlig kroppsarea på 1.8 

m
2
 genererar 60 W/m

2
 [32]. 

Mängden solinstrålning i Sverige beror av antalet soltimmar varierande utefter 

årstiderna. Oberoende av årstid anses solinstrålning ur komfortsyn emellanåt som en 

störande faktor då direkt och kraftigt solljus kan försvåra arbetsmiljön i bland annat 

kontor och dess lokaler. Största delen solinstrålning sker under sommarhalvåret då 

värmetillskott är som minst önskat ur ett komfort- och energiperspektiv med tanke på ett 

då ofta rådande kylbehov i vistelsezoner. Under vinterhalvåret har den mängd 

solinstrålning som sker ofta positiva effekter både tack vare minskat energibehov och 

ljusare arbetstillvaro.  

 

3.8 Energipriser 
Energipriset förändras konstant beroende på tillgång och efterfrågan men varierar även 

på grund av väder, vind och naturresurser. De senaste energipriserna från Gävle Energi, 

för el och fjärrvärme rör sig runt 0,703 kr/kWh för det rörliga el-priset samt 0,805 

kr/kWh för det fasta el-priset, medan fjärrvärmen är 412 kr/MWh. Samtliga priser gäller 

företagare [33]. 

 

3.9 Simuleringsprogram 
Simulering ger en överskådlig insikt i hur simuleringsobjektets totala eller temporära 

energianvändning ser ut och påverkas av för olika indikatorer som miljöpåverkande 

faktorer, byggnadsspecifika detaljer samt energieffektiveringsåtgärder. Dock behöver 

jämförelse av verklig data i form av mätningar eller tillhandahållen data från 

energileverantör användas som referens för styrkande av valida resultat. Användandet 

av flera olika simuleringsprogram kan ytterligare styrka simuleringsresultat och deras 
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validitet [34]. Exempelvis där simuleringsprogram BEopt använts, har en felmarginal 

mindre än 3 procent visats möjlig att uppnå om aktuell klimatdata används för orten 

[35]. Artikeln nämner även att geometriska justeringar i modellen, gjorda med BEopt, 

inte påverkar den simulerade energianvändningen med mer än 1 procent jämfört med 

den verkliga byggnadens energianvändning. Ytterligare en fördel är att flera olika 

simuleringsmodeller kan integreras, kompletteras och samköras med varandra för 

underlättande av simulering [36]. I tidigare artikel simuleras och valideras en 

markvärmepumps prestanda med simuleringsprogrammet IDA ICE, för att sedan 

jämföras med mätning av en verklig värmepumps prestanda. Studien visar pålitliga 

resultat med användande av simuleringsprogram som hjälpmedel vid utredning av 

lokalers energianvändning. 

 

3.10 Enkätundersökning 
Kvalitativ metod handlar om att fånga personers handlingar och dess innebörder genom 

att bedriva forskningen i dess sociala miljö i samtid och växelverkan med insamling av 

data och analys. En undersökning strävar ofta till att belysa forskningsområdets problem 

ur olika synvinklar för att komma fram till en allsidig lösning. Detta är uppnåeligt 

genom att kombinera kvantitativ och kvalitativ undersökning [37]. Enkätundersökning 

med öppna frågor hör till kvalitativ metod och utgör ett bra verktyg för insamling av 

residenters åsikter där personer i fråga har möjlighet att öppet uttrycka sig utifrån ställda 

frågor. Kvalitativ undersökning kompletterar i vissa fall kvantitativa resultat genom att 

konstatera missnöjdhet eller icke samhörande faktorer i till exempel inomhusmiljö då 

kvantitativ data exempelvis motsäger detta vid simulering.  

 

3.11 Termografering 
Värmefotografering har utvecklats sedan 1960-talet. Tekniken utnyttjar objekts 

emission av infraröda strålning (IR-strålning) till avbildande för bestämmande av dess 

värmeavgivning utifrån en färggraderad temperaturskala. Termografering möjliggör 

upptäckt av köldbryggor och värmeläckage genom otätheter i byggnadsskal både för 

ledning samt luftläckage. IR-kamera används bäst för upptäckt och avsaknad av 

isolering [19]. BBR påstår även att IR-kameran har en temperaturkänslighet på +/- 0,2 

°C [19]. Ju varmare en yta är, desto ljusare är även bildens temperaturangivelser i färg. 

Värmeläckaget syns bäst vid en stor temperaturdifferens. Därför bör helst 

värmefotografering ske vid utomhustemperaturer under 0 °C då inomhustemperaturen 

anses vara konstant.  

Termografering är med fördel en relativt lätt och snabb metod för upptäck av 

ofullkomligheter i form av felaktig konstruktion och installation inom byggbranschen 

där bristfällig isolering, otätheter samt köldbryggor annars är svårupptäckta. Kostnader 

till följd av ovannämnda bristers konsekvenser kan bli väldigt höga om lösningar för 

dessa fel inte åtgärdas i god tid [38]. 

 

3.12 Tidigare forskning  
Byggnadssektorn ansvarar för dryga 40 procent av världens primärenergi samt 32 

procent av den slutliga energianvändningen [39], vilket är förståeligt då största delen av 

den världsliga byggnadssektorn byggdes innan första energikrisen.  Med denna 

kännedom till grund har renovering och ombyggnad av äldre byggnader ökat till 

konsekvens av stigande energipriser och krav på energieffektivisering [40].  

Vilka regler och lagar som gäller och bör åtlydas vid nybyggnation och renovering av 

en byggnad förnyas och skärps årligen. Detta inkluderar även lagar gällande 

byggnadens energianvändning och sker i samråd med berörda företag för att byggnaden 
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och dess energieffektiva installationer skall vara så optimala och energieffektiva som 

möjligt till en överkomlig ekonomiskt uppnåbar kostnad. Renovering av en äldre 

byggnads termiska klimat är en lönsam investering, men kan inte jämföras med en 

nybyggnations termiska klimat, vilket inte endast beror av ny teknik utan är planerat 

utifrån placering i väderstreck, storlek av fönster, undvikande av köldbryggor samt 

byggnadskonstruktionen och dess form [41]. Renovering av tak och byte av fönster är 

de mest kostnadskrävande investeringarna vid förbättring av klimatskalet och de 

viktigaste [40].  Även en specifik uppskattning av lönsamhet för renovering av en 

byggnad är svår att avgöra, då byggnader skiljer sig från varandra i olika former och 

storlekar [41]. Artikeln påstår enligt dess referenser att 50 procent av 

byggnadsmarknaden i i-länder är sysselsatt med renovering av äldre byggnader i strävan 

att sänka energianvändningen och nå de internationella och nationella energimålen.  

För en befintlig äldre byggnad med avseende att minska energibehovet till 

lågenergianvändning är en minskning av U-värdet för klimatskalet en omfattande 

åtgärd. Transmissionsförlusten går att sänka på två sätt, nämligen genom minskning av 

värmekonduktiviteten eller minskning av temperaturdifferensen. Byggnadsarean och 

utetemperaturen är svåråtgärdade, och fokus ligger därför på tilläggsisolering av väggar, 

tak och byte av fönster och dörrar samt sänkning av inomhustemperaturen. 20-40 

procent av transmissionsförlusterna genom klimatskalet är en uppnåelig minskning med 

byte av fönster, dörrar och tilläggsisolering av klimatskalet för en äldre befintlig 

byggnad [42].  

3.12.1 De tre generella förbättringsförslagen 
I dagsläget delas åtgärder in i undergrupper för tydliggörande av dess effekt på 

energianvändning och CO2-emissioner. Åtgärder för minskad energianvändning kan 

delas upp i tre generella riktlinjer i följande ordning [11]; 

 

(i) replace the existing housing stock with low-energy buildings designed primarily to 

minimise heating and cooling loads; 

(ii) develop, and achieve widespread replication for, low-energy domestic equipment 

(e.g. appliances, lighting and IT); and 

(iii) promote and achieve “energy-conscious” behaviour among end users. 

 

Dessa tre riktlinjer har även anpassats och modifierats mot Svenska byggnadsbeståndet i 

[19], som istället delar in dem i byggnadstekniska och installationstekniska åtgärder 

samt beteendemässiga mönster. Byggnadstekniska åtgärder avser byte av dörrar eller 

tilläggsisolering medan installationstekniska åtgärder avser till exempel styrning, 

inreglering, effektivisering av distribution eller injustering av flöden m.m. 

Beteendemässiga åtgärder brukar avse bland annat användning av varmvatten eller 

inomhustemperatur. För ytterligare förtydligande kan åtgärder även delas upp i passiva 

samt aktiva. Passiva åtgärder är exempelvis isolering vilken arbetar passivt för sänkt 

energianvändning, det vill säga drar ingen energi. Aktiva åtgärder för nämnande av 

exempel är installation av ventilation med VVX vilken använder energi för minskning 

av energianvändning [19]. 

3.12.2 Fönster 
Byggnader med äldre 2-glasfönster kan ha ett U-värde på ca 2,9 och är idag en av 

klimatskalets stora svagheter då U-värdet ofta är mycket högre än övriga delar av 

byggnadsskalet. Fönstren har då större värmeförluster än till exempel omringande 

väggar. Äldre fönsters U-värde är i överlag sämre på grund av otillräcklig isolering vid 
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karmar och infästningar vilket kan leda till högt luftläckage i byggnaden. En byggnad 

med hög otäthet i kallare klimat skapar idag stora värmeförluster genom infiltration. 

Lufttäthet är därför en viktig faktor för upprätthållande av en byggnads termiska 

komfort. Studier utförda på tegelväggar med fönster och dess täthet [43] visar att fönster 

starkt påverkar tätheten av en byggnad och bör därför hållas ogenomträngliga för icke 

önskad infiltration. Tätning av fönster och dörrar kan minska infiltrationen i 

självdragsventilerade byggnader och därmed minska den ofrivilliga luftomsättningen 

med upp till 0,2 oms/h [19]. Äldre fönster har stor potential att förbättra sitt U-värde, 

som väggar har med isolering. Studier visar att byte av fönster från U-värdet 1,2 till 0,8 

(W/m
2
K) kan spara mellan 5-15 procent av byggnadens totala uppvärmnings- och 

kylbehov [44]. Idag finns även fönster med lägre U-värde och kan beroende på 

specifikation och leverantör sänkas till 0,56 (W/m
2
K) [45].  

Det är inte bara läckage och värmeförluster vilka bör beaktas vid val av fönster. Det 

finns även ett tillskott i form av solstrålning vilket kan ge både ett värmetillskott på 

vintern och minskat behov av belysning under året. Studier undersökande solstrålning 

mot fönster, ur ett energibesparingsperspektiv, antyder att ju lägre U-värde ett fönster 

har desto mindre är även uppvärmningsbehovet. Sänkt U-värde kan erhållas med 

applicering av beläggning på fönstret i form av en tunn film vilken motverkar 

solinstrålning. Med denna åtgärd kan kylbehovet samt energibehovet för belysning 

sänkas med upp till 26 procent gentemot ett fönster med vanlig solinstrålnings-

avskärmning, i form av persienner för dagsljus [46]. 

3.12.3 Isolering 
Vad gäller isolering för äldre byggnader med genomgående tegelvägg är oftast det enda 

alternativet till förbättring invändig isolering [40], då byggnadsexteriör och fasad oftast 

är av kulturhistoriskt värde och bör bevaras [47], även då utvändig tilläggsisolering är 

fördelaktigare. Invändig tilläggsisolering gör att ytterväggens temperatur blir kallare och 

försvårar uttorkningen av fukt i väggen vilket kan skapa frostskador i 

tegelkonstruktionen. Hög relativ fuktighet i väggarna till följd av invändig isolering kan 

utsätta väsentlig byggnadskonstruktion, som bärande träbjälkar, för bland annat röta och 

mögel [40],[48] samt [47]. En sammanställning av tidigare undersökningar [48], visar 

en möjlig energibesparing med 62-78 procent genom tilläggsisolering av väggar och tak 

samt byte av fönster. Artikeln i fråga kom genom beräkning fram till en teoretisk 

besparing motsvarande 39-61 procent av det årliga energibehovet, beroende på 

varierade inomhustemperatur mellan 22-24 °C. Artikelns resultat efter uppmätning och 

modellering med IDA ICE visar att en besparing på 47 procent av energibehovet är 

möjlig för en tegelbyggnad sedan tidigt 1900-tal.  

Med hjälp av det totala värme- och kylbehovet samt antalet ortsspecifika gradtimmar 

kan den optimala tjockleken för tilläggsisolering tas fram, enligt en litteraturstudie [49], 

där besparad kWh jämförs med investeringskostnaden.  

3.12.4 Ventilation 
Endast tätning av klimatskalet, för en otät byggnad, möjliggör ett 20 procent lägre 

energibehov för ventilation [42]. En studie utförd i svenska flerfamiljshus konstaterar 

att en besparing på större än 50 procent av det totala värmebehovet för ett F-

ventilationssystem är uppnåeligt med CO2- och RH-styrd ventilation [50]. Vid 

styrschema baserat på närvaro uppgår besparingen till 20 procent av totala 

värmebehovet. CO2- och närvarostyrd ventilation kan öka RH-nivåerna beroende på om 

dörrar hålls stängda eller öppna emellan rummen. Studien utfördes med simulering i 

IDA ICE med mätning, i lägenhet, samt beräkning som referens, där studieresultaten 
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överensstämde. IDA ICE är ett användbart hjälpmedel för projektering av åtgärder vid 

nybyggnation, nyprojektering och övriga utredningar vad gällande byggnadens 

energiprestanda [50]. Ytterligare en studie nämner en 35 procentig uppnåelig minskning 

av fläktars energianvändning vid behovsstyrd F-ventilation vid växling mellan två 

varvtalslägen styrda utifrån CO2- och RH-differensen mellan uteluft och avluft [51]. 

Vid styrning utifrån CO2, RH, närvaro och alla tre tillsammans kombinerade, som en 

fjärde indikator för närvarostyrd F-ventilation, är en 25-60 procentig besparing av 

värmeförlusterna från ventilationssystemet möjlig [52]. Det finns stor 

energibesparingspotential för behovsstyrd F-ventilation. Dock skapar enbart frånluft ett 

uppvärmningsbehov av den kalluft som ersätter den uppvärmda luften som lämnar 

byggnaden via avluft. För önskad minskning av uppvärmningsbehovet samt effektivare 

ventilation bör installation av ett FT- system med värmeväxlare (FTX) installeras. 

Ventilationslösning med FTX-systemet återvinner värme ur frånluften till den 

undertempererade tilluften för minskat uppvärmningsbehov i värmebatteriet. Studier 

gjorda visar att vid installation av VVX i mekaniskt system bör en 

plattmotströmsvärmeväxlare eller roterande värmeväxlare väljas med motivering mest 

fördelaktiga utifrån verkningsgrad och återbetalningstid [53].  Vid val av 

plattmotströmsvärmeväxlare, med verkningsgrad på upp till 85 procent, möjliggörs en 

ungefärlig 85 procentig återvinning av värmeenergin i frånluften direkt tillbaka till 

tilluften [53]. Detta medför ett sänkt uppvärmningsbehov på resterande 15 procent. Vid 

kombination av VVX och CO2 styrd ventilation kan behovet av tillförd energi för 

ventilation sänkas med ytterligare 20-30 procent [54].  

 

3.12.4.1 Självdragsventilation 
Självdragsventilation, även kallad naturlig ventilation (eng. natural ventilation), är ett 

passivt system där ventilering utav en byggnad sker utan energitillförsel. Ventileringen i 

en byggnad uppstår av luftens temperatur- och densitetsskillnad mellan ute- och 

inneklimatet. Denna typ av ventilation var vanligast innan elektricitet ersatte drift och 

kontroll av ventilering [55]. 

Förekomsten av självdragsventilation bland kontorslokaler är mycket liten, närmare 0 % 

enligt STIL-rapporten [31]. Mest använda ventilationssystem bland de inventerade 

byggnaderna i STIL-rapporten är CAV-system med 75 %. Drivkraften för 

självdragsventilation beror av termiska krafter där temperatur- och tryckskillnad är 

avgörande för ventilering [56]. Då dessa varierar kraftigt över ett år är kontinuerlig 

ventilation svåruppehållen.  

Hälsoaspekter svåra att beakta vid självdragsventilation kan vara svåruppehållande 

luftflöde i bad- och duschrum. Oavsett orsak till besparingsåtgärd eller förbättring av 

ventilation är det viktigt att byggnaden är tät för att undvika fuktskador. Statens 

energimyndighet nämner fuktrelaterade problem som en möjlig uppkomst vid bland 

annat självdragsventilering på grund av övertryck i byggnaden [56]. 

 

3.12.4.2 Sjukahus-sjukan 
Sjukahus-sjukan, benämnd Sick Building Syndrome (SBS), är ett uppkallande 

samlingsnamn efter symptom upplevda av byggnadens ockupanter, där de nämner 

följande symptom som orsak;  

 
”Symptomen kan vara trötthet, tung i huvudet, illamående, yrsel, koncentrationssvårigheter, 

klåda, sveda, ögonirritation, täppt/rinnande näsa, heshet, hosta, torr hud i ansiktet eller på 

händer, hudrodnad och stramningar i ansiktet, osv”.  

[32]. 
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Besvären försvinner ofta en tid efter att byggnaden lämnats, men återkommer vid 

återbesök. Orsakerna kan bero på bristande ventilation, fukt- och mögelskador, 

kopiatorer, laserskrivare och övrig kontorsutrustning samt dålig städning [32]. 

Orsakerna är dock inte fullständigt konstaterade och färdigt kartlagda. 

3.12.5 Belysning 
Allt sedan uppkomsten och användandet av belysning har arbetsmiljöerna getts 

fördelaktiga möjligheter till bättre arbetsvillkor. I takt med forskning om ljusets 

påverkan för arbetsmiljö har standarder för installerad belysning (W/m
2
) angetts för 

bland annat lokaler. Detta vilseleder dock ljusstyrkan, lampans ljusflöde, då denna nivå 

anges i Lumen (lm) vilken varierar för olika ljuskällor vid samma installerade effekt, 

[57].  

Energin för belysning utgår ifrån en formel, (Antal lampor × effekt × brinntid) där 

energibesparing uppnås genom att minska någon av formelns tre ingående faktorer. 

Energin går även att sänka, utan att försämra ljusflödet genom att som tidigare nämnt 

byta till lågenergilampor där lm är den samma vid lägre effekt. Brinntiden, tiden lampan 

är tänd, går att minska genom tidigare kända enkla åtgärder som beteendeförändring hos 

ockupanter, som till exempel att släcka belysning vid utträde ur kontorsrum. 

Närvarostyrd belysning möjliggör att detta sköts automatiskt. Även schemastyrd 

belysning undviker lampor tända i onödan efter avslutat arbete. Besparingspotentialen 

vid reglering av sensorstyrd belysning vid beaktande av faktisk solinstrålning i lokalen 

möjliggör, enligt [58], en besparing på dryga 5 procent av elbehovet för belysning. 

Studier gällande framtida användning av elektrisk belysning visar en teoretisk 

energiintensitet på dryga 10 kWh/m
2
 och år i lågenergikontorsbyggnader [59].  I 

Sverige är energianvändningen för belysning i medeltal 21 kWh/m
2
 och år vilket ger en 

besparingspotential på ca 50 procent [59].  

3.12.6 Beteende 
Beteendemässiga åtgärder, vilka tidigare nämnts, är en av tre generella vägar mot 

sänkning av energibehovet. Studier gjorda av Wood and Newborough [11] nämner 

vardagliga förändringar som tillämpning av energismart utrustning och teknik, 

hushållning av energi och ett effektivare energibeteende till effektiva energibesparande 

åtgärder, vilka inte kräver byggnadsspecifika åtgärder. Studier om ockupanters beteende 

visar att förändringar i beteendemönster har störst potential i byggnaders 

energianvändning för energibesparing med upp till 86 procent [60]. Dock visar studier 

på ockupanters bemötande vid åtgärder att det generellt är mer accepterat med tekniska 

åtgärder än förändring i beteende och minst accepterat är förändrad konsumtion [61].  

60 procent av lokalers totala energianvändning går till uppvärmning och tappvarmvatten 

[1]. Studier gjorda på viktiga faktorer för sänkt energibehov visar att 55 procent av 

ockupanterna inte vill ha en inomhustemperatur överstigande 20 °C, ändå är 22 °C 

vanligast förekommande [62],[19]. Studier gjorda på självdragsventilerade byggnader 

visar att fönster sommartid är öppna 10-40 procent i onödan på grund av vädring, då 

inomhustemperaturen är lägre än utomhustemperaturen. Detta bidrar till en indirekt 

ökad energianvändning då elektriska fläktar och annan apparatur i form av luft/luft-

värmepump kräver ökad elanvändning [63]. 

3.12.7 Avloppsförluster 
Avloppsförluster går att reglera utan större kostnad bland annat genom energieffektivt 

beteende hos residenter. Exempelvis att inte använda varmvatten mer än nödvändigt, 

inte diska under rinnande vatten samt duscha kortare är tre enkla kända 
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besparingsåtgärder för minskning av avloppsförluster. Avlopp delas in i flera 

underkategorier där värmeåtervinning ur byggnadens spillvatten, vilket kallas förorenat 

konsumtionsvatten, endast anses lönsam. I vanliga fall som tidigare nämnts [32],[31] 

samt [19], går 25-30 procent av totala vattenanvändningen till varmvatten i till exempel 

handfat, wc och duschar och brukar vanligtvis spolas direkt ut i avloppet. Med moderna 

avloppsvärmeväxlare kan idag en verkningsgrad på upp till 25,4 procent uppnås enligt 

tester gjorda av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut [64].  

3.12.8 Värme 
Installation av termostatventil för radiatorer möjliggör en 10-30 procentig besparing av 

det årliga värmebehovet jämfört med värmesystem utan termostatventiler [65]. 

Ytterligare besparingar av det årliga energibehovet uppnås genom isolering av 

rörstammar, där tidigare nämnd artikel anger en besparingspotential på 2-5 procent 

jämfört med nakna rörstammar i värmesystemet. 

3.12.9 Solinstrålning 
Extern solavskärmning är ett ypperligt hjälpmedel för kontroll och minskning av 

oönskat energitillskott i form av solinstrålning. Tillräckligt ansenlig solavskärmning kan 

minska det årliga kylbehovet med upp till 30 procent, vilket även bidrar till förbättrad 

inomhustemperatur och ett mer komfortabelt inomhusklimat för byggnadens residenter 

[65]. Artikeln nämner även att ljusa omslutande ytor i ett rum minskar kylbehovet med 

2-4 procent, jämfört med mörka rum, tack vare ljusa ytors lägre absorbering av 

värmestrålning. 
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4 Genomförande 
 

4.1 Utrustning 
För möjliggörande av energikartläggning har följande tekniska utrustning använts. 

Utrustningen belånades av Byggd Miljö vid Högskolan i Gävle och av Roland Forsberg 

via Sweco. 

 

 Dator för simulering m.h.a. IDA ICE 

 IR-kamera (FLIR S60) 

 IR-pistol (IR-temperaturmätare) 

 Lufthastighetsmätare (VelociCalc Plus)  

 Real-Time Weather Converter [66] 

4.2 Litteraturstudie 
Sökningar efter vetenskapliga artiklar utfördes bland annat i online-databaserna 

ScienceDirect och Discovery (Högskolans i Gävles egen databas för vetenskapliga 

artiklar) vilka är en samsökningstjänst bland flera databaser. Nyckelord som t.ex. 

‟Energy audit”, ‟Energy Saving”, ‟IDA ICE”, ‟Ventilation”, ‟Efficiency”, ‟Lighting”, 

‟Insulation thickness” och ‟Behaviour” användes vid sökande av förhandsgranskade 

artiklar med tillgång till fulltext.  

 

4.3 Empirisk analys 
Den empiriska analysen utfördes på tillhandahållen och insamlad data från olika källor. 

Ritningar över byggnaden tillhandahölls från Gävle Kommun via mailkontakt med 

Patrik Gadd. Utredning av ventilationen baserades på OVK-protokoll tillhandahållna av 

Gävle kommun, samt tidigare examensarbete utfört på Sweco:s lokaler [9]. Peter 

Hansson på Sweco, bidrog med planritning i Cad-filsformat över plan tre. Insamling av 

data för byggnadens energianvändning tillhandahölls från Gävle Energi, vilken 

analyserades för användande vid modellering och simulering. För att utreda 

varmvattenanvändningen begärdes byggnadens årliga vattenbehov, vilken tillhandahölls 

av Gästrike Vatten. För tydligare genomförande av den empiriska analysen, hänvisas 

läsaren till genomförande av modellering med IDA ICE, i näståtföljande stycke. 

 

4.4 Platsundersökning 
Totalt gjordes fem besök till Kv. Freden, Norra Skeppsbron 1. De bestod av två stycken 

dagliga invändiga inventeringar av byggnaden, två dagliga utvändiga inventeringar och 

en nattlig IR-fotografering. Vid första besöket inventerades lokalerna för att skapa en 

grundlig uppfattning om byggnaden, dess värme- och ventilationssystem, belysning och 

installation av eventuella värmepumpar. Frågor gällande ventilation uppkom vid 

genomgång av OVK-protokoll. På grund av detta utfördes en andra platsundersökning 

efter halva genomförandet. En mer grundlig kontroll av ventilationen gjordes genom att 

mäta luftflöden med lufthastighetsmätare, tillhandahållen av Roland Forsberg, Sweco, i 

oanvända utrymmen. Ventilationen konstaterades enligt antagande vara avstängd. Vid 

samma tillfälle tillfrågades personalen om deras uppehållande arbetstider i lokaler samt 

hur ofta och hur länge de slår av värme- och kylpumpar och hur länge ventilationen är i 

drift per dygn. De båda utvändiga besöken bestod av inventering av dörrar och fönster, 

för fastställande av U-värde utifrån schablonvärde enligt fönstertyp, och inspektion av 

eventuella avvikelser på tillhandahållna ritningar.  Fotografering av byggnaden och dess 
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detaljer skedde vid alla besök. Då IR-fotograferingen skedde nattetid togs fotografier för 

motsvarande IR-bilder dagligen. 

 

4.5 IDA ICE 

4.5.1 Datainsamling 
För att möjliggöra uppbyggnad av 3D-modellen i IDA ICE ansågs först insamling av 

data nödvändig. Först genomfördes en platsundersökning för uppskattande av lokalens 

utformning, användning och behov. För ritningar använda under arbetet kontaktades 

Gävle kommun vilka tillgodosåg fullständiga konstruktionsritningar. Sweco 

kontaktades i avseende om tidigare arbete gällande ventilation utfört i deras lokaler. 

Sweco bifogade ritningar tillsammans med ett PM [9], om ventilation i deras lokaler. 

Utifrån Sweco och Gävle kommuns ritningar beräknades areor och mått för 

modellering. Tillhandahållande av el- och fjärrvärmebehov mottogs av Gävle Energi, 

vilka sände årsfakturering gällande el och fjärrvärme för år 2010 fram till idag. 

Vattenbehov erhölls av Gästrike Vatten, vilka bifogade total årsförbrukning i levererad 

kubik vatten till kvarteret för senaste årsanvändning. 

4.5.2 Modellering 
 

4.5.2.1 Fasad 
Fastighetens fasad utformades och modellerades utifrån importerad CAD planritning 

från Sweco med verkliga proportioner och byggdes sedan upp våning för våning med 

mått från konstruktionsritningar från Gävle kommun. När alla våningars höjd var 

modellerade i rätt proportioner skapades sedan en andra byggnadsdel vilken kom att bli 

taket med risaliter på vardera sidan. Byggnadsdel två skapades att ha fyra hörn i form av 

fyra punkter. Det gjordes för att lättare skapa en sluttning på taket. Alla punkter vilka 

utgör fasaden kopplades samman manuellt vid modellerandet av tak. Då fasadens 

speciella utformning gör att fasaden utgörs av över 100 punkter hade modellering av tak 

tagit över en vecka om konstruktionen ej delats upp i en fasaddel och en takdel, vilken 

består av ytterligare 70 punkter för möjliggörande av risalitkonstruktion. Normalt 

behövs 6 punkter för skapande av ett enkelt snedtak. Totalt sträckte sig byggnadsdel ett 

10,21 m ovan mark och byggnadsdel två ytterligare 2.75 m, vilket gav modellen en total 

höjd motsvarande 12.96 meter ovan mark. För utformning, se Bild 3. 

 

 
Bild 3. 3D-modell av Kv. Freden utförd i IDA ICE 
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4.5.2.2 Zoner 
När klimatskalet var modellerat inleddes modellerandet av zoner vilka fördes in i 

byggnadsskalet för respektive våning. För att underlätta modellering och beräkning 

skapades större zoner för varje enskild lokal per våning. Detta utfördes då 

energieffektivisering för hela byggnaden är av intresse att finna och tillämpa i detta 

arbete. Därav beaktades inte små åtgärder för varje enskilt rum. Se Bild 4-6. Enbart 

trapphus och hiss ansågs behöva egen zon då de sträcker sig genom flera våningar och 

därmed påverkar uppvärmning i kringliggande zoner för olika plan. 

Totalt skapades 18 zoner i byggnaden, se Tabell 2. Två zoner i källarplan, kall och 

varmvind på övervåning och fyra zoner per våning utöver hiss och trapphus. Källare har 

en höjd på -1.92 m, plan ett 3,4 m, plan två och tre 2,7 m och vind 3.5 meter. Zone-

temperatur angavs till minimum 17° C för uppvärmning och 20° C för kylning.  

 

 
 

Bild 4. Källarplan i modell. 

 
Bild 5. Plan vy våning 1-3 i modell. 

 

 
Bild 6. Vindsutrymme i modell. 
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Tabell 2. Zoner och verksamhet per våning samt deras area och typ av ventilering. 

Plan 1 
Lokal 

Golvarea 

m
2
 

Ventilation 

Zone Affär (Fiskebutiken) 156,9 S 

Zone 1 Resturang 142,1 FT 

Zone 2 Resturang 12,55 FT 

Zone 3 Trappa 12,84 S 

Zone 4 Hiss 4,48 S 

Zone 5 Kontor/Skola 300,1 S 

Plan 2       

Zone 6 Affär (Fiskebutiken) 156,9 S 

Zone 7 Kontor 142,1 S 

Zon 8 Kontor 12,55 S 

Zon 9 Kontor 300,1 FTX 

Plan 3       

Zon 10 Kontor 156,9 FTX 

Zon 11 Kontor 142,1 FTX 

Zon 12 Kontor 12,55 FTX 

Zon 13 Kontor 300,1 FTX 

Källare       

Zon 14 Källare 275,57 S 

Zon 15 Pannrum 49,35 S 

Vind       

Zon 16 Kallvind 172,4 S 

Zon 17 Konferenslokal  470 FT 

 

4.5.2.3 Golv 
I programmet delades golv upp i två golvkonstruktioner bestående av inner- och 

yttergolv. Innergolvet angavs enligt ritningar till en total tjocklek på 0,22 m med ett U-

värde på 3,084 (W/m
2
 K) Se Bild 7, och representerar golvkonstruktionen mellan 

våningar inne i byggnaden. Yttergolvet fastställdes till en tjocklek om 0,205 med U-

värde på 0,597 (W/m
2
 K), Se Bild 8, och representerar golvkonstruktionen vilken ligger 

mot marken. 
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Bild 7. Materialbeskrivning av innergolv, i modell.  

 

 
Bild 8. Materialbeskrivning av markplatta, i modell. 

 

4.5.2.4 Tak 
Taket fastställdes utifrån byggnadens ålder och ungefärliga schablonvärde för 

byggnadstyp, då tjocklek och materialval varken framgår av ritningar eller 

platsundersökningar, till en tjocklek om 0,102 m med ett totalt U-värde motsvarande 

0,5219 (W/m
2
 K) för kallvind. Se Bild 9. Vid platsundersökning upptäcktes 

tilläggsisolering av tak på varmvinden ha skett. Utifrån detta angavs tjockleken till 

0,267 m med ett totalt U-värde på 0,1626 (W/m
2
 K) där. Se Bild 10. 

 



 

26 

 

 
Bild 9. Materialbeskrivning av tak, kallvind i modell. 

 

 
Bild 10. Materialbeskrivning av tak, varmvind i modell. 

 

4.5.2.5 Ytterväggar 
Ytterväggar konstruerades enligt ritningar och angavs en tjocklek på 0,5 m i byggnaden. 

Med handberäkningar och undersökning utifrån byggnadens ålder och material samt 

med hjälp av byggnadsspecifik bok [67], skapades en trolig uppbyggnad av samtliga 

väggkonstruktioner, vilket gav ett U-värde lika med 0,97 (W/m
2
 K). Väggen antogs vara 

solid och bestå av 0,49 m tegel med ett 0,01 m lager putts på insidan. Se Bild 11.  
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Bild 11. Materialbeskrivning av yttervägg, i modell. 

 

4.5.2.6 Innerväggar 
Innerväggar fastställdes med samma tjocklek och material på samtliga ställen i 

byggnaden då värmetransport ansågs vara densamma mellan de olika zonerna i 

byggnaden. Totalt angavs innerväggarna en tjocklek motsvarande 0,146 m med ett totalt 

U-värde på 0,62 (W/m
2
 K). Se Bild 12. 

 

  
Bild 12. Materialbeskrivning av innervägg, i modell. 

 

4.5.2.7 Dörrar och Fönster  
I lokalens klimatskal finns det totalt 15 dörrar i nio olika storlekar. De antogs ha samma 

värmemotstånd i hela byggnaden. I programmet fastställdes alla dörrar ha en tjocklek 
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lika med 0,04 m med ett U-värde på 2,194 (W/m
2
 K). U-värdet baserades på 

platsundersökning, schablonvärde och antagande utifrån dörrarnas gamla ålder. 

Totalt täcks klimatskalet i modellen och i verkligheten av 7,4 procent fönster i sju olika 

former och storlekar. Endast två typer av glasfönster förekommer. Den mest frekvent 

använda i huset är 2-glasfönster med ett schablonmässigt U-värde på 2,9 (W/m
2
 K), se 

Bild 13. Tre stycken 1-glasfönster med ett U-värde på 5,84 (W/m
2
 K) förekommer på 

västra gaveln vid markplan, se Bild 14.  

 

 
Bild 13. Materialbeskrivning av 2-glasfönster, i modell. 

 

 
Bild 14. Gavel mot väster med 1-glasfönster, i modell. 
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4.5.2.8 Infiltration och tryck 
Ingen direkt mätning av infiltration har utförts men dess klimatskal anses mycket otätt 

baserat på lufthastighetsmätning runt fönster och IR-termografering av fönster och 

dörrar. (se resultat för IR-termografering). Därför antogs vinddriven infiltration genom 

klimatskalet uppgå till 0,7 oms/h per volym i byggnaden vid en tryckdifferens 

motsvarande 4 Pa. Se Bild 15. Tryckkoefficienter angavs inte utifrån mättning utan 

genom ”autofill” i programmet. 

 

 
Bild 15. Ifylld data för infiltration i byggnad, i modell. 

 

4.5.2.9 Köldbryggor 
Vid IR-termografering av byggnadens klimatskal (se IR-bilder i resultat, Termo-

grafering) upptäcktes tydliga köldbryggor runt dörrar och fönster medan övriga 

sammanfogningar ansågs normala och angavs till ”typiska” i programmet. Utifrån 

termograferingen fastställdes värmebryggor för dörrar och fönster till valmöjlighet 

”dåliga” i programmet. Se Bild 16. 
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Bild 16. Ifylld data för köldbryggor, i modell. 

 

4.5.2.10 Ventilation 
I byggnaden finns tre olika ventilationssystem för de olika zonerna med ventilation. Två 

FT system, ett för varmvinden och ett för zon 1 och zon 2. Det tredje systemet är ett 

FTX som tillgodoser våning tre och halva våning två mot öster. FT-aggregatet som 

tillgodoser restaurangen med ventilation har ett uppmätt tilluftsflöde på 600 l/s och två 

frånluftskåpor på 130 och 350 l/s. Se Appendix 1. Andra FT-aggregatet har inget 

uppmätt flöde i OVK-protokollet och vid platsundersökning var systemet inte i drift 

vilket gjorde att flöde inte gick att mäta. Därav antogs standard minimumflöde 

beträffande 0,35 l/s och m
2
, vilket angavs för till- och frånluft i vindszonen. Tredje 

Aggregatet är ett FTX system med en roterande värmeväxlare på antagen verkningsgrad 

på 0,7 och ett uppmät tilluftsflöde på 630 l/s och ett frånluftsflöde på 900 l/s. Se rapport 

[9]. Då aggregatet förser flera zoner beräknades flödet i l/s och m
2
 utifrån dess storlek 

och angavs i programmet därefter. SFP sattes till 0,6 i samtliga frånluftsfläktar och 

angavs lika med 2,0 i tilluftsfläktarna i FT-ventilationen och slutligen 1,7 i FTX 

systemet. 

Då de olika aggregaten tillgodoser olika lokaler med olika aktivitet och närvaro antogs 

de i programmet drivas efter olika styrscheman. Se Bild 17 samt 18. Övriga zoner förses 

med självdragsventilation vilken drivs av infiltration. 
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Bild 17. Styrschema för ventilation i lokaler, enligt tabell 2, för FTX samt FT, zon 17 i 

modell. 

 

 
Bild 18. Styrschema för ventilation av zon 1 och 2, i modell. 

 

4.5.2.11 Tappvarmvatten, extra energi samt förluster 
I enlighet med Gästrike Vatten har byggnaden ett årsbehov på 497 m

3
 vatten vilket 

jämlikt [31] och [32], kalkylerades med 25 procent till ett tappvarmvattensbehov lika 

med 124,25 m
3
/år. Varmvattenförbrukningen antogs vara kontinuerlig, då varken 

matlagning eller duschning sker i lokalerna, och angavs till 0,3404 m
3
/dag. Förluster 

från varmvattenkrets, värme och kyla till zoner, samt förluster i ventilationstrummor 

angavs alla till ”typisk”. Se Bild 19.  
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Bild 19. Extratillskott och förluster i byggnad, i modell. 

 

4.5.2.12 Belysning 
Utifrån platsbesök (okulär besiktning) antogs belysningen bestå av 2×36 watts 

armaturer gällande hela byggnaden. Armaturer återfanns installerade med olika 

intensitet W/m
2
 i varje zon, se Bild 20 och 21, vilket armaturmodelleringen har 

dimensionerats utifrån. Schablonvärden tagna från STIL [31], har använts för ungefärlig 

utvärdering av belysningens användande (kWh/m
2
) i de zoner inventering i form av 

okulär besiktning inte fullständigt avgjorde mängd och typ av belysning. Simulering av 

belysning angavs utifrån fem olika scheman baserade på tid, dag samt lokal. 

Ockupanternas angivelser för belysningens brinntid antogs till utgångsläge vid 

dimensionering av tidsschema. Se Bild 22-26.  

 

 
Bild 20. Ifylld data för belysning samt utrustning i respektive zon, i modell. 
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Bild 21. Ifylld data för belysning samt utrustning i respektive zon, i modell. 

 

 
Bild 22. Styrschema för belysning av zon 16, i modell. 

 

 
Bild 23. Styrschema för belysning av zon 5, i modell. 



 

34 

 

 
Bild 24. Styrschema för belysning av zon 1 och 2, dagtid i modell. 

 

 
Bild 25. Styrschema för belysning av zon 1 och 2, onsdagskväll i modell. 

 

 
Bild 26. Styrschema för belysning av övriga zoner, i modell. 
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4.5.2.13 Utrustning 
Utifrån platsintervju om närvaro har utrustningen i byggnaden baserats på zoners 

användning, ockupantmängd och deras närvaro. Användandet av utrustning baserades 

på ockupanters uppehållande i zoner och antogs i större utsträckning vara avstängd 

under tiden ingen aktivitet skedde i lokaler. Schemat för användandet av utrustningen 

angavs inte vara det samma som schemat för ockupanters uppehållande i zoner, då 

värmeavgivning antas ske en stund efter att utrustningen stängts av. Se Bild 27-29. 

 

 
Bild 27. Styrschema för utrustning av zon 5, i modell. 

 

 
Bild 28. Styrschema för utrustning av zon 1 och 2, i modell. 

 

 
Bild 29. Styrschema över utrustning för övriga lokaler, i modell. 
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4.5.2.14 Ockupanter 
Utifrån platsundersökning och enkätundersökning har även ockupanter fastställts efter 

varje enskild zons användning och närvaro med schema och mängd. I programmet sätts 

MET till 1,0 då det nästan enbart är vuxna eller äldre ungdomar som vistas i samtliga 

zoner. CLO angavs till ett värde om 0,85 +/- 0,25, vilket motsvarar en beklädnad 

bestående av långärmad tröja och byxor. Se Bild 30-34. 

 

 
Bild 30. Styrschema för ockupanter i zon 5, dagtid i modell. 

 

 
Bild 31. Styrschema för ockupanter i zon 5, kvällstid under 3 dagar, i modell. 

 

 
Bild 32. Styrschema för ockupanter i zon 1 och 2, dagtid i modell. 
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Bild 33. Styrschema för ockupanter i zon 1 och 2, onsdagskväll i modell. 

 

 
Bild 34. Styrschema för ockupanter i övriga zoner, i modell. 

 

4.5.2.15 Klimat 
Klimatdata och solstrålning har med gratisprogramvaran Real-Time Weather Converter 

[66], hämtats från SMHI och STRÅNG och därefter omvandlats till en klimatfil för 

IDA ICE. Programmet hämtade data utifrån vald station och tidsintervall. Vid 

simulering har klimatdata hämtats för 1/1-31/12 för både åren 2011 och 2012 för Gävle. 

Detta gjordes med avseende att jämföra simulerad energianvändning med fakturerad el- 

och fjärrvärmeanvändning tillhandahållen av Gävle Energi. Anledningen med dessa två 

genomförda simuleringar ansågs bidra till en större simuleringssäkerhet i modellen. 

Mätvärdesgap i rådata för temp, fukt, vindriktning och vindstyrka, vilken hämtades i 

programmet, har interpolerats fram och fyllts i av funktionen i programmet [66]. 

 

4.5.2.16 Skuggning/solavskärmning 
Då byggnaden har kringliggande byggnader i samma höjd på norra långsidan och östra 

gaveln angavs solavskärmning i form av skuggning i programmet. Avskärmningen 

fastställdes genom modellering och insättning av två skivor med samma höjd och längd 

motsvarande respektive byggnadssida vilken avskärmningen avser tillföra 

solavskärmning. Se Bild 35. 
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Bild 35. Inställning av skuggning i väderstreck för modell. 

4.5.3 Simulering 
 

4.5.3.1Basmodell 
Vid simuleringen skapades en basmodell vilken användes till grund vid simulering av 

åtgärder och dess energibesparingspotential. Vid jämförelse av åtgärders samtliga 

besparingspotential användes basmodell med klimatdata för år 2013 då år 2014 har en 

minskad elanvändning i lokalen pga. upphörd verksamhet. Basmodellen simulerades 

även med klimatdata för åren 2010-2014 och jämfördes med respektive års el- och 

fjärvärmeanvändning. Elanvändningen bortses dock år 2014, på grund av bristande 

energidata till följd av upphörd lokalverksamhet. För högre mätsäkerhet med en tillåten 

differens mot verkligheten inom spannet +/- tio procent för el och fjärrvärme, 

simulerades flera år för kalibrering och validering av basmodellens energianvändning. 

Detta för verifiering av att basmodellens pålitlighet vad gäller energianvändning inte 

endast beror av ett specifikt års temperaturvariation, utan är valid oberoende år, dess 

klimat samt bedriven verksamhet. 

Både el och fjärrvärme kalibrerades till att vara så nära under det tillhandahållna värdet 

som möjligt. Speciellt fjärrvärme, vilken sköter värmning av b.la. den tempererade 

rumsluften som påverkas av infiltrationen och är den största använda energikällan, 

ansågs väldigt nödvändig att överensstämma i modelleringen. Ofrivillig ventilation 

ansågs enligt tidigare nämnt [27],[28], befinna sig mellan 5-15 procent av en byggnads 

uppvärmningsbehov men kan vara större. Då samtliga lokalers ofrivilliga ventilation 

inte uppmätts och antaget värde istället har använts i modellen bör byggnadens totala 

energibehov för ofrivillig ventilation vara mellan 5-15 procent. Med antagna värden i 

modellen, för trolig säkerhet, bör fjärrvärmebehovet vara inom en 10 procentig marginal 

under tillhandahållen energidata för fjärrvärme. 

 

4.5.3.2 Åtgärder 
Förbättringsförslag för byggnaden har tagits fram utifrån åtgärder baserade på 

vetenskapligt teoriavsnitt. Vid simulering av åtgärder och dess besparingspotential 

utfördes tio olika simuleringar med olika åtgärdskombinationer. Varje simulering 

utfördes med klimatdata för åren 2012 och 2013 för validering av att åtgärden inte 

enbart var genomförbar för ett specifikt års klimat. Utförda simuleringar anges nedan. 
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Tabell 3. Simulering av åtgärder, i modell. 

Simuleringar Åtgärd vid simulering 

Simulering 1 Tätning av infiltration från 0.7 -0.5 oms/h 

Simulering 2 Tätning och byta av alla fönster till U-värde 1.13 

Simulering 3 Tätning och byte av alla dörrar till U-värde 1.2 

Simulering 4 Tätning och byte av alla dörrar och fönster 

Simulering 5 Tätning och installation av VVX Zon 17 verkningsgrad 0.85 

Simulering 6 Tätning och installation av VVX Zon 1 och 2 verkningsgrad 0.85 

Simulering 7 Tätning och installation av VVX Zon 1,2 och 17 verkningsgrad 0.85 

Simulering 8 

Tätning och installation av VVX zon 1 och 2 samt FTX Zon och Zon 5 

verkningsgrad 0.85 med flöde 0.35 l/s + 7 l/s person 

Simulering 9 Tätning och installation av ventilation med VVX i hela byggnaden 

 

4.6 Enkätundersökning 
Till största del öppna frågor designades på egen hand för svar och utredning av 

residenternas åsikter om i huvudsak upplevt inomhusklimat för kv. Freden. Till hjälp för 

urval av frågors validitet användes enkäten [68], designad av Stockholms stad för 

utvärdering av inomhusklimat vid både nybyggnad och ombyggnad av flerbostadshus. 

Enkäten valdes behandla fem kapitel med fokus på områdesspecifika frågor gällande 

nedanstående områden 

 

 Hus och hälsa 

 Värme och temperatur 

 Luftkvalitet och ventilation 

 Ljud och ljus 

 Bakgrundsfrågor 

 

Indelningen valdes för att möjliggöra hänvisning till tidigare teoriavsnitt med avseendet 

att finna möjliga faktorer bidragande till ett sunt eller osunt inomhusklimat för 

ockupanterna. Enkäten tilldelades YouDrive, Å-Krogen samt Brottsofferjouren. Sweco 

exkluderades från undersökningen på grund av på egen hand redan tidigare genomförda 

förbättringsåtgärder av inomhusklimatet. I samband med utdelning av 

enkätundersökningen utlovades anonyma enkätsvar, samt en enkätsammanställning 

nödvändig för utvärdering av förbättringsåtgärder gällande byggnadens 

energianvändning samt ockupanternas hälsa och trivsel. Vid besök och utdelning av 

enkäter tillfrågades lokalernas närvarande hyresgäster med några korta frågor gällande 

inomhusklimat samt deras trivsel i lokalen. Samtliga enkätsvar analyserades och 

sammanställdes, som hjälp till beslutsunderlag till framtida förbättringsåtgärder. 

 

4.7 Termografering 
IR-kamera tillhandahölls från laboratoriet vid avdelningen Bygg och miljö, Högskolan i 

Gävle. I början av maj månad utfördes nattetid IR-fotografering av fönster, dörrar, 

självdragsventiler och anslutningar genom väggen. Utomhustemperaturen var vid 

mättillfället 10-11°C, vilket gav en temperaturdifferens på ungefärliga 5°C mot 

inomhustemperaturen. Till underlag för modellering och åtgärder sammanställdes samt 

analyserades termograferade bilder för undersökning av värmeläckage. Bakgrunds- 

strålning från omkringliggande byggnader och miljö förekom under termograferingen, 

vilket gjorde termografering av speciellt södra samt västra sidan svårutförlig. 
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4.8 Möjliga felkällor  
Kalibreringsfel av utrustning som IR-kamera, IR-pistol och lufthastighetsmätare kan 

anses som felkällor vilka inte har kunnat påverkas. Vid utförande av värmefotografering 

var temperaturdifferensen väldigt låg, vilket kan ha gett en missvisande bild av 

köldbryggors värmeförluster. Avsaknad av mätdata från mätstationen gjorde 

interpolering av uppskattad klimatdata i Real-Time Weather Converter nödvändig. 

Detta kan bidra till avvikelse i resultat jämfört med om fullständig mätdata hade 

erhållits.  
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5 Resultat 
 

5.1 IDA ICE modellering 
Utifrån simuleringar med basmodell för åren 2010-2014 för validering illustreras 

avvikelsen mellan tillhandahållen energianvändning och simulerad energianvändning 

enligt nedanstående Tabell 4. Denna avvikelse presenteras som standardavvikelsen, 

vilken avser skillnaden mellan tillhandahållen och simulerad fjärvärmeanvändning samt 

elanvändning. Standardavvikelsen uppgick till minus dryga 4 procent för fjärrvärme 

medan standardavvikelsen för el simulerades uppgå till ungefär plus 2,5 procent. Vidare 

visas även att simulerade resultat i basmodell 2013 är närliggande tillhandahållen 

energidata från Gävle Energi för både el- samt fjärrvärmeanvändning. Validering av 

rimlig lufttäthet i byggnaden ses också i slutet på tabell 4. Tabell 5 visar 

energifördelningen av el och fjärrvärme i byggnaden över år 2013, vilken har använts 

som utgångsmodell vid åtgärder. Tabell 6 visar area och U-värde för klimatskalets olika 

delar. För full förståelse av åtföljande simuleringsresultat, se Tabell 3 för åtgärder. 

 
Tabell 4. Validering av el- och fjärrvärmeanvändning utifrån basmodell och år. 

Simuleringsmodell 
Elanvändning 
modell kWh 

Fjärrvärme 
modell 
MWh 

Elanvändning 
verklighet kWh 

Fjärrvärme 
verklighet 

MWh 
Differens el % 

Differens 
Fjärrvärme 

% 

Basmodell 2010 92116 293,72 96554 287,02 Minus 4,6 Plus 2,3 

Basmodell 2011 93754 220,13 84954 228,65 Plus 10 Minus 3,7 

Basmodell 2012 91373 240,81 90190 257,4 Plus 1,3 Minus 6,4 

Basmodell 2013 93314 233,79 90423 242,28 Plus 3,2 Minus 3,5 

Basmodell 2014 93717 214,13 Ej fullständig 234,18 Ej fullständig Minus 8,5 

Totalt medel 92854,8 240,516 90530,25 249,906 2,475 -3,96 

Basmodell 2013 
Utan infiltration 

93363 202,89 90423 242,28 3,3 -16 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Tabell 5. Levererad energi för basmodell år 2013 

 
Tabell 6. Mått, Area och U-värden för klimatskalets olika delar. 
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Nedanför i Tabell 7 och Tabell 8 illustreras åtgärder och dess resulterande förändring i 

fjärrvärmeanvändning och elanvändning. I tabell 9 förtydligas åtgärders totala 

investeringsgräns utifrån besparing uträknad med nuvärdesfaktor. Åtgärdssimulering 1 

är beräknad med en nuvärdesfaktor på 7,36 istället för 13,765 då tätning anses som en 

förbrukningsvara och antas ha en livslängd på 10 år istället för 30 år vilka övriga 

åtgärder har. Tätning har därför även i övriga simuleringar beräknats separat och slagits 

ihop på slutet av beräkningarna efter nuvärdesfaktorn på åtgärder vilka beräknas ha en 

livslängd på 30 år. Besparingen är beräknad utifrån ett fast elpris motsvarande 0,805 

kr/kWh och ett fjärrvärmepris lika med 412 kr/MWh. Observera att el- och 

fjärrvärmepriser gäller företagare. 

 

Tabell 7.  Simulerade åtgärder och dess besparing av el. 

 

Tabell 8. Simulerade åtgärder och dess besparing av fjärrvärme. 

 

  

Simuleringsmodell 
Elanvändning 
modell 2012 

kWh 

Elanvändning 
basmodell 
2012 kWh 

Elanvändning 
modell 2013 

kWh 

Elanvändning 
basmodell 
2013 kWh 

Elbesparing 
2012 kWh 

Elbesparing 
2013 kWh 

Besparing 
% 2013 

Åtgärdssimulering 1 91733 91373 93292 93314 360 -22 -0,023576 

Åtgärdssimulering 2 91478 91373 92947 93314 105 -367 -0,393296 

Åtgärdssimulering 3 91785 91373 93361 93314 412 47 0,0503676 

Åtgärdssimulering 4 91595 91373 93074 93314 222 -240 -0,257196 

Åtgärdssimulering 5 91717 91373 93266 93314 344 -48 -0,051439 

Åtgärdssimulering 6 91668 91373 93204 93314 295 -110 -0,117882 

Åtgärdssimulering 7 91648 91373 93181 93314 275 -133 -0,14253 

Åtgärdssimulering 8 93517 91373 95110 93314 2144 1796 1,9246844 

Åtgärdssimulering 9 93954 91373 95545 93314 2581 2231 2,3908524 

Simuleringsmodell 
Fjärrvärme 

modell 
2012 MWh 

Fjärrvärme 
basmodell 
2012 MWh 

Fjärrvärme 
modell 

2013 MWh 

Fjärrvärme 
basmodell 
2013 MWh 

Besparing 
fjärrvärme 
2012 MWh 

Besparing 
fjärrvärme 
2013 MWh 

Besparing 
% 2013 

Åtgärdssimulering 1 214,28 240,81 204,97 233,79 -26,53 -28,82 -12,3273 

Åtgärdssimulering 2 194,41 240,81 186,59 233,79 -46,4 -47,2 -20,18906 

Åtgärdssimulering 3 209,84 240,81 200,74 233,79 -30,97 -33,05 -14,13662 

Åtgärdssimulering 4 188,9 240,81 181,42 233,79 -51,91 -52,37 -22,40044 

Åtgärdssimulering 5 208,84 240,81 199,67 233,79 -31,97 -34,12 -14,59429 

Åtgärdssimulering 6 188,05 240,81 179,37 233,79 -52,76 -54,42 -23,2773 

Åtgärdssimulering 7 182,59 240,81 174,06 233,79 -58,22 -59,73 -25,54857 

Åtgärdssimulering 8 190,23 240,81 181,53 233,79 -50,58 -52,26 -22,35339 

Åtgärdssimulering 9 185,18 240,81 176,63 233,79 -55,63 -57,16 -24,44929 
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Tabell 9. Simulerade åtgärder, besparing och investeringsgräns
1
. 

Simuleringsmodell 
år 2013 

Total 
besparing 

kWh 
Total besparing % Besparing kr/år 

Nuvärdesfaktor 
vid r = 6% 

Total 
investeringsgräns

1
 

kr 

Åtgärdssimulering 1 -28842 -8,817379182 -11891,55 7,36 -87521,808 

Åtgärdssimulering 2 -47567 -14,54185825 -19741,835 13,765 -195580,981 

Åtgärdssimulering 3 -33003 -10,08945167 -13578,765 13,765 -110746,3225 

Åtgärdssimulering 4 -52610 -16,08356975 -21769,64 13,765 -223493,7169 

Åtgärdssimulering 5 -34168 -10,44560751 -14096,08 13,765 -117867,1635 

Åtgärdssimulering 6 -54530 -16,67053903 -22509,59 13,765 -233679,1286 

Åtgärdssimulering 7 -59863 -18,30090736 -24715,825 13,765 -264047,9534 

Åtgärdssimulering 8 -50464 -15,42750929 -20085,34 13,765 -200309,3274 

Åtgärdssimulering 9 -54929 -16,79251859 -21753,965 13,765 -223277,9505 
1
 Investeringsgräns avser maximal investeringskostnad för lönsamhet. 

5.1.1 Kostnadsoptimala besparingar 
Nedanför ses Tabell 10-13 från simulering 1,6,8 samt 9. Dessa fyra simuleringar 

illustrerar de tre mest lönsamma åtgärdsinstallationerna och deras levererade 

energibehov, bedömt utifrån total energibesparing, investeringsgräns och verklig 

investering. 

 

Tabell 10. Simulerad energianvändning efter tätning. 
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Tabell 11. Simulerad energianvändning efter installation av VVX i Restaurang. 

 
 

Tabell 12. Simulerad energianvändning efter installation av ventilation med VVX på 

undervåning. 
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Tabell 13. Simulerad energianvändning efter installation av ventilation med VVX i hela 

byggnaden. 

 
 

5.2 Termografering 
Nedanstående termograferade bilder togs på troliga köldbryggor, luftläckage och 

otätheter för påvisande av dess eventuella energiförluster genom byggnadens 

klimatskal. Bilderna påvisade höga temperaturer vid ledning runt karmar och öppningar 

och även temperaturer närmare inomhustemperatur upptäcktes vid otätheter i 

klimatskalet. Temperaturskalan till höger i varje IR-bild illustrerar fotoobjektets olika 

temperaturvariationer med dess angivna färgskala. 

IR-fotografering av detta fönster, Bild 36, påvisade att värmeledningen vid anslutning 

av fönsterkarm och byggnad i princip var lika stor genom fönstret.  

 

 

  
Bild 36. Fönster mot norr, plan 1, YouDrive 
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Denna otäta dörr, Bild 37, påvisade att genomströmmande lufttemperatur var lika hög 

som inomhustemperaturen, vilken kan konstateras vara 18 ˚C då den öppna oisolerade 

självdragsventilen ovanför dörren påvisade 18 ˚C. De otydliga linjerna runt dörrkarmar 

och dörröppning illusrerar hur energiförluster skedde genom luftläckage vid utförande 

av termografering. 

 

 
Bild 37. Dörr mot norr, plan 1, Å-Krogen 

 

Nedan illustrerat värmeläckage, Bild 38, skedde genom otät lastport i anslutning till Å-

Krogen. Bilden påvisade inte endast energiförluster genom luftläckage i otätheter runt 

dörrkarmar, utan antyder även till fuktsamling vid anslutning mellan lastplatta och 

byggnad. Detta illustreras till vänster i mitten av bilden vid det mörkare partiet.  

 

  
Bild 38. Lastport mor norr, plan1, Å-Krogen. 

 

Självdragsventilen, Bild 39 samt 40, vilken är öppen och oisolerad, påvisade ett rådande 

luftläckage genom klimatskalet vid anslutning av luftvärmepump. 

 

 
Bild 39. Självdragsventil mot öster, plan 1, YouDrive. 
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Bild 40. Självdragsventil mot öster, plan 1, insida, YouDrive. 

 

 

5.3 Enkätundersökning  
Sammanställningen baserar sig på svar från sex ifyllda enkäter. Förtydligat erhölls fyra 

besvarade av sex tilldelade enkäter från YouDrive, en besvarad av en tilldelad enkät 

från Brottsofferjouren samt en ifylld enkät av tre tilldelade från Å-Krogen. 

Sammanställning av YouDrives enkäter är i allmänhet längre än för de övriga lokalerna 

deltagande i enkätundersökningen, då de senast nämnda inte hade deltagande i samma 

omfattning. Vid tilldelning av enkäter till Kv. Freden, utlovades enkätdeltagarna 

anonyma svar. Resultaten av enkätundersökningen kommer därför att presenteras i form 

av ett sammanställande stycke för respektive undersökande område i enkäten, enligt 

följande; 

 

 Hus och hälsa 

 Värme och temperatur 

 Luftkvalitet och ventilation 

 Ljud och ljus 

 Bakgrundsfrågor 

 

Vid oförståelse av nedanstående sammanställning, baserad på frågorna i enkäten, 

hänvisas läsaren till bifogad enkätmall. Se Appendix 3. 

 5.3.1 Hus och Hälsa 
Samtliga lokaler 

Deltagarna i enkäten anser i överlag inte att deras hälsa har förvärrats eller 

påverkats av inomhusklimatet. Deras arbete besväras inte av kollegors 

alkoholvanor, vilka är minimala, och inte heller av tobaksrök på grund av 

kollegor, då ingen av enkätdeltagarna röker. Däremot förekommer trötthet på 

grund av dålig ventilation som given orsak i enkätundersökningen. I överlag 

verkar enkätdeltagarnas hälsorelaterade problem, sett till enkätfrågorna, vara 

minimala. 

 5.3.2 Värme och temperatur 
Lokal 1 

Däremot syns ett samband bland enkätdeltagarnas svar i lokal 3 gällande golv- 

och väggtemperatur, där golvtemperaturen anses vara för kall. Även 

kommentarer om att väggarna upplevs fuktiga förekom i enkätundersökningen. 

Största gemensamma åsikt för lokalgäster är enligt enkäten förekomst av 

kalldrag längs golv vid entré samt reception. Temperaturen upplevs under 

vinterhalvåret väldigt kall och under sommarhalvåret både kall och varm, 
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beroende på olika delar av lokalen. Temperaturen anses variera väldigt snabbt 

med rådande väder utomhus. Är det kallt eller varmt ute, blir det väldigt fort 

kallt eller varmt inomhus. Uppvärmningssystem ger små möjligheter till 

temperaturpåverkan i lokalen.  

 

Lokal 2 

Temperaturen anses behaglig under vinterhalvåret, vad gäller yttemperaturer för 

väggar och golv samt för inomhustemperaturen. Under sommarhalvåret anses 

dock utomhustemperaturen påverka inomhustemperaturen till att vara lite högre 

än önskad. Uppvärmningssystemet ger möjlighet till påverkan av 

inomhustemperaturen under vintern, men små möjligheter under sommaren.  

 

Lokal 3 

Temperaturen anses bra under vinterhalvåret, men alldeles för varm under 

sommarhalvåret. Övriga yttemperaturer i lokalen är bra enligt 

enkätundersökningen. Uppvärmningssystemet ger, som i tidigare nämnda 

lokaler, väldigt små möjligheter till påverkan av inomhustemperaturen i lokalen. 

 5.3.3 Luftkvalitet och ventilation 
Lokal 1 

Luftkvalitén anses i allmänhet baserat på enkätsvar vara dålig. Det förekom vid 

frågan om uppkomst av besvärande lukter i lokalen antydan till unken och fuktig 

luft, samt påpekan om lukt av avgas. Lokalens ventilering sker enligt tidigare 

känt via självdrag, och så även angivet i frågan om detta i enkätundersökningen. 

Värmepump har installerats i lokalens för möjliggörande av bedriven 

verksamhet. Vädring skedde under sommarhalvåret genom öppen dörr till gatan 

och luftkvalitén var något bättre sommartid, enligt enkätundersökningen. 

Luftkvalitén anges dagligen vara den samma under hela arbetsdagen. Tiden det 

tar för en luftförorening att ventileras bort är enligt enkätundersökningen okänd, 

och likaså gäller kännedom om kondens på fönsterrutor. 

 

Lokal 2 

Lokal 2 anser att deras inomhusluft är okej, enligt enkätundersökningen, och att 

de inte besväras av varken tobaksrök eller andra icke önskade lukter i 

inomhusluften. Enligt undersökningen ger ventilationssystemet möjlighet att 

påverka tillufttemperaturen med endast värme. Luftkvalitén anges även vara den 

samma under hela arbetsdagen. Tiden det tar för en luftförorening att ventileras 

bort är enligt enkätundersökningen okänd, och lika så gäller kännedom om 

kondens på fönsterrutor. 

 

Lokal 3 

Luften i lokal 3 upplevs enligt enkätundersökningen vara mycket torr. Det 

förekommer ofta avloppslukt i lokalen. I övrigt besväras lokalen varken av 

tobaksrök eller andra föroreningar i inomhusluften och inte heller några andra 

luftföroreningar från grannlokaler. Dock sker vädring i lokalen i form av 

korsdrag direkt på morgonen för att det luktar instängt. Tiden det tar för en 

förorening att ventileras bort var tillfredsställande enligt undersökningen, och 

kondens på fönsterrutor var inte förkommande. 
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 5.3.4 Ljud och ljus 
Lokal 1 

Besvärande ljud förekom endast från gatan. I övrigt var ljudnivån i lokalen 

enligt samtliga ansenlig. Solinstrålningen under sommarhalvåret upplevdes 

värma och tillföra mycket ljus. Det finns antydan till missnöje om störande 

solinstrålning under vinterhalvåret. Samtliga har angett att de inte har möjlighet 

till frisk luft och sol, de dagar vädret tillåter, på eventuella pauser under 

arbetstiden. 

 

Lokal 2 

Lokalens ockupanter besvärades inte av oljud på arbetsplatsen och ansåg att 

ljudnivån var normal. Lokalens ljus upplevdes vara godtyckligt och det samma 

gällde för solinstrålning under vinter- och sommarhalvåret. Tillgång till frisk luft 

och sol på eventuella pauser fanns de dagar vädret tillåter enligt 

enkätundersökningen. Övriga ljus- eller ljudrelaterade olägenheter upplevdes 

inte. 

 

Lokal 3 

Huvudsakligen förekom buller som angivet oljud i lokal. Vid fönster öppna mot 

gatan var bullernivån väldigt hög och störande. Solinstrålning i lokalen ansågs 

vara godtycklig och bestyrktes med kommentar om markis för avskärmning av 

oönskad solinstrålning. Tillgång till frisk luft och sol fanns de dagar vädret 

tillåter.  

 5.3.5 Bakgrundsfrågor 
Lokal 1 

Samtliga lokalgäster i lokal 1 har angivit förekomst av renovering under tiden de 

arbetat i lokalen. Initiativ till renovering var egna enligt enkätundersökningen.  

Skador i lokalen har förekommit, både tekniska och i form av vatten- och 

fuktskada i kök och toalett. Lokalen och dess hyra ansågs i övrigt rymlig och 

godtycklig. Kontakten med hyresvärden var enligt enkätsvaren även den 

godtycklig. Dock fanns en antydan till att hyresvärden tar lång tid med fattande 

av beslut, samt var svår att kontakta. Förbättringsåtgärder med initiativ tagna av 

hyresvärden rörande VVS har inte gjorts vad gäller lokalgästernas kännedom. 

De flesta försöker tänka energimedvetet och släcka samt stänga av belysning och 

elektronisk utrustning, medan en del släcker och stänger av, av gammal vana. 

 

Lokal 2 

Förekomst av renovering har skett, men några vatten- eller fuktskador har inte 

förekommit enligt enkätundersökningen. Lokalen ansågs vara godtycklig med en 

likaså godkänd hyra. Kontakten med Svedinger AB uttrycktes vara godtycklig 

även för denna lokal. Initiativ har tagits av hyresvärden till åtgärd av 

förbättringsåtgärder. Vilka åtgärder och vad de avsåg har inte nämnts. 

Elektronisk apparatur och utrustning angavs stängas av för att minimera 

energianvändningen.  

 

Lokal 3 

Lokalen hade inte renoverats till kännedom för enkätsvarande under deras 

arbetstid. Däremot har vatten- och fuktskada uppstått i form av läckage på 

installerad AC, deras vatten/luft-värmepump. Lokalen var omtyckt, enligt 
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enkätundersökningen. Lokalhyran betraktades vara skälig. Hyresvärden och 

kontakten med denna ansågs vara bra. Åtgärder och tekniska problem har enligt 

enkätundersökningen åtgärdats inom rimlig tid. Initiativ av hyresvärden gällande 

åtgärder och förbättringar har inte tagits gällande VVS. Tekniska problem har 

uppstått gällande VVS. Elektronisk apparatur stängdes i huvudsak av i 

beaktande av brandsäkerhet. I övrigt önskas strömbrytaren i trapphuset flyttas 

närmare, eller installeras ytterligare, vid inträdande dörr till lokalen. 
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6 Diskussion  
 

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Enkätundersökning 
Indelningen av frågor för respektive område i enkäten valdes för att möjliggöra 

hänvisning till tidigare teoriavsnitt med avseendet att finna möjliga faktorer bidragande 

till ett sunt eller osunt inomhusklimat för ockupanterna. Syftet med detta var att 

undersöka om ockupanter var nöjda eller icke nöjda med inomhusklimatet och 

arbetsmiljön samt upptäcka eventuella kända brister i dessa vi gått miste om vid 

kartläggning, okulär besiktning och modellering av byggnaden. Enkätundersökningens 

områden vilka behandlade värme och temperatur, samt luftkvalitet och ventilation, 

ansågs viktiga att bemöta då byggnaden är mycket gammal och några större 

renoveringar och förbättringar av inomhusklimatet inte har gjorts enligt tillhandahållen 

information i enkäter. Det planeras i varje fall för framtida renovering och byggande av 

restaurang/pizzeria i gamla fiskebutiken.  

6.1.2 Termografering 
Termograferingen visade sig vara en styrkande metod i arbetet för konstaterande av 

troliga värmeenergiläckage i byggnaden. Genomförandet av termograferingen är en 

relativt lätt och tidseffektiv metod för ändamålet av snabb upptäckt av energiläckage, 

vilket redan konstaterats efter användande av IR-kamera i tidigare kurser och 

projektarbeten. 

6.1.3 Modellering 
Valet av simuleringsprogrammet IDA ICE har i efterhand i detta projekt visats vara ett 

bra verktyg att använda för simulering av en byggnads energianvändning. Med 

uppbyggd modell är små förändringar och åtgärder lättkorrigerade. Detta möjliggör att 

energianvändning snabbt kan ändras utifrån ändring av indata. Programmet har varit 

väldigt praktiskt att använda vid val av åtgärder för att snabbt påvisa dess 

energibesparingspotential, vilket hade varit svåruppnåeligt med hanberäkningar. Arbetet 

hade enligt skribenter inte gått att genomföra lika omfattande under avsatt tid. Dock bör 

hänsyn tas till att modellen först måste byggas upp och kalibreras in för 

överrensstämmelse med verklig användning. Med stor byggnad och många olika lokaler 

vilka har olika värmesystem och ventilationssystem är modellering väldigt tidskrävande 

och krävde mer tid än planerat. Valet att modellera en så stor byggnad i programmet kan 

dock diskuteras om projektet utfördes igen. Fördelen att med lätthet förmå ändringar 

och bepröva åtgärder är vid modellering en stark fördel och väger tungt vid val emellan 

handberäkning eller modellering. Större tillförlitlighet hade dock uppnåtts om dessa två 

kombinerats. 

 

6.2 Kritisk metodgranskning 

6.2.1 IDA ICE 
Valet att använda simuleringsprogrammet IDA ICE för modellering av byggnad och 

simulering av dess energianvändning finns det många fördelar med. Resultaten visar 

tydligt att man kan få modellen väldigt nära verkligheten med programmets komplexa 

beräkningar. Dock beräknar programmet fram resultatet efter vad skribenter själva 

väljer att införa i modellen. Detta medför att resultaten inte enbart går att förlita sig på 
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utan ett kritiskt beaktande av införd data. För säkerhet bör antaganden styrkas med 

andra mätningar och metoder, vilket nämndes i tidigare nämnda artiklar i det 

vetenskapliga avsnittet under kapitel, Teori. Införs felaktiga värden eller felaktiga 

antaganden tar inte programmet någon hänsyn till detta utan ger ett resultat utifrån vald 

data. Därför bör simulering med IDA ICE alltid kompletteras med mätningar och andra 

metoder för valida resultat, för att styrka modellering samt simulering. 

6.2.2 Termografering 
Mättillfället var inte optimalt, utan har större tillförlitlighet vid utförande under 

vinterhalvåret, eller då vädret tillåter hög temperaturdifferens mellan utomhus- och 

inomhustemperatur. Tillförlitligare argument om rådande läckage hade kunnat påstås 

genom IR-termografering av flertalet öppningar och fönster i flera våningar och fler 

väderstreck. Detta var dock svårutförligt på grund utav tidigare nämnd 

bakgrundsstrålning i västlig och sydlig riktning.  

6.2.3 Enkätundersökning 
Väldigt få deltagande i enkätundersökningen, vilket statistiskt sett inte ger en stor 

tillförlitlighet. Däremot bör lokalgästers åsikter och behov tillgodoses utifrån ett 

hälsoperspektiv, då trivselfaktorn ger nöjdare kunder i lokalerna. Vad gäller 

enkätdeltagares åsikter om värme och temperatur är det väldigt tudelade både inom 

samma lokal och olika lokaler. Detta var förväntat då personer har olika åsikter om vad 

som anses vara behaglig temperatur, vad som betraktas vara ett bra arbetsklimat och vad 

som menas med värme- eller temperaturrelaterade olägenheter.  

Enkätundersökningen gällande Sweco hade i efterhand varit intressant med tanke på 

utredning om upplevd bullernivå och solinstrålning, för utredning av hur detta påverkar 

deras inomhusklimat vid redan installerad VVX, samt fungera som referens för 

undvikande av eller efterliknande av framtida åtgärder vid bland annat installation av 

VVX i byggnaden.  

 

6.3 Resultatdiskussion 

6.3.1 Enkätundersökning 
Golvtemperaturen i lokal 1 är enligt enkätdeltagare alldeles för kall, vilket troligen beror 

på att denna lokal är den enda belägen med golvet i kontakt med mark, då lokal 2 har 

källarvåning, vilken är uppvärmd, under större delen av lokalen och lokal 3 befinner sig 

på våning 2 med uppvärmda lokaler under. Ventilationen i lokalen sker endast genom 

självdrag och vädring, vilket gör att temperaturen väldigt fort varierar med 

utomhusklimatet. Om byggnaden hade varit tätare runt fönster, dörrar och övriga 

otätheter i byggnadsskalet, hade svaren troligen varit annorlunda vad gäller hur de 

upplever inomhustemperaturen. Ytterligare om ventilation med VVX installerades kan 

konstant temperatur i lokalen hållas utan att belasta värmesystemet vilket i nuläget 

kompenserar för största delen av förlusterna vid infiltration och läckage i lokalen med 

självdragsventilation. 

Lokal 1 anger även att uppvärmningssystemet ger dem små möjligheter att påverka 

temperaturen. Enda sättet de kan reglera den på är i princip med luft/luft-värmepump, 

med kyla och värme, installerad på eget initiativ. 

Luftkvalitén är något som är undermålig i lokalen enligt enkätundersökningen, och 

något vi kan förstå då det bedrivs lektioner och föreläsningar i ett av lokalutrymmena 

där många personer uppehålls samtidigt. Detta kan skapa unken lukt, och vid 

undermålig ventilation skapa, enligt enkätdeltagarna, dålig luft. 
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Värmepump har enligt enkätundersökningen installerats i lokalens teorisal för 

möjliggörande av föreläsning, vilket vid muntligt tillfrågande beror av att temperaturen 

i föreläsningssalen annars kan bli olidligt hög, då över 15 personer samtidigt kan vistas 

där under längre tid. Självdragsventileringen under denna tid är troligen undermålig då 

endast en ventil återfanns i detta utrymme. Lokal 1 anger även i enkätundersökningen 

att vädring sker under sommartid, vilket även kan vara en bidragande faktor till att 

upplevd avgaslukt förekommer i lokalen. Dock angav de att inomhusluften sommartid 

är bättre än under vinterhalvåret. 

Samtliga i Lokal 1 angav i enkätundersökningen att de inte har möjlighet till frisk luft 

och sol på pauser under arbetstiden, vilket är svårtydligt om de menar att lokalen inte 

har en sådan uteplats, inte är tillåtna detta eller om frågan var otydligt ställd. Däremot 

kan typen av deltagarnas arbete ligga till grund för svaren, då längre raster ute inte 

förekommer då största delen av arbetet bedrivs i bil för utbildande av framtida blivande 

trafikanter. Lokal 3 på våningen ovan samt Lokal 2 har däremot nämnt att de har 

möjlighet till sol och frisk luft de dagar vädret tillåter, vilket anses troligt utifrån typ av 

arbetet. Alla lokaler har i princip samma förutsättningar, åtminstone de på markplan, att 

stiga upp och ställa sig på utsidan för en nypa frisk luft i solen, om vädret tillåter. Om 

ventilationen anses undermålig, om upplevd trötthet under arbetstiden förekommer, bör 

personalen gå ut ur lokalen på arbetstid, vilket de troligen är berättigade till enligt 

fackliga avtal gällande arbetstider och raster därefter. 

Lokal 3 och Lokal 2 har endast en deltagare var i enkätundersökningen, vilket kan anses 

bristfälligt. Dock är deras åsikter minst lika viktiga att ta på allvar, då de ska trivas lika 

mycket i respektive lokal. 

Att Lokal 2 har möjlighet att påverka inomhustemperaturen genom värmesystemet, har 

troligen att göra med installation av egen FT-ventilation där värmebatteriet ger 

möjlighet till påverkan av önskad tilluftstemperatur under vinterhalvåret. 

En del av enkätsvaren, t.ex. trötthet under endast arbetstid, kan vara symptom på 

eventuell Sjukahus-sjukan, (se kapitel Teori, Ventilation, Sjukahus-sjukan). Detta är 

något vilket ur ett hälsoperspektiv bör kontrolleras hos residenter. 

 

Oavsett hur pass anonym en enkätundersökning är, finns det alltid en risk att samtliga 

synpunkter och önskemål om förbättring inte kommer fram. Våra lösningar och förslag 

till förbättring hoppas vara till nöje för samtliga lokalers ockupanter.  

6.3.2 IDA ICE 
Den simulerade elanvändningen i basmodellen är aningen högre än den fakturerade 

användningen tillhandahållen av Gävle Energi. Detta kan bero på att byggnadens 

lokalers utrustning inte är fullständigt inventerad, utan baserar sig på schablonvärden 

och antagande utifrån antalet ockupanters användning av elektrisk apparatur i lokaler. 

Denna siffra kan mycket väl minska vid beaktande av en i framtiden fullständigt utförd 

effektmätning i byggnaden. 

 

Fjärrvärmeanvändningens avvikande är mer pålitlig, då ofrivillig ventilation är 

svåruppskattad med olika lokalers verksamhet, egna installationer av ventilering, samt i 

enkäter nämnd vädring. Vid en tätare byggnad kan vädringen minskas då internt 

kylbehov varierar mindre. Detta kan bidra till ytterligare mer valida resultat. 

 

6.3.2.1 Åtgärder 
Tabell 6 illustrerar byggnadens U-medelvärde vilket är lika med 0,89. Det anses vara 

bristfälligt, med andra ord, sämre medelvärde, då det bör ligga på 0,6 för 
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kontorsbyggnader enligt tidigare nämnda referenser. Ytterligare enligt 

simuleringsresultaten ser vi också att ytterväggars A * U-värde utgör 54 procent av 

byggnadens totala transmission och fönster som näst störst på 25 procent vilket 

indikerar att åtgärdspotential finns för dessa delar av klimatskalet. För förtydligande så 

utgör fönster bara 7,4 procent av byggnadens totala area och är den del i klimatskalet 

som har näst högst transmission visar att dess U-värde är väldigt dåligt gentemot övriga 

byggnadsdelar.  Enligt tidigare nämnda artiklar finns även åtgärdspotential för både 

väggar och fönster i form av tilläggsisolering och byte till lägre U-värde. Dock uppstår 

problem då byggnaden ses som kulturbevarande och dess utseende inte bör förändras. 

Det gör att isolering på utsidan inte går att genomföra och fönster lär specialbeställas för 

att efterlikna tidigare installerade fönster. Detta är fortfarande fysiskt möjligt och har 

beaktats som åtgärd. Dock ser vi i Tabell 9 att kostnadsgräns gällande fönster ligger 

väldig lågt mot den egentliga kostnaden, vilket gör att en investering troligtvis inte är 

lönsam om fönstren inte behöver bytas. Isolering går fortfarande att åtgärda. Men 

utvändig isolering är inte aktuell med tanke på kulturbevarande fasad. Invändig 

isolering är en lösning för sänkning av väggen U-värde, men påverkar drift av 

verksamhet, samt ökar risken för fuktrelaterade skador vid bristfällig ventilation i 

byggnaden. Därav utesluts isolering av väggar. 

 

Då ventilationen i byggnaden anses bristfällig av både bostadsgäster enligt 

platsundersökning, och i viss mån enligt enkätundersökningen samt uppsatta krav från 

BBR har åtgärder som VVX och installation av ventilationssystem i tidigare 

självdragsventilerade utrymmen valts utöver byte av fönster. Tätning runt dörrar och 

fönster har också valts då man med enkla medel kan täta byggnaden och minska den 

ofrivilliga ventilationen vilken också tidigare nämnts lär vara någorlunda tät för att 

installation av VVX ska vara lönsam. Tätning är inte enbart intressant för lönsam 

ventilation utan sparar också stora mängder energi, vilket illustreras i Tabell 9. Vid 

resultat av IR-termograferingen i Bild 36-39 redogörs dörrars och fönsters 

värmeläckage ut ur byggnaden genom karmar och köldbryggor samt genom övriga 

otätheter i klimatskalet. Bilderna påvisar möjligheter för energibesparing genom 

åtgärder, som tätning vilken tidigare nämnts.  

Ytterligare en motivering till byte av fönster är argument erhållna från 

enkätundersökningen gällande buller från gatan vid stängda fönster, vilket ytterligare 

styrker påstående om otäta fönster. 

Temperatursänkning är inte aktuellt då denna medför ytterligare missnöjdhet bland 

byggnadens ockupanter. 

 

6.3.2.2 Tillförlitlighet 
Utifrån Tabell 4, vid validering av modell, tydliggörs att simulerad fjärrvärmeåtgång har 

en standardavvikelse på 3,96 procent under tillhandahållen energianvändning från 

energibolaget, Gävle Energi, och en standardavvikelse med ca 2,48 procent över för 

elanvändningen. Med ett medeltal för standardavvikelsen vilken håller sig inom en 

marginal av 10 procent för de fem åtföljande åren anses tillförlitligheten vara godtagbar 

för utförda simuleringar. Att både el och fjärrvärme ligger så pass nära tillhandahållen 

energianvändning påvisar enligt skribenter en god säkerhet i modellen. Simulerad 

fjärrvärmeanvändning är i medeltal lite under tillhandahållen energianvändning, vilket 

känns rimligt då simulerad modell utan infiltration visar att dryga 16 procent utgörs av 

ofrivillig ventilation i byggnaden. Detta överensstämmer med tidigare nämna värden 

gällande infiltration angivna i kapitel, Teori. Infiltrationen har inte mätts utan endast 
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uppskattats utifrån tillhandahållna referenser. Trots detta verkar antaganden för 

infiltration stämma bra överens med verkligheten i zoner, enligt simuleringsresultat. 

Även tillförlitligheten av åtgärder vilka har simulerats anses rimliga med tanke på att 

klimatdata för flera år har använts för validering utav modell. Dock simulerades endast 

år 2012 samt år 2013 för applicering av åtgärder. Men enligt resultat i Tabell 7 samt 8 

förehåller sig åtgärderna väldigt nära varandra för besparing av både el- och 

fjärrvärmeanvändning under respektive simulerat år. Det gör att även resultaten av de 

applicerade åtgärderna anses valida och inte enbart årsberoende utan faktiskt 

tillämpningsbara oavsett extrema temperaturer och rådande klimat. 

6.3.3 Termografering 
IR-bilderna från termograferingen illustrerar stora energiförluster genom luftläckage, 

genom köldbryggors värmeledning och genom övriga otätheter i klimatskalet, 

exempelvis självdragsventiler. Bilderna tillkännager antaganden som otäta fönster, 

vilket argumenterar för tätning eller byte till fönster med lägre U-värde när fönsterna är 

i så pass dåligt skick att en reparation inte är lönsam. Förekommande otätheter vid 

samtliga anslutningar genom klimatskalet bör tätas, då resultatet av termograferingen 

påvisar ett stort energiläckage. 

 

6.4 Övriga åtgärder 
Vid besök och rundvandring i byggnaden finns små förbättringsåtgärder vilka varken 

har omfattats eller behandlats i arbetet. Sådana är allt från installation av strömbrytare 

för belysning närmare dörren vid Brottsofferjouren, för att slippa släcka och tända efter 

sig i trapphuset. Även en hiss till våningen kan underlätta för besök av personer med 

funktionshinder, då Brottsofferjourens verksamhet berör de flesta i samhället. 

 

Tätning av byggnaden med kostnadsförslag avser tätning av fönster och dörrar. En 

relativt enkel åtgärd som tätning av otätheter genom klimatskalet, anslutning av 

värmepump, bör utföras då självdragsventiler i detta fall kan släppa in oönskad 

tempererad luft där uppvärmd/nedkyld luft önskas som resultat av installerad 

värmepump. Detta bör ses över i samtliga lokaler, då en ond cirkel kan skapas genom 

termiska drivkrafter, se Självdragsventilation, Ventilation, Teori. Värmepumpen får 

arbeta mer, vilket kräver ett större energibehov, då oönskad tempererad luft önskas 

värmas upp, kylas ner, på grund av infiltration. 

 

En energibesparande åtgärd, vilken inte har kostnadsberäknats, är installation av 

tappvarmvatten via fjärrvärmens undercentral i byggnaden, istället för eldrivna 

varmvattenberedare vilka påträffats i tidigare nämnda utrymmen i byggnaden. Då redan 

fjärrvärmeabonnemang till byggnaden finns, är det onödigt att betala för eluppvärmning 

då billigare uppvärmning via fjärrvärme finns tillgänglig. Denna åtgärd lämpar sig bäst 

att utföra vid framtida renovering i berörda utrymmen. 

 

Installation av ett VVX-ventilationssystem, vilket förser hela nedervåningens 

projekterade luftflöde, rekommenderas. Ventilationssystemet tillråda en tryckstyrning 

vilken sköter respektive lokals ventilering genom reglering av spjäll. 
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7 Slutsats 
Energifördelningen i byggnaden efter utförd simulering förhåller sig till en 

elanvändning motsvarand 29 procent och en fjärrvärmeanvändning lika med 71 procent. 

 

Efter i arbetet föreslagna applicerade åtgärder vid simulering förhåller sig 

energianvändningen till en maximal energibesparingspotential lika med dryga 17 

procent vid installation av FTX i byggnaden. Simulerad energianvändning under åren 

2010-2014 för fjärrvärme har en standardavvikelse motsvarande 3,96 procent i 

jämförelse med tillhandahållen energidata från Gävle Energi. Detta ger en simulerad 

tillförlitlighet motsvarande dryga 96 procent för byggnadens fjärrvärmeanvändning. För 

elanvändningen är standardavvikelsen 2,48 procent över tillhandahållen 

energianvändning under ovannämnd tidsperiod. Detta medför en simulerad 

tillförlitlighet motsvarande dryga 97,5 procent.  

 

Byggnadens ventilationssystem är bristande både med avseende på otillräcklig 

mekanisk ventilation samt oönskad infiltration. 

 

Slutsatser utifrån diskussion och resultat visar att fönster är en energibesparande åtgärd 

men bör enbart bytas vid behov och i sådana fall bör fönster med lågt U-värde 

införskaffas då de har en hög energibesparingspotential men kräver en stor 

investeringskostnad. 

 

Tätning för sänkt infiltration är en åtgärd vilken är relativt billig i investering och har 

hög besparingspotential. Denna åtgärd är rekommenderad att genomföras för dess 

besparing och låga investering jämfört med andra åtgärder. 

 

Installation av FTX-system i självdragsventilerade utrymmen är en mer kostsam 

investering men är likaså en stor energibesparande åtgärd. Installationen främjar inte 

endast energibehovet utan ger hög potential för god termisk komfort i respektive lokal. 

 

Dessa åtgärder är inte enbart appliceringsbara på enskild byggnad, utan är åtgärder 

lönsamma för liknande byggnadstyper. Åtgärderna tar även hänsyn till kulturbevarande 

objekt då dess utseende inte behöver förändras för energibesparande åtgärder samt 

tillämpar sig särskilt bra för k-märkta byggnader vilka inte får förändras. 

 

7.1 Fortsatt framtida tillvägagång 
Fortsatta studier vilka möjligen är av intresse är utförande av effekt- och 

temperaturmätning i byggnaden för påvisande av dess variationer under rådande klimat. 

I samband med detta bör inventering av utrustning utföras för underlättande av 

simulering och projektering. Blower-door metoden är tillika intressant för påvisande av 

tätheten/otätheten i lokalens samtliga utrymmen. Termografering av byggnadens 

samtliga plan, väderstreck och öppningar är dessutom intressant för upptäckt av läckage 

och köldbryggor i byggnaden. Projektering för val av ventilationssystem och 

värmeväxlare kan också anses intressant för utredning av framtida investering och 

energibesparingspotential för den termiska komforten.  
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Appendix 1: OVK-protokoll 
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Appendix 2: BBR 22 
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Appendix 3: Mall för enkätundersökning. 
 

Kort enkätundersökning för utredning av termisk komfort och trivsel i 

lokal  
 

Enkätundersökningen utförs som del i examensarbete gällande övergripande 

energikartläggning för kvarteret Freden, Norra Skeppsbron 1. Enkätundersökningen 

avser att finna förbättringsåtgärder till en trivsam termisk komfort för kvarteret Fredens 

lokalinnehavare, samt bidra till en bättre nulägesbeskrivning av inomhusklimat baserat 

på lokalinnehavarnas egna åsikter. 

I samband med presentation av examensarbetet tilldelas Svedinger Fastigheter AB en 

sammanställning av enkätsvaren nödvändiga för utvärdering av förbättringsåtgärder för 

Norra Skeppsbron 1, kv Freden. Enkäterna är anonyma och delges endast deltagande 

studenter i examensarbetet.      

Examensarbetet utförs av Marcus Englund och Simon Sahlström Moen. 

Vi önskar ifyllnad av delgivna enkäter, inte endast för energibesparande åtgärder, utan 

för förbättringsförslag gynnande er arbetsmiljö, komfort och inomhusklimat.  

Kontakt:  

marcus__englund@hotmail.com     

simon.sm@spray.se  

   

Hus och Hälsa 

Din hälsa är sammankopplad med jobbet, då ungefär en 1/3 av vardagen spenderas på 

arbetsplatsen. Drag, temperaturvariationer och dålig luft med föroreningar är några 

exempel på indikatorer som kan påverka Din hälsa. Det är därför viktigt att Dina åsikter 

om arbetsklimatet blir hörda och tagna på allvar.  

Frågor avseende för personligt påträngande behöver inte besvaras, men svar uppskattas 

till fördel för utredning av inomhusklimatet. 

 
1. Har Du haft eller har Du några allergier Du upplever att förvärras tack vare inomhusklimatet i 

lokalen? 

 

 

 
2. Har Du upplevt några hälsobesvär Du tror är förknippade med arbetsmiljön, vilkas orsak och 

uppkomst varken beror av syssla eller vistelse utanför arbetet? 

 

 

 
3. Är Du medveten om någon på arbetsplatsen har nämnt att deras allergier eller hälsa har 

förvärrats på grund av inomhusklimatet på arbetet? 

 

 

 

4. Hur många timmar uppskattar Du ungefär att Du är hemma i ditt eget hushåll på 

sidan av arbetet? 

 

 

5. Röker Du kontinuerligt, ibland eller inte alls? 

 

mailto:marcus__englund@hotmail.com
mailto:simon.sm@spray.se
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6. Om Du har en arbetskollega som röker, upplever Du i sådana fall att luften i 

lokalen samt arbetet försämras av detta? 

 

 

7. Förtär du alkohol kontinuerligt, ibland eller inte alls? 

 

 

8. Använder Du några andra droger eller mediciner som kan påverka hälsan och 

arbetsförhållandet?  

 

 

9. Upplever Du några arbets- eller hälsorelaterade olägenheter som är viktiga att 

åtgärda eller känna till som inte nämns i enkäten?  

 

 

                                                                                

Värme och temperatur 
10. Vad anser Du om temperaturen i lokalen under vinterhalvåret? 

 

 

11. Vad anser Du om temperaturen i lokalen under sommarhalvåret?  

 

 

12. Om Du har en uppfattning av den ungefärliga inomhustemperaturen, ange gärna detta för 

nedanstående svarsalternativ och ange även önskad inomhustemperatur för dessa. 

Nuvarande temperatur för sommarhalvåret______°C               Önskad 

inomhustemperatur______°C            

Nuvarande temperatur för vinterhalvåret________°C               Önskad 

inomhustemperatur______°C            

 

13. Hur upplever Du att inomhustemperaturen påverkas vid hastig temperaturförändring utomhus? 

 

 

14. Ger uppvärmningssystemet Dig små, stora eller inte alls några möjligheter att påverka 

temperaturen i lokalen? 

 

 

15. Hur upplever Du golvtemperaturen i lokalen?  

 

 

16. Hur upplever Du väggarnas temperatur i lokalen? 

 

 

17. Om Du besväras av drag i lokalen, berätta i sådana fall var i lokalen och vilken tid på året Du 

upplever detta. 

 

 

18. Upplever Du några värme- eller temperaturrelaterade olägenheter vilka är viktigt att åtgärda eller 

känna till som inte nämns eller frågas efter i enkäten? 
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Luftkvalitet och Ventilation 

19. Vad anser Du i allmänhet om luftkvalitén i lokalen? 

 

 

20. Besvärs Du av tobaksrök i inomhusluften från egen lokal eller från grannlokal?  

 

 

21. Känner Du av flera besvärande lukter i lokalen?  Nämn gärna vilken/vilka oönskade lukter Du 

känner av. 

 

 

 

22. Besväras Du av lukten av matos och avgaser i lokalen? Nämn i sådana fall gärna vad Du tror 

uppkomsten till detta är. 

 

 

 

23. Vad anser Du om tiden det tar för en oönskad lukt/luftförorening att ventilers bort ur lokalen? 

 

 

 

24. Om kondens uppstår på fönsterrutor, är det i sådana fall på utsidan, insidan eller emellan 

rutorna detta förekommer?  

 

 

25. Om ovanstående fråga är aktuell, ange gärna under vilken tid av året kondens uppstår. 

 

 

26. Vad har Du för typ av ventilationssystem i lokalen? 

 

 

27. Ger ventilationssystemet Dig möjlighet att själv påverka luftkvalitén och i sådana fall på vilket 

sätt? 

 

 

28. Vädrar Du lokalen på något sätt? Varför sker i sådana fall detta och under vilken del av året? 

 

 

 

29. Är luftkvalitén dagligen den samma, eller är det någon särskild tid på dagen eller under veckan 

som den är bättre respektive sämre? 

 

 

 

30. Vad tycker Du om lokalens storlek med tanke på hur många som arbetar i den?  

 

 

31. Vad anser Du om tillräcklig ventilation och luftkvalitet vid vistelse av många personer samtidigt 

i lokalen? 

 

 

 

32. Upplever Du några luft- och ventilationsrelaterade olägenheter som är viktigt att åtgärda eller 

känna till, vilka inte nämns i enkäten? 
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Ljud och Ljus 
33. Besväras Du av oljud på arbetsplatsen? Nämn i sådana fall vilka ljud och dess uppkomst. 

 

 

34. Hur skulle Du beskriva ljudnivån i lokalen? 

 

 

35. Hur upplever Du ljuset i lokalen? 

 

 

36. Hur upplever Du direkt solinstrålning i lokalen under vinterhalvåret? 

 

 

37. Hur upplever Du direkt solinstrålning i lokalen under sommarhalvåret? 

 

 

38. Har Du möjlighet till sol och frisk luft, de dagar vädret tillåter, på eventuella pauser under 

arbetet? 

 

 

39. Upplever Du några ljud- och ljusrelaterade olägenheter som är viktigt att åtgärda eller känna till 

som inte nämns i enkäten? 

 

 

 

 

Bakgrundsfrågor  
40. Har lokalen renoverats under Din arbetstid? (T.ex. målats om, golvbyte, tilläggsisolering) 

 

 

41. Har lokalen haft någon vatten- eller fuktskada under Din arbetstid? Berätta i sådana fall vilken 

typ av skada. 

 

 

42. Vilket våningsplan ligger lokalen på? 

 

 

43. Vad anser du om lokalen i allmänhet? 

 

 

 

44. Vad anser Du om lokalhyran?  

 

 

45. Hur upplever Du att kontakten med hyresvärden fungerar?  

 

 

 

46. Hur upplever Du Svedinger fastigheter AB som hyresvärd?     

 

 

   

47. Vad anser Du om tiden det tar att åtgärda eventuella tekniska problem? 
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48. Har det under Din arbetstid uppstått något tekniskt problem i lokalen som berör värme, 

ventilation eller sanitet (VVS)?   

 

 

 

 

49. Har åtgärder och förbättringar rörande värme, ventilation eller tappvatten gjorts i lokalen på 

initiativ från hyresvärden under Din arbetstid? 

 

 

 

50. Har Ditt arbete påverkats negativt p.g.a. ovannämnda åtgärder eller renoveringen under den tid 

arbetet utfördes? 

 

 

51. Berätta gärna om och varför Du stänger av elektronisk apparatur och släcker belysning efter 

avslutad arbetsdag. 

 

 

Stort tack för Din medhjälp och Ditt deltagande till bedömning av lokalens 

arbetsmiljö, inomhusklimat och underlag för dess framtida förslagna 

förbättringsåtgärder. 
Övriga kommentarer och förslag, vi i denna enkla enkät inte tagit upp, glömt att nämna eller inte 

valt att gå in på, får gärna föreslås i nedanstående kommentarsfält.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


