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Sammanfattning 

För att kunna reducera de effekter som klimatförändringarna orsakar behöver 

energisystemen effektiviseras. Eftersom fastighetsbeståndet idag mestadels består av 

äldre byggnader, blir renoveringar och effektiviseringar viktiga för att kunna få ner 

energianvändningen. För att renovering och effektivisering ska gynna både klimatet 

och fastighetsägaren bör det planeras långsiktigt redan från start samt inkludera ett 

livscykeltänk. Syftet med detta arbete är att utföra en energikartläggning av en 

kontorsbyggnad från 1988 som är belägen i Gävle samt presentera eventuella 

energibesparingsåtgärder. Huvudfokus har varit på frågan om hur olika typer av 

underhåll och underhållsskulder påverkar en fastighet, med störst inriktning på den 

tekniska utrustningen.   

Metoder som använts i arbetet har varierat från praktiska mätningar till en 

litteraturstudie och intervjuer. För att få en inblick om förvaltningsbolag vet vad en 

underhållsskuld är skickades en enkät ut med några frågor kring ämnet.  

Energikartläggningen visade att kontorsbyggnaden är i bra skick och de åtgärder som 

presenteras berör ventilation och värmesystemet. Ett byte av ventilationsaggregatet 

föreslås som reducerar värmeanvändningen med 15 % och elanvändningen med 28% 

samt minskar utsläppen med 2,7 ton CO2 per år. Återbetalningstiden är lång, men 

en LCC-kalkyl beräknad på 20 år redovisar att bytet är lönsamt långsiktigt. Behålls 

det gamla aggregatet kan tilluftstemperaturen sänkas och innetemperaturen justeras 

ned med någon grad. Detta bidrar till att reducera värmeanvändningen med 13 %.   

Resultatet som framkom i litteraturstudien samt intervjuer visar att eftersatt 

underhåll leder till att fastighetens värde minskar och att pålitligheten för systemen 

reduceras, vilket ökar risken för dåligt inneklimat. Det förebyggande underhållet 

syftar till att utrustningen ska hålla optimal prestanda medans felavhjälpande 

underhåll sker när komponenten tappat sin funktion. Förebyggande underhåll visar 

sig mer kostnadseffektivt jämfört med felavhjälpande underhåll. Arbetsbelastningen 

och underhållskostnaden kommer öka i takt med underhållsskulden samtidigt som 

en försämring av fastighetens livslängd sker. Sammanställningen av enkäten visade 

att förvaltningsbolagen har koll på vad en underhållsskuld är och att de svarande 

bolagen jobbar med ett livcykeltänk. 

 

Nyckelord: Energikartläggning, Energieffektivisering, Underhåll 
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Abstract 

In order to reduce the effects that climate change is causing, the energy systems 

need to be made more efficient. The property stock today consists mostly older 

buildings, which means that renovations and efficiency improvements become 

important in order to reduce energy consumption. In order for renovation and 

efficiency to benefit both the climate and the property owner, it should be planned 

long-term from the start and include a life-cycle perspective The purpose of this 

work is to carry out an energy survey of an office building from 1988 which is 

located in Gävle and to present energy-saving measures. Focus has been on the 

question of how different types of maintenance and maintenance debts affect a 

property, with the biggest focus on the technical equipment.   

Methods used in this work have varied from practical measurements to a literature 

study and interviews. To better understand if management companies know what a 

maintenance debt is, a questionnaire was sent out with some questions about the 

topic. 

The energy survey showed that the office building is in good condition and the 

measures presented concern ventilation and the heating system. A change of the 

ventilation unit is proposed that reduces heat consumption by 15% and electricity 

use by 28%, and that emissions decrease by 2.7 ton of CO2 per year. The repayment 

period is long, but an LCC calculation calculated over 20 years shows that the 

change is profitable long-term. If the old unit is maintained, the supply air 

temperature can be lowered and the indoor temperature adjusted down some 

degrees. This contributes to reducing heat consumption by 13%. 

The result that emerged from the literature study as well as interviews shows that 

neglected maintenance lower the value of the property and reduces the reliability of 

the systems, which increases the risk of poor indoor climate. Preventive 

maintenance helps to ensure that the equipment performs optimally while 

corrective maintenance takes place when the component has lost its function. 

Preventive maintenance proves to be more cost-effective compared corrective 

maintenance. The workload and maintenance cost will increase in line with the 

maintenance debt, while the property's lifetime will deteriorate. The compilation of 

the survey showed that the management companies know what maintenance debt is, 

and that most of them work with a life-cycle perspective. 

 

Keywords: Energy Audit, Energy efficiency, Maintenance 
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Beteckningar 

Förkortningar Beskrivning 

  
FTX 
 

Till- och frånluftsystem med värmeåtervinning 

OVK 
 

Obligatorisk ventilationskontroll 

LCC 
 
 

Livscykelkostnad, redovisar utrustningens 
totala kostnad under dess livslängd 

HVAC 
 
 
SFP 

Förkortning på: värme, ventilation, 
luftkonditionering samt kyla. 
 
Specifik fläkteffekt 

 

 

Symbol Enhet Beskrivning 

P W Effekt 
U W/m2 ℃ Värmegenomgångstal 

A m2 Area 
T ℃ Temperatur 
q m3/s Luftflöde 
t H Tid 
E Wh Värmebehov 
k - K-faktor 

η % Verkningsgrad 
Cp J/kg ℃ Specifika värmekapaciteten 

𝜑 Kg/m3 Densitet 

ΔP Pa Tryckskillnad 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till varför denna studie är av intresse 

och aktuell idag presenteras. Inledande kapitel tar också upp vad för typ av byggnad 

som studien berör samt syftet och frågeställningar som arbetet förväntas besvaras.  

1.1 Bakgrund 

Att världen idag brottas med klimatförändringar är inget nytt. Men för att kunna 

reducera de negativa effekter klimatförändringarna har på jordens ekosystem måste 

dagens energisystem bli mer energieffektiv. Dagens samhälle strävar efter att övergå 

helt till förnybara energisystem vilket är som att gå tillbaka i tiden. 

Fram till mitten på 1800-talet var det nästan uteslutande förnybara energiresurser 

som människan använde sig av. Men när industrialiseringen tog fart startade på allvar 

användningen av fossila bränslen, vilket resulterade i ett beroende av olja som 

fortfarande än idag kvarstår (Abbasi, Premalatha och Abbasi, 2011). Frågan om 

klimatförändringarna belyser Abbasi, et al. (2011) i sin analys om förnybara 

energiresurser genom att ifrågasätta om jordens uppvärmning kommer stanna av om 

energin enbart produceras med förnybara resurser. Författarna hävdar att världen 

måste minska natur– och energiresursanvändningen, för att sedan sakta övergå till 

förnybara energikällor. Energiminskning måste ske innan de förnybara 

energikällorna medför en reducering av klimatförändringarna och den globala 

uppvärmningen. 

Som ett svar på Abbasis önskan och krav om en sänkning av energianvändningen ger 

Georgiadou, Hacking and Guthrie (2012) sitt förslag på hur detta kan uppfyllas. För 

att sänka energianvändningen och höja prestandaden i byggnader understryker 

Georgiadou et.al (2012) vikten av att planera långsiktigt för att kunna möta 

framtidens hållbarhetsutmaningar. För att anpassa byggnaden efter framtida 

förutsättning bör nybyggnationer och renoveringar ta hänsyn till tre punkter: 

• Att långsiktigt ta med i beräkningarna graden av risker och olika nivåer av 

förutsägbara osäkra trender.  

• Livscykel-analys/kostnad. Där olika investeringsalternativ studeras utifrån 

miljöpåverkan och kostnader under hela dess livslängd, från påtänkt idé till 

färdigt objekt.  

• Uppnå hållbarhetsfrågor. Att ta hänsyn till de ekonomiska, miljömässiga, 

sociala och ekonomiska aspekterna i sin investering. 

Författarna hävdar att en framtidssäkrad byggnad som anpassats till de tre punkterna 

kan handskas med allt mer stränga lagstiftningar och vara mer motståndskraftig 
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gentemot stigande energikostnader. Det leder till lägre kostnader, reducerad negativ 

effekt på miljön samt ett mervärde för framtiden (Georgiadou, Hacking och 

Guthrie, 2012).  

Nybyggnationer sker i en lägre skala idag jämfört med tidigare, samtidigt som 

befintliga byggnader blir allt äldre. Renovering samt underhåll blir en nödvändig 

åtgärd för att kunna handskas med allt striktare lagar berörande energianvändningen. 

De äldre byggnaderna har ofta föråldrad teknik och är eftersatta i sitt underhåll 

vilket leder till högre energiförbrukning och sämre energiprestanda. 

En eftersatt byggnad påverkar både hyresgäster och fastighetsägaren negativt. 

Hyresgästen får en sämre fungerande byggnad där olika processer och komponenter 

fungerar dåligt eller är trasiga. Fastighetsekonomin blir sämre av eftersatt underhåll 

eftersom energiprestandan sjunker och driftkostnader höjs, vilket då påverkar 

fastighetsägaren negativt. En dåligt underhållen byggnad bli mindre attraktiv och 

upplevs ofta otrygg (Boverket, 2003). Föråldrad teknik och eftersatt underhåll ökar 

risken för haverier och att akuta åtgärder uppstår. Detta medför situationer där 

fastighetsägaren måste ”släcka akuta bränder” stället för att utföra förebyggande 

underhåll (Abramson och Magee, 1999). Energiexperter på ÅF (2019) upplever ofta 

att personer som ansvarar för investering i en ny process- eller byggnadsdel saknar 

kunskap och tid. Den typen av bristande kunskap och tid leder till att 

energibesparande alternativ väljs bort då den inte har en snabb återbetalningstid, 

trots att en bra energibesparing kan uppnås långsiktigt.  

Ökad energiprestanda kan uppnås med hjälp av olika energitjänster. 

Energikartläggning är en tjänst som anses som en viktig motivation till 

energieffektiviseringsåtgärder och investeringar. Kartläggningen har på både politisk 

och vetenskaplig grund presenterats som ett sätt att övervinna motstånd för 

energieffektivitet samt öka installationen av energieffektiv teknik. En 

energikartläggning ska inkludera byggnadens energianvändning, hur energi är 

uppdelad på processer och energibärare samt förslag till energieffektivitetsåtgärder. 

Energikartläggningens innehåll är ett bra beslutsstöd för kommande investeringar 

(Paramonova och Thollander, 2016). 

Utifrån vad avsnittet synliggjort gällande energianvändning och energikartläggning 

kommer detta arbete fokusera på energianvändning och eftersatt underhåll. Arbetet 

kommer presentera en energikartläggning av en tvåvånings tegelbyggnad belägen i 

Gävle och vilka åtgärder som kan utföras i byggnaden för att minska 

energianvändningen med extra fokus på ventilation. Energikartläggningen kommer 

även redovisa vad en underhållsskuld är samt underhållsskuldernas inverkan på 

fastigheten. Om underhållsskuldens inverkan kan bidra till att öka motivationen för 

att utföra åtgärdsförslag som inte har så snabb återbetalningstid kommer undersökas. 
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att redovisa byggnadens energianvändning och sedan analysera 

möjligheterna till effektiviseringsåtgärder. Studien kommer också att belysa hur 

underhållsskulder påverkar en fastighet och varför man bör undvika eftersatt 

underhåll. Underhållsskuldens inverkan kommer i första hand beröra studerad 

fastighets ventilation, men om utrymme finns kommer det utvärderas om inverkan 

av underhållsskulder kan lyftas upp i andra liknande fall. Frågeställningarna som 

studien arbetar utifrån är:  

▪ Hur fördelar sig energianvändningen i byggnaden? 

▪ Är det ekonomisk försvarbart att byta ut FTX aggregatet? 

▪ Vad innebär det och hur påverkas husets värde av att bygga upp en 

underhållsskuld på teknisk utrustning? 

1.3 Avgränsningar 

Arbetets huvudfokus är att undersöka hur underhåll och underhållsskulder påverkar 

en viss fastighet, med fokus på ventilation, och om det är möjligt att motivera till att 

investera i ett nytt aggregat trots att återbetalning är rätt lång. Energikartläggningen 

kommer att redovisa de största energiposterna för den köpta energin, men kommer 

inte att gå in i detaljnivå då tiden är begränsad och fokus är på underhåll.  

1.4 Förfarande 

Detta arbete har använt olika typer av metoder för att svara på studiens 

frågeställningar, både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder som 

använts i arbetet är intervjuer och enkätundersökning samt litteraturstudie. De 

kvantitativa metoderna är olika mätningar. 
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2 Metod  

För att få en överblick på energikartläggningen som utfördes i denna studie bokades 

ett startmöte in med ÅF, som är initiativtagare till detta examensarbete. Där 

diskuterades vad studien slutligen ska resultera i och innehållet för rapporten. 

Tillsammans med yrkeserfaren personal på ÅF och energimyndighetens dokument 

”så skriver du en energikartläggningsrapport” (2017) framkom en tydlig bild på hur 

kartläggningen bör genomföras för att få med alla delar. På uppstartsmötet med ÅF 

framgick det också att en fördjupad studie på hur underhåll och underhållsskulder 

påverkar fastigheten är önskvärt. Målet är att denna aspekt ska vävs in i 

kartläggningen och vara huvudfokus. Efter uppstartsmötet bokades även ett möte 

med fastighetsansvarig in där förslaget presenterades och synpunkter ventilerades.  

För att uppnå önskat resultat kommer olika tillvägagångssätt tillämpas. För mer 

ingående förklaring till vad som samlats in och används samt hur det genomförts 

förklaras i nästkommande kapitel. 

Kartläggningen genomfördes genom att byggnadens energistatistik och annan 

värdefull information om byggnaden samlades in. Därefter har flertalet platsbesök 

och inventeringar gjorts. Vid dessa tillfällen har bland annat elloggning, 

luftflödesmätning, temperaturloggning samt effektmätningar utförts. I kapitel 2.5 

presenteras mätutrustningen och de olika mätningarna. Värmefördelningen utgick 

från inköpt fjärrvärme där värmen till ventilation samt tappvarmvatten beräknades. 

Den resterande energin antogs radiatorerna täcka upp. I de fall information inte varit 

tillgänglig eller svår att få tag på har schablonvärden använts. Dessa har då plockats 

från relevant litteratur eller erhållits från energiexpert. För att få ut en energibalans 

och sammanställning av mätningar har ett Excel baserat beräkningsverktyg skapat av 

ÅF används. Excel användes för beräkningar av lämpliga energibesparingsåtgärder.  

För att få en uppfattning av underhållsskuldens inverkan på en fastighet har en 

litteraturstudie genomförts där bland annat relevanta rapporter och tidigare 

forskning studerats och sammanställts. Utöver detta skickades enkätfrågor ut till 

olika fastighetsbolag runt om i Gävleborgs län samt ett bolag i Tierp som förvaltar 

byggnader. 

Samtal och intervjuer i form av mail och telefonsamtal har utförts till olika 

sakkunniga personer inom ventilation, till exempel tillverkare och servicepersonal, 

för att en djupare förståelse över hur underhållet och bristen på det påverkar 

befintlig utrustning.  
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2.1 Objektbeskrivning  

Byggnaden är en mindre tvåvånings tegelbyggnad från 1988 som är belägen i Gävle 

med en area på 1193 m2. Byggnaden har 3-glas aluminiumfönster samt partier med 

3-glas. Byggnaden har bandtäckt plåt som tak. Verksamheten i byggnaden består av 

kontor samt en butik. Verksamhetstider i fastigheten är dagtid, måndag till fredag. 

Fjärrvärme används som uppvärmningssystem och i detta fall ägs och servas 

utrustningen av Gävle energi, både på primär- och sekundärsidan. Ventilationen 

består av ett FTX system med roterande värmeväxlare. Det senaste året har 

byggnaden försätts med en underhållsplan för att få en bra överblick på dess skick 

och underhållsbehov. Den studerade fastigheten kan ses i Figur 1 

 

Figur 1. Studerad fastighet (google maps, 2010). 

Information om byggnadens energianvändning och verksamhet kan ses i Tabell 1 

Tabell 1: Information om studerad fastighet 

Byggnadsår 1988 

Verksamhet Kontor och butik 

Verksamhetstider  07.00-18.00 

Atemp 1193 m2 

Fjärrvärmeanvändning 76,5 MWh (normalårskorrigerad 2018) 

Specifik fjärrvärmeanvändning  64,6 kWh/m2  

Elanvändning (fastighetsel) 28,3 MWh (2018) 

Specifik elanvändning (fastighetsel) 23,7 kWh/ m2 

 

Information om fastigheten 
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2.2 Energistatistik och dokumentinsamling 

Energistatistik, både tillbakablickande och aktuell, berörande både elanvändningen 

och fjärrvärmeanvändning, tilldelades av fastighetsförvaltaren.  

Den obligatoriska ventilationskontrollen var utförd av ÅF i februari 2019 och var på 

så sätt lätt att tillgå.  

Fastigheten har en aktuell och aktiv underhållsplan som uppdateras och sköts av 

energiavdelningen på ÅF. För att få en helhetssyn över byggnadens skick har denna 

studerats, ihop med flertalet platsbesök. Med detta till grund kunde en 

statusbedömning på fastigheten utföras.  

2.3 Litteraturstudie  

För att få en inblick i vilka olika typer av underhållssätt som utförs i en fastighet har 

tidigare empiriskt material undersökts. Vad finns det för tidigare studier och 

forskning i ämnet och kan dess resultat vara till grund i denna studie? För att få så 

trovärdiga källor som möjligt har de flesta källor som studerats, granskats av 

oberoende experter. Discovery, Google scholar samt Google har använts som 

söktjänster vid litteraturstudien.   

2.4 Enkätundersökning och intervjuer 

För att undersöka om fastighetsförvaltare vet hur en underhållsskuld uppstår och hur 

man jobbar kring den skickades en enkät ut med några frågor som berörande detta, 

se bilaga A. För att resultatet ska vara jämförbart togs beslut att begränsa området 

till bolag som ligger i Mellansverige och relativt nära den studerade fastigheten. Ett 

minikrav på svar från minst fyra bolag sattes, för att det ska kunna gå att dra några 

slutsatser.  

Intervjuer har genomförts då det tidigt i denna studie framkom svårheter att hitta 

sökta svar i tidigare studier. Mail- och telefonkommunikation har skett med 

ventilationstillverkare och servicepersonal för att få en djupare förståelse av hur 

eftersatt underhåll påverkar utrustningen. Tillfrågade personer har också hjälpt till 

med att uppskatta kostnader. Beslut om att fråga olika ventilationstillverkare sattes, 

detta för att få en bred bild och kunna jämföra svaren för att styrka dess 

trovärdighet.  

2.5 Mätningar  

För att lättare förstå och dela upp energianvändningen i byggnaden har olika typer av 

mätningar utförts. Mätningarna har skett både direkt och loggats över en längre tid. 

I nedanstående avsnitt kommer de olika mätningarna och dess utrustning 

presenteras. 
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2.5.1 Temperaturmätningar 

För att kunna beräkna effektiviteten på den roterande värmeväxlaren i 

ventilationsaggregatet har temperaturerna i ventilationskanalerna loggats. Detta för 

att kunna beräkna temperaturverkningsgraden. Loggning utfördes med fem 

minuters intervall med temperaturloggen Tinytag Ultra 2 mellan 2 april och 11 

april. Mätningarna utfördes på tilluften, frånluften, avluften samt uteluften. 

Mätosäkerheten för temperaturloggen ligger på ±0,45 ℃ (Intab, u.å) Tinytag Ultra 

2 kan ses i Figur 2 och används tillsammans med datorprogrammet Easyview. 

 

Figur 2. Temperaturlogger Tinytag Ultra 2 

Innetemperaturen i lokalerna uppmättes under ett besök den 11 april med hjälp av 

Termoelement Armatherm GTH 1160. Denna har en mätosäkerhet på ± 0,5 grader 

och kan ses i Figur 3 

 

Figur 3. Termoelement Armatherm GTH 1160 
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2.5.2 Elmätningar  

För att kontrollera att ventilationen gick på inställda drifttider loggades effekten på 

till- och frånluftfläktarna mellan 2 april till 11 april. Detta utfördes med hjälp av en 

elspindel och strömtänger. Elspinden har 14 mätkanaler där strömtänger kan 

kopplas (Bilius, u.å). Mätutrustningen kan ses i Figur 4 nedan.  

 

Figur 4. mätutrustning till elloggning på ventilation. Elspindel och strömtång 

 
För momentan effektmätning på ventilationen för till- och frånluftsfläkt användes en 

multimeter med modell Chauvin Arnoux F09. Denna tång har en mätosäkerhet på 

± 2 %.  

2.5.3 Flödesmätning  

För att få ut det totala flödet för ventilationen användes en TSI velocicalc 9565 P 

vilket mäter tryckskillnaden över fasta mätdon på ventilationskanalen, se Figur 5. 

Med hjälp av trycket och k-värdet kan flödet beräknas vid mätpunkten med hjälp av 

ekvation 4 i kapitel 4.3.2.  

 

Figur 5. TSI velocicalc 9565 P 
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3 Litteraturstudie och intervjuer 

För att förstå underhåll och underhållsskuldens inverkan på fastigheten har en 

litteraturstudie kring ämnet gjorts. Intervjuer och samtal med insatta personer har 

utförts för ökande förståelse samt fyllt luckorna där det varit svårt att hitta tidigare 

studier. Det som är av betydande vikt och intresse presenteras i detta kapitel. 

3.1 Behovet av renovering och underhåll 

Omfattande renoveringar av befintliga äldre byggnader behöver genomföras för att 

få ner energikonsumtionen, eftersom byggnadens skick påverkar 

energiförbrukningen. Endast några få procent av Europas byggnader renoveras per 

år, vilket är bekymmersamt. Nya rekommendationer på minst 3 % per år är 

uppsatta, som måste pågå i minst 40 år för att nå uppsatta hållbarhetsmål inom EU. 

(Chenari, Dias Carrilho och Gameiro da Silva, 2016). Renoveringar som inkluderar 

byggnadsskalet, ökad lufttäthet samt installation av nya effektiva förnybara värme- 

och ventilationssystem är ett måste. 

För att en fastighet ska fungera optimalt måste den och dess teknik underhållas, 

oavsett om byggnaden är ny eller gammal. Underhåll kan beskrivas som åtgärder 

vilka utförs för att behålla byggnadens ursprungliga funktioner och optimal 

energiprestanda. En välskött byggnad har en längre livslängd som är positivt både för 

fastighetsägare och ur miljö- och resursperspektiv. En välskött byggnad blir också 

attraktiv på marknaden, vilket i sin tur leder till inkomst för fastighetsägaren som 

kan fortsätta hålla byggnaden i fint skick (Boverket, 2003). Om byggnaden istället är 

eftersatt i sitt underhåll kommer tiden och pengar gå till akuta fel och åtgärder och 

minimerar chansen till att planera långsiktigt. Det eftersatta underhållet leder till 

fler reinvesteringar jämfört med en välskött fastighet. Förutom höjd kostnad 

reduceras livslängden på fastigheten också eftersom den inte längre kan uppfylla sin 

funktion (Jefson, 2005).   

Mjörnell, Boss, Lindahl,och Molnar (2014) arrangerade en workshop, där man bjöd 

in bostadsföreningar, entreprenörer, konsulter och bolagsföretag för att få förståelse 

över olika organisationers tillvägagångssätt vid renoveringar och nyinvesteringar. 

Där framgick det att när olika renoveringsalternativ ska väljas uppstår ofta kunskap- 

och/eller tidsbrist, vilket försämrar möjligheten till ett korrekt beslutstagande. 

Investeringen kommer i de flesta fall baseras på den kortaste återbetalningstiden 

snarare än komponentens livscykelkostnad, detta trots att stora renoveringar som är 

noggrant förberedd långsiktigt blir mer lönsam. Genom att inkludera 

livscykelkostnaden (LCC) och Livscykelanalys (LCA) i kommande investeringar 

uppstår en dubbel vinst, sett till ekonomi och miljö (Mjörnell m.fl., 2014) 
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Liknande det som framkom i Mjörnells et al, (2014) studie tar Annunziata, Rizzi and 

Frey, (2014) upp i en statistisk analys över ett stort antal kommuner i Italien 

kunskapsbrist som något som påverkar energiprestanda i en byggnad negativt. De 

poängterar att finns inte kunskap i hela organisationen är risken stor att fel beslut 

och kortsiktiga lösningar implementeras, vilket på sikt inte utvecklar byggnadens 

energiprestanda. Personalens kompetens går i det långa loppet förlorat. Författarna 

nämner också att konkurrerande investeringar och budgetbegränsningar hindrar 

energieffektivisering. 

Utförandet av energieffektiviseringsåtgärder är fortfarande relativt kostsamt och 

svårmotiverat ur ekonomisk synpunkt, trots att tekniken går fort framåt. Att 

kombinera nya energieffektiviseringsåtgärder i samband med nödvändiga 

renoveringar skulle bidra till kostnadsbesparing (Farahani, Wallbaum och 

Dalenbäck, 2019). Vanligtvis vid beräkning av återbetalningstider är det 

energibesparingen och investeringen som används. Det framkommer att om 

värdeökningen, som en energibesparingsåtgärd ofta leder till, skulle inkluderas vid 

uträkning av återbetalningstiden kommer återbetalningstiden att reduceras. I en 

studie där värdeökningen tilldelades två vanliga åtgärder, tak- och väggisolering, 

visade det sig att återbetalningstiden reducerades med ca 40-50 % (Entrop, 

Brouwers och Reinders, 2010). 

Om underhåll och drift sköts felaktigt kan HVAC-systemen leda till förhöjd 

energiförbrukning, dåligt inneklimat, klagomål från hyresgäster samt 

miljöförstöring. Detta kan motverka med rätt underhåll samt att de flesta system går 

att renovera och effektivisera i efterhand för att kunna hålla nya miljöstandarder 

(Wu, Neale, Williamson, Hornby, 2010)   

3.2 Underhållets inverkan 

Det finns olika typer av underhåll som utförs beroende på om åtgärderna är 

kortsiktiga eller långsiktiga. Figur 6 visar några tillvägagångssätt för underhåll och 

hur de påverkar prestandan över tid. De olika underhållsstrategiernas för- och 

nackdelar kommer att tas upp i detta avsnitt. 
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Figur 6. Prestandan över tid för olika tillvägagångssätt gällande underhåll (ABB, u.å) 

3.2.1 Felavhjälpande underhåll 

Felavhjälpande underhåll är den enklaste sorten av underhåll och är allt ofta också 

det dyraste tillvägagångssättet. Felavhjälpande underhåll sker först när en process 

eller komponent har havererat eller gått sönder så den inte längre fyller sin uppgift. 

Detta kan resultera till att andra delar i byggnaden tar skada, om det till exempel 

blir vattenläckage från en trasig ventil i värmesystemet eller om fläkten i 

ventilationsaggregatet skär så inte lokalerna går att använda. Arbetskraft för att 

åtgärda problemet och tillgången på reservdelar finns inte alltid tillgängligt, vilket 

leder till fortsatt stora problem (Mydin, 2014). 

Att ha i åtanke vid eftersatt underhåll där man utnyttjar ventilationen till dess att den 

slutligen slutar fungera, är att större ventilationssystem ofta har en leveranstid. Är 

detta något som fastighetsägaren inte vet om eller tänker på kan haveriet på 

aggregatet bli kostsamt. Risken är att ett tillfälligt aggregat måste köpas in för att 

verksamheten i fastigheten ska kunna fortsätta (Teknisk säljare systemair, personlig 

kommunikation, 12 April, 2019).  

Både aggregatspecialist från Swegon (2019) och den tekniska säljaren på systemair 

(2019) nämner att nyare aggregat med krav på SFPv=1,5 eller lägre, är större än 

äldre befintliga aggregat. Detta kan medföra problem i mindre fläktrum om det 

måste investeras i ett helt nytt aggregat.  

Det positiva med tillvägagångssättet att köra ett system tills den tappat sin funktion 

är att det inte krävs lika mycket arbetskraft, eftersom underhåll och reparationer 

inte utförs i tid under komponentens livslängd, vilket spar in arbetskostnader för 

personalen (Mydin, 2014).  
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3.2.2 Förbyggande underhåll  

Till skillnad från felavhjälpande underhåll sker förebyggande underhåll med jämna 

mellanrum. Kontinuerligt underhåll ska förbygga eller minska riskerna för 

reducerad prestanda samt funktionsfel. Exempel på den här typen av underhåll kan 

vara att byta filter, kalibrera givare eller kontrollera tryck. Förutom att reducera 

risken för haverier och fel kan en energibesparing på 12-18 % uppnås jämfört med 

felavhjälpande underhåll, som då leder till en kostnadsbesparing (Mydin, 2014). 

Genom att utföra rätt sorts förebyggande underhåll kan de reducera nerbrytningen 

och förlänga livslängden på anläggningen (Jefson, 2005). I artikeln ” Preventive 

HVAC Maintenance is a Good Investment” (2006) menar Rob Suttell att det inte är 

svårt att veta hur ofta man bör underhålla sin tekniska utrustning. Han påpekar att i 

bruksanvisningen från tillverkarna finns det rekommenderade underhållsintervall 

som är väl framarbetade och anpassad för att alla delarna i den tekniska 

komponenten ska fungera optimalt under hela livslängden.  

Behovet av att underhålla HVAC-systemen i sin byggnad är stor och har många 

tunga anledningar. Regelbundet underhåll leder inte bara till garanterad bra termisk 

komfort utan också till energibesparingar, sänkta underhållskostnader samt ökad 

livslängd på systemen (Nzukam m.fl., 2017). Tillförlitligheten och systemens kvalitét 

stärks av regelbundet underhåll (Peng Au-Yong, Shah Ali och Ahmad, 2014). 

Genom att regelbundet utföra underhåll kan eventuella servicestopp anpassa till 

tider som passar verksamheten och planera så reservdelar finns till hand vid rätt 

tillfälle. Det finns, precis som för korrigerande underhåll, en del nackdelar med 

förebyggande underhåll. Något att ta hänsyn till är att förbestämda regelbundna 

underhållsintervall kan leda till att processer underhålls eller repareras trots att 

prestandan fortfarande är god. Att det kräver en del arbetskraft vilket kostar pengar 

bör också medräknas (Mydin, 2014). Figur 7 visar den positiva effekten som 

förebyggande underhåll har på livslängden för systemet. Utförs inte underhåll 

förkortas livslängden, vilket syns i figuren. 
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Figur 7. Redovisar hur underhåll påverkar livslängden. (National Academy Press, 1998) 

Att studera en livscykelkostnad för aktuell process gör det lättare att utvärdera om 

det är värt att reparera/underhålla eller om det är dags att byta ut systemet helt. Att 

kombinera renovering med energieffektivisering är ett bra sätt att spara pengar och 

höja energiprestandan (Boverket, 2003). Ett riktmärke för ett bra underhåll för 

HVAC-system enligt Anthony Shaker är ” Ideally, the ratio of spending for HVAC 

systems should be 70-percent preventive maintenance and 30-percent corrective 

maintenance” (Suttell, 2006). Om man inte tillämpar förebyggande underhåll är 

risken stor att siffrorna blir omvända och byggnaden utvecklas till en fastighet som är 

väldigt kostsam och en fastighet där ingen vill vistas. Liknande det Mydin (2014) 

säger, hävdar  Chandrashekaran och Gopalakrishnan (2008) att utrustningen fysiska 

tillstånd är av stor vikt för systemets prestanda och att besparingar på mellan 6-19 % 

kan uppnås genom underhåll. 

Underhållet kan också anpassas efter processens prestanda eller skick. Detta brukar 

benämnas tillståndsbaserat underhåll. Det kräver att det finns ett bra översyn- och 

bevakningssystem som kan identifiera om förändringar sker samt att personalen har 

tillräckligt med tekniskt kunskap (Mydin, 2014). Tillståndsbaserat underhåll är 

något som togs upp och lyfts upp som positivt i Farahani, Wallbaum och Dalenbäck 

(2019) studie. Där framkommer det att där de går att införa långsiktig planering 

berörande renoveringar, öppnas det upp för budgetplanering och förberedelser för 

kommande energiåtgärder. Att utvärdera komponenters energiprestanda 

regelbundet kan bidra till att tekniska fel eller haverier undvikas/minimeras och att 
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minska riskerna att bra fungerande komponent byts ut för tidigt. Kombinera det 

med ett livscykeltänk som får ner energikostnaden, så säkerställs en väl fungerande 

byggnad (Farahani, Wallbaum och Dalenbäck, 2019). 

Vikten av underhållsplanering studerar Farahani et al. (2019) genom att jämföra tre 

olika utfall för fönster, fasad och tak för en byggnad. I studien framkommer det att 

en kostnadsbesparing uppnås om underhåll av byggnadsdelen sker efter 

energiprestanda och livscykelkostnad istället för branschstandardens tidsintervall för 

underhåll och renoveringar. Genom att utvärdera till exempel fönstren vid slutet av 

sin livslängd framkom det att prestandan är fortsatt god och att det inte behöver 

bytas ut än. Hade inte tillståndskontrollen utförts hade utbyte av väl fungerande 

fönster gjorts och besparingen som förlängd livslängd resulterar i, uteblivit. 

Tillståndsbaserat underhåll visar sig alltså lönsamt. Detta tillvägagångssätt går att 

tillämpa i alla delar/system i byggnaden. I studien framkom det också att när 

användningsvillkoren förändrades uppstod en ökning av kostanden. Förändrade 

arbetsvillkor kan till exempel vara genom en höjd innetemperatur, vilket leder till 

en annan belastning på byggnadsdelarna som sänker prestandan och resulterar i 

kortare livslängd. Detta kan undvikas enligt Farahani et al. (2019) om man har ett 

fungerade inspektionssystem som kan identifiera förändringar och försöka motarbeta 

dem, för att sedan anpassa underhållsplanen efter de nya förhållandena för att behålla 

energiprestandan. 

3.3 Underhållsskuld 

Driftkostnaderna för en fastighet har ökat den senaste tiden på grund av stigande 

energipriser samt ökande avgifter. Detta medför att budget för underhåll minskar 

eller uteblir (Boverket, 2003). Striktare budgetar leder till eftersatt underhåll som 

också benämns underhållsskuld. Underhållsskulden uppstår när livslängden på en 

byggnadsdel eller process har passerat eller då underhåll som planerats skjutits upp. 

Underhållsskulden redovisar hur mycket det kommer att kosta för att få tillbaka 

byggnaden till en bra prestanda.  

Ett exempel på hur en underhållsskuld i stort påverkar en fastighet kan ett nytt 

ventilationsaggregat studeras. Ett nytt aggregat bidrar till att fastighetsvärdet ökar 

eftersom fastighetens driftnetto ökar (Säljare IV Produkt AB, personlig 

kommunikation, 12 april, 2019). Driftnetto kan förklaras som det årliga överskott 

som finns kvar efter att fastighetens alla omkostnaderna för drift, underhåll och 

administration är betald. Detta betyder att ha en underhållsskuld på ventilationen 

innebär att fastighetens värde sjunker och kostnaden för driften blir högre.  

Kunskapsbrist hos beställare men också hos förvaltare gör att en fungerande 

underhållsplan ofta saknas. Kunskapsbristen tillsammans med konkurrerande 

prioriteringar som kräver kapital eller tidsbrist bidrar till eftersatt underhåll.  
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Eftersom byggnader långsiktigt visar tecken på förslitning drar beslutshavare 

slutsatsen att det inte påverkar fastigheten att skjuta upp underhållet och 

reparationer. Förebyggande underhåll prioriteras bort framför mer synliga akuta 

åtgärder. Tankesättet att kompensera för missat underhåll senare fungerar inte då 

nerbrytningen redan startat. Utförs inte underhåll och reparationer kommer en 

snabbare försämring ske och driftkostnader öka eftersom behovet att reparationer 

blir högre samt att livslängden för systemet minskar (National Academy Press, 

1998). 

Att fel uppstår i en tekniska komponent är oundvikligt. Enligt Stanley Nowland och 

Howord (refererad i Lambert 2017) är det endas 11 % av de fel som uppstår 

åldersrelaterat, resterande 89 % är slumpmässiga eller förtidigarelagda fel. Siffrorna 

understryker vikten av underhåll för att minimera chansen att plötsliga oförutsedda 

fel inträffar. Fastighetsförvaltare har olika val den dagen man upptäcker en 

försämring på sin utrustning. Antingen kan en utredning på varför försämringen 

uppkom för att sedan åtgärda till ursprungliga prestandan om möjligt. När en 

funktionsförsämring upptäcks finns det ofta lite tid innan felet eskalerar och 

utrustningen går sönder. Förvaltaren kan också välja att bara åtgärda felet och sen 

återgå till annat, eller slutligen välja att inte göra något alls (Lambert, 2017). I Figur 

8 presenteras ett P-F spann, alltså från tillfället man upptäcker en förändring till dess 

att utrustningen tappar funktionen.  

 

Figur 8. Livslängden och tillstånden på studerat objekt. Punkten P visar ett påträffat förändring av 
tillståndet och punkten F när det uppstår ett funktionsfel (Lambert, 2017). 

Om fastighetsförvaltaren väljer att strunta i underhåll och åtgärder bör denne först 

utföra en riskanalys vad som kan hända i värsta scenario. Vad kan hända och vad 

kommer att påverkas samt uppskatta hur mycket haveriet kan komma att kosta i 

värsta fall. Teknisk utrustning är ofta beroende av varandra, vilket för med sig att ett 

haveri ofta påverkar flera komponenter i slutändan (Abramson och Magee, 1999).  
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3.3.1 Eftersatt underhåll på ventilation 

Att underhållsskulden uppstår när aggregatet passerat sin livslängd eller på grund av 

uppskjutet underhåll har klargjorts i tidigare kapitel.  

Livslängden på ett ventilationsaggregat varierar beroende på vilken person som 

tillfrågas. Ventilationstillverkare är eniga om att livslängden på aggregat är 20 år. 

Däremot kan ingen av tillverkarna faktiskt berätta vad den uppgiften kommer ifrån. 

Samtliga tillverkare nämner att det är en erfarenhetsmässig och vedertagen tid. 

Forslund och Forslund (2016) nämner att livslängden på teknisk utrustning till 

mellan 10–20 år vilket stämmer överens med vad tillverkarna säger. Efter samtal 

med energiexperter på ÅF framkommer det att livslängden kan uppgå till närmare 

40 år med rätt skötsel. Den byggnadstekniska avdelningen som hjälper ÅF med 

underhållsintervall till tjänsten underhållsplaner har satt livslängden på ett aggregat 

till 40 år. Så frågan om livslängden går isär. Aggregatexperten på Swegon (2019) 

nämner att många företag räknar med egna livslängder vid till exempel LCC-

kalkyler och återbetalningstider. 

Leverantörerna för ventilation har skyldighet att tillhandahålla reservdelar i tio år 

framåt. Har man då ett väldigt föråldrat system kommer det blir allt mer svårt att 

reparera det. Har man inte tillgång till reservdelar kan det slutligen leda till att hela 

komponenten måste bytas ut (Teknisk säljare systemair, personlig kommunikation, 

12 April, 2019). Aggregatspecialist från Swegon (2019) bekräftar samma slutsats 

som Systemairs säljare drar, att den största risken med att behålla ett aggregat för 

länge är att det till sist inte finns några reservdelar kvar.  

När det kommer till underhåll på ventilation finns det regler om OVK-besiktningar 

och rekommendationer om filterbyten, men något om hur ofta man bör se över och 

rengöra värmeväxlare och värme/kylbatterier är svårt att finna. Forskare på Lunds 

Tekniska Högskola uppmärksammade detta och tog fram en modell som beräknar 

hur ofta värmeväxlare och batterier bör rengöras. Med hjälp av fältstudier och 

laboratorieförsök framkom det att kommersiella byggnader bör rengöra sina 

värmeväxlare och batterier vartannat år. Bostäder efter ca fyra till sex år. Figur 9 

visar kostnadsförlusten orsakad av smuts. Den horisontella linjen representerar 

kostanden för rengöring av ett typaggregat och där den korsar den ökande 

energianvändningen är den optimala tiden för rengöring. I detta fall för 

kommersiella byggnader ungefär vartannat år. Ju längre norrut byggnaden ligger 

desto kortare blir intervallet (Abdul Hamid, Johansson och Bagge, 2018).  
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Figur 9. Ekonomisk förlust på grund av nedsmutsning av värmeväxlare över tid som leder till 
försämrad temperaturverkningsgrad samt ökat tryckfall. Kiruna är den sträckande och Malmö den 

heldragna (Abdul Hamid, Johansson och Bagge, 2018).  

Rapporten redovisar att efter rengöring ökar verkningsgraden med i genomsnitt 

10% jämfört med innan rengöring och att tryckfallet minskar med 11 %. Förutom 

att förbättra temperaturverkningsgraden bidrar rengöringen med minskat buller, 

ökad energibesparing, förbättrat inneklimat och mindre utsläpp (Abdul Hamid, 

Johansson och Bagge, 2018).   

Styr- och reglerutrustning är teknik som går snabbt framåt och har smarta 

energibesparande funktioner. Aggregatspecialist på Swegon (2019) säger att många 

väljer att byta ut sitt befintliga aggregat för att få ett nytt med den senaste 

styrutrustningen, att det i längden blir mer lönsamt än att kosta på sitt gamla 

aggregat ny styr. En försäljningsingenjör på Fläktwoods (2019)  tar också upp 

fördelarna med modern styrutrustning, men lyfter även nackdelarna med ett 

uppkopplat system. Han påpekar att har man ett uppkopplat system hoppar 

förvaltarna ofta över tillsynskontroller och kan på så sätt missa tecken på 

förslitningar eller missljud. 
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4 Teori 

För att ge en större förståelse för rapportens resultat är teori berörande olika 

begrepp och beräkningar nödvändigt. I detta kapitel kommer teori om 

energisystemet i en byggnad presenteras för att få en ökad förståelse till vad som 

påverkar energianvändningen samt begrepp angående underhåll.   

4.1 Obligatorisk Ventilationskontroll 

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är det sedan 1991 lag på i Sverige att 

utföra. I kontorsbyggnader, flerbostadshus samt liknande verksamheter som är 

utrustande med FT- eller FTX system ska obligatorisk ventilationskontroll utföras 

var tredje år. Dessa utförs för att säkerställa funktionen på ventilationen samt att 

ventilationen inte innehåller och sprider föroreningar (Boverket, 2014). 

4.2 Energibalans  

Energibalansen redovisar hur mycket energi som måste tillföras till byggnaden för 

att kompensera för energiförlusterna. Det är viktigt att veta skillnaden på tillförd 

och bortförd energi. Är tillförd och bortförd energi i balans har man ett 

välfungerande inneklimat (Forslund, G, Forslund, J, 2016). Värmeeffektbalansen 

ser ut enligt (1) med bortförd energi till vänster och tillförd till höger. 

 𝑃𝑡 + 𝑃𝑣 + 𝑃𝑜𝑣 = 𝑃𝑊 + 𝑃𝑠 + 𝑃𝑖 (1) 

Där, 

𝑃𝑡= transmission 

𝑃𝑣=ventilationförluster 

𝑃𝑜𝑣= luftläckage, ofrivillig ventilation 

𝑃𝑊= Värmesystemet 

𝑃𝑠= Solinstrålning 

𝑃𝑖= intern värme 

4.3 Bortförd energi 

Bortförd energi kommer varierar beroende på skicket och uppbyggnaden av 

energisystemet i byggnaden samt vart byggnaden är belägen. Några av de större 

posterna som påverkar energiförlusterna i en byggnad är transmission, ventilation, 

avlopp och oavsiktlig ventilation eller luftläckage. Eftersom både ventilationen och 
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transmissionen är klimatberoende kommer förlusterna vara högre på vintertid 

jämfört med sommartid i det svenska klimatet (Forslund, G, Forslund, J, 2016). 

4.3.1 Transmissionsförluster 

Den energi som transporteras ut via golv, väggar, fönster samt tak benämns som 

transmissionsförluster. Värmeförlusten via transmission uppstår alltså genom 

byggnadsskalet. Transmissionsförlusten via varje byggnadsdel beror på 

värmegenomgångstal (U-värde) och den omslutande arean samt inne- och 

utetemperaturen (Forslund, G, Forslund, J, 2016). För att beräkna effektförlusten 

för transmissionen i varje byggnadsdel används (2).  

𝑃𝑡 = 𝑈 × 𝐴 × (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢) [W] (2) 

Där,  

U= Värmegenomgångstal   [W/m2, ℃] 

A= Area    [m2] 

Ti= Innetemperatur   [℃] 

Tu= Utetemperatur (medelvärde för uppvärmningssäsong) [℃] 

En del av transmissionsförlusterna uppstår på grund av köldbryggor. Köldbryggor 

finns där en konstruktionsdetaljs varma sida leder värme till den yttre kalla sidan. 

Reglar i ytterväggar, eller anslutningar mellan ytter- och innerväggar är exempel där 

köldbryggor kan finnas. Ytterväggars olika konstruktioner bidrar till olika grader av 

köldbryggor, allt från några få procent upp till 50 % ökning av värmeflödet. 

Förutom värmeförluster bidrar köldbryggor med ökad risk för kondens och 

nedsmutsning (Sandin, 2010).  

4.3.2 Ventilationsförluster  

När den uppvärmda luften lämnar byggnaden via ventilationssystemet uppstår 

ventilationsförluster. Otätheter och vädring bidrar också till förluster då den svala 

luften värms upp på sin väg in i byggnaden. Beroende på vad för sorts 

ventilationssystem byggnaden har är förlusterna olika stora. Vanligaste ventilationen 

är självdrag, frånluft samt till- och frånluft med återvinning. Är ventilationssystemet 

utrustat med återvinning är temperaturen som lämnar byggnaden, avluften, som till 

största del bestämmer storleken på ventilationsförlusten (Forslund, G, Forslund, J, 

2016). Ventilationsluftens effektbehov vid uppvärmning beräknas med (3). 

𝑃𝑣 = 𝜑 × 𝑐𝑝 × 𝑞𝑣 × (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢) × (1 − 𝜂)  [W] (3) 
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Där, 

𝜑= Luftens densitet   [kg/m3] 

𝑐𝑝= Luftens specifika värmekapacitet  [J/kg,℃] 

𝑞𝑣= Luftflöde i tilluften   [m3/s] 

𝑇𝑖= Tilluftens temperatur   [℃] 

𝑇𝑢= Uteluftstemperatur   [℃] 

𝜂 = temperaturverkningsgraden på återvinningssystemet [%] 

 

För att få fram luftflödet uppmättes tryckskillnaden över fasta mätdon vid olika 

kanaler och beräknades sedan med hjälp av formeln (4), k-faktorn avläses på kanalen 

vid respektive mätpunkt. För att få det totala flödet lades alla uppmätta och 

beräknade flöden ihop. Där det satt spjäll fick k-värdet avläsas i en tabell med hjälp 

av diametern på kanalen. Bild på antagna k-värden kan ses i bilaga B och 

flödesmätaren kan ses i kapitel 2.5.3.  

𝑞 = 𝑘 × √∆𝑃  [l/s]  (4) 

Där, 

𝑘= injusteringsfakorn  

∆𝑃= aktuellt mättryck   [Pa]   

 

Till- och frånluftsystem med återvinning, FTX, är det vanligaste systemet när det 

kommer till byggnader med verksamheter som har en högre ventilationsbelastning 

och krav än bostäder, till exempel kontor, sjukhus samt skolor. Med 

värmeåtervinning kan energibesparingar upp till 80 % göras jämfört med självdrag 

och frånluftssystem, eftersom behovet att värma tilluften minskar då värmen i 

frånluften återvinns. Systemet kräver dock två fläktar, en till tilluften och en till 

frånluften, vilket ökar elbehovet och ökar risken att det uppstår en högre bullernivå. 

Beroende på luftkvalité och verksamhet finns det olika värmeväxlare att använda. De 

vanligaste i Sverige är roterande värmeväxlare, plattvärmeväxlare och 

vätskekopplade värmeväxlare där verkningsgraden skiljer sig åt beroende på vilken 

värmeväxlare som väljs (Warfvinge och Dahlblom, 2012). För att få reda på 

värmeåtervinningens värmeväxling används temperaturverkningsgraden. Tilluftens 

(5) och frånluftens (6) temperaturverkningsgrad definieras enligt nedan. 
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𝜂𝑡𝑖𝑙𝑙 =
(𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑣𝑥−𝑇𝑢𝑡𝑒)

(𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒)
×

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑞𝑓𝑟å𝑛
 (5) 

𝜂𝑓𝑟å𝑛 =
(𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑎𝑣)

(𝑇𝐹𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒)
×

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑞𝑓𝑟å𝑛
 (6) 

Där, 

𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑣𝑥 =temperatur efter återvinning  [℃] 

𝑇𝑢𝑡𝑒  = utetemperatur   [℃]  

𝑇𝑓𝑟å𝑛 = Frånluftstemperatur  [℃] 

𝑇𝑎𝑣 = avluftstemperatur   [℃] 

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙= tilluftsflöde   [m3/s] 

𝑞𝑓𝑟å𝑛= frånluftsflöde   [m3/s] 

Genom att använda SFP, specifika fläkteffekten, kan ventilationens el-effektivitet 

uppskattas. Är SFP-talet lågt betyder det att fläktarna är drar lite energi. Små 

aggregat och dess fläktar har lägre SFP-tal. Definitionen för SPF talet kan ses i 

formel (7) nedan (Warfvinge och Dahlblom, 2012). Fläktarna idag har ett lägre SFP-

tal jämfört med äldre aggregat (Aggregatspecialist Swegon, personlig 

kommunikation, 2019). 

𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙+𝑃𝑓𝑟å𝑛

𝑞𝑚𝑎𝑥
  [kW/m3/s] (7) 

Där, 

Ptill=Tilluftsfläktens elanvändning  [kW]   

Pfrån=Frånluftsfläktens elanvändning   [kW] 

Qmax=De största av tilluft och frånlufts flödena [m3/s] 

4.3.3 Luftläckage 

På grund av otätheter i klimatskalet kryper kall uteluft in i byggnaden som 

värmesystemet måste värma upp. Detta benämns ofrivillig ventilation. Hur stort 

luftläckaget är kan vara är svårt att veta och skiljer sig från byggnad till byggnad 

(Warfvinge och Dahlblom, 2012).  

4.4 Tillförd energi  

Energi tillförs byggnaden dels via värmesystemet, till exempel fjärrvärme eller 

pellets, men också via olika ”gratis” värmekällor som sol och personvärme. Finns det 

mycket teknik i byggnaden som drivs av el kan den också bidra med värmetillskott, 
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även om elen som driver utrustningen inte är inköpt för värmetillförsel. När till 

exempel lampor och datautrustning används genererar dessa värme, därför betraktas 

även denna post som gratisvärme. Den tillförda värmen ska kompensera 

värmeförlusterna som den bortförda energin orsakar (Forslund, G, Forslund, J, 

2016).    

4.4.1 Solinstrålning  

Transmission från solinstrålning genom fönster är något som frambringar ett positivt 

värmetillskott till värmesystemets momentana effektbehov. Hur stort tillskottet är 

beror på vart byggnaden är belägen och fönstrens placering i förhållande till solen. 

Enligt Warfvinge och Dahlblom (2012) är bidraget från solen varierande under 

dagens timmar, men att tillskottet kan uppgå till ca 750 W/m2. Med hjälp av 

solskydd i form av till exempel persienner eller markiser går solstrålningen att 

begränsa, vilket kan vara lämpligt på sommartid då värmetillskottet är oönskat på 

varma dagar.  

4.4.2 Internvärme  

Internvärme är den värme som genereras från personer och utrustning. Enligt Sveby 

(2013) bidrar en kontorsarbetare med 108 W om beläggningstiden på kontoret är 

70 %, vilket är normalvärdet. Bidraget blir per person och kontorsplats årligen 8,5 

kWh/m2. Detta är då baserat på att en kontorsplats är ca 20 m2 per person.  

4.4.3 El 

Gratisvärmen som genereras av utrustning och eldrivna komponenter kan delas upp 

på fastighetsel och verksamhetsel. I lokalbyggnader är uppdelningen av dessa inte så 

enkel att göra, då det ofta bara finns en elmätare. Uppdelningen är bra att göra för 

att veta vem som betalar för vad. När det talas om fastighetsel menas det den el som 

krävs för att driva fastigheten. Där ingår allmänbelysningen, ytterbelysning, 

pumpar, hissar och fäktar med mera. Hissar är ofta något som glöms bort, men bör 

räknas med vid energiberäkningar. 

Med verksamhetsel syftar man till den el som behövs till verksamheten i fastigheten. 

Datorer och dess tillhörande utrustning samt belysning är exempel på poster som 

ingår. Sveby (2013) och Warfvinge och Dahlblom (2012) nämner ett årligt 

schablonvärde på 50 kWh/m2 uppvärmd yta för verksamhetsel.  

4.4.4 Värmesystem 

Värmesystemets uppgift är att värma återstående effektbehov som kvarstår efter 

gratisvärmens tillskott. El, fjärrvärme och pellets är förslag på olika värmekällor. 

Dessa kan förse byggnaden med värme på olika sätt. Några exempel är via 

vattenburna system eller eldrivna, där radiatorer och värmeslingor kan användas för 
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båda systemen. För att beräkna värmebehovet för värmebatteriet i ventilationen 

används formel (8). 

𝐸𝑣 = 𝜑 × 𝑐𝑝 × 𝑞𝑜𝑣 × (𝑇𝑖 − 𝑇å) × 𝑡 ×(1-( 
η

100
)) [Wh] (8) 

 

𝜑= Luftens densitet   [kg/m3] 

𝑐𝑝= Luftens specifika värmekapacitet  [J/kg, ℃] 

𝑞𝑣= Oavsiktligt ventilationsflöde  [m3/s] 

𝑇𝑖= Tilluftens temperatur   [℃] 

𝑇𝑢= Årsmedeltemperatur   [℃] 

𝑡 = årlig drifttid   [h] 

𝜂= Temperaturverkningsgrad  [%]  

 

Det vanligaste systemet i Sverige är vattenburna system med radiatorer utplacerade i 

byggnaden som värmer upp lokalerna. Byggnaden i denna fallstudie använder 

fjärrvärme som uppvärmningssystem, där de är vattenburna system som utnyttjas. 

Fjärrvärmen fungerar som så att via fjärrvärmenätet från värmeverket transporteras 

värmevattnet in till fjärrvärmecentralen som finns i fastigheten. I 

fjärrvärmecentralen finns en värmeväxlare som överför värmen från värmeverkets 

ledningar till vattenkretsen i fastigheten. När det varma vattnet sedan passerar 

radiatorerna värmer dessa upp rummet och vattnet temperatur sjunker. 

Returledningar för sedan tillbaka vattnet till värmekällan (Warfvinge och Dahlblom, 

2012). För att systemet ska fungera så effektivt som möjligt ska returtemperaturen 

var så låg som möjligt. Det av viktigt att värmeväxlaren underhålls och är rena samt 

rätt inställda. En smutsig värmeväxlare resulterar i en högre returtemperatur 

(Forslund, G, Forslund, J, 2016). 

Beroende på hur noggranna beräkningar som krävs kan värmeenergibehovet 

beräknas på olika sätt. Det kan utföras med handberäkningar med hjälp av 

gradtimmar, vilket är den minst noggranna men enklaste metoden. Vid höga krav 

och komplicerade byggnader går det att använda avancerade beräkningsprogram 

(Warfvinge och Dahlblom, 2012). 

4.4.5 Varmvatten 

Fjärrvärmecentralen har minst två värmeväxlare, en för uppvärmningen och en för 

tappvarmvattenberedning. Tappvarmvatteninstallationer avser armaturer, 
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rörledningar och annan teknisk anordning berörande vatten i byggnaden. 

Tappvarmvattnets användning beror dels på varmvattencirkulationen, typ av 

armatur men också på brukarnas beteende. Sveby (2013) anger ett årligt 

schablonvärde för tappvarmvatten på 2 kWh/m2 uppvärmd yta för kontor. 

Ekvationen för att beräkna tappvarmvattnet används formel (9) 

𝐸𝑣𝑣 =
 𝜑× 𝑐𝑝×𝑉𝑣𝑣×(𝑇𝑢𝑡−𝑇𝑖𝑛)

3600
  [Wh] (9) 

𝜑= Vattnets densitet   [kg/m3] 

𝑐𝑝= Vattnets specifika värmekapacitet  [J/kg, ℃] 

𝑉𝑣𝑣= Mängd varmvatten   [m3] 

𝑇𝑢𝑡= Temperatur varmvatten  [℃] 

𝑇𝑖𝑛= Temperatur kallvatten  [℃] 

4.5 Begrepp berörande underhåll  

Att veta om en åtgärd som utförs på en byggnad är underhåll, reinvestering eller en 

investering är inte uppenbart. Varför är det viktigt att förstå skillnaden? Det är 

viktigt ur ekonomisk synpunkt, då åtgärderna går under olika budgetar beroende på 

om det är kortsiktiga åtgärder eller långsiktiga. 

En reinvestering utförs när livslängden har passerat på studerat objekt. 

Reinvesteringar genomförs för att bibehålla eller öka värdet på fastigheten 

långsiktigt. En reinvestering höjer inte standarden i fastigheten mer än vad som 

följer med den nya tekniken eller materialet. Exempel på reinvestering kan vara 

byte av fönster eller byte av ventilationsaggregat (Boverket, 2003).  

En investering är till skillnad från reinvestering en åtgärd som förbättrar byggnadens 

prestanda eller utökar användarperioden. En investering har en ekonomisk livslängd 

på tre år eller mer och är en långsiktig åtgärd som ska generera en framtida 

avkastning. Exempel på investeringar kan vara byte från tvåglasfönster till 

treglasfönster eller effektivare material i byggdelar (Stockholms stad, 2007). 

Underhåll syftar till att se till att byggnaden behåller sitt ursprungliga skick och kan 

ske både långsiktigt och kortsiktigt. Underhållet kan också bidra till effektivisering 

av tekniska komponenters funktioner eftersom dessa kan tappa i prestanda med åren 

(boverket, 2003). Underhållskostnaden betalas av samma år den utförs.  

4.6 Underhållsplan 

En underhållsplan är ett viktigt hjälpmedel för fastighetsägaren, den redovisar 

fastighetens behov av framtida åtgärder och underhåll. Det hjälper fastighetsägare att 
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hålla kolla på vad, när och hur mycket åtgärder kommer att kosta. I en 

underhållsplan är det endast planerade underhåll som redovisas, inte plötsliga eller 

fortlöpande renoveringar. Vanligtvis redovisar en underhållsplan mellan 10–30 år 

framöver. Om det finns en långsiktig plan ökar kontrollen på utgifter och kostnader. 

Underhållsplanen ger en enkel överblick på årets budget och kan lättare fördela den, 

samt att chansen att en åtgärd missas minskar betydligt med en underhållsplan 

(Underhållsplan.nu, 2016).  

4.7 LCC 

LCC är förkortningen för livscykelkostnad och redovisar hur mycket utrustningen 

totalt kommer att kosta under hela dess livslängd. De största punkterna som ska 

studeras i en LCC är (10):  

• Vilken livslängd har utrustningen? 

• Vad är energikostnaden under livscykeln för utrustningen? 

• Hur stor är investeringskostnaden? 

• Vad är utrustningens underhållskostnad under hela dess livslängd? 

𝐿𝑐𝑐 = 𝐿𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐿𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝐿𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 & 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 (10) 

LCC-kalkyl är bra de tillfällen då olika alternativ ska jämföras med varandra för att 

studera vilket som är mest ekonomiskt långsiktigt. Beroende på vad som ska 

undersökas antas livslängdernas ålder olika. Vanligtvis brukar installationstekniska 

åtgärder ligga på mellan 10–20 år i livslängd jämfört med byggnadstekniska vars 

livslängd ligger på 20–40 år (Forslund, G, Forslund, J, 2016).  
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5 Resultat 

Resultatet av de olika mätningarna, energistatistiken och övriga data som samlats in 

presenteras i detta kapitel. Energibalansen baseras på resultatet för det insamlade 

värdena ihop med vissa antaganden. De åtgärder som har identifieras för att minska 

energianvändningen presenteras samt fördjupningen om underhållets inverkan på 

fastigheten.  

5.1 Mätningar i fastigheten 

Temperaturmätning och effektmätningar på ventilationen loggades mellan 2 april till 

11 april.   

5.1.1 Temperaturloggning  

För att få ut temperaturverkningsgraden på värmeväxlaren loggades temperaturen 

på tilluften, frånluften, avluften och uteluften under nio dagar i april. I detta fall 

användes frånluftens temperaturverkningsgrad, ekvation (6) i kapitel 4.3.2 till 

beräkningen av värmeväxlarens verkningsgrad. Medeltemperaturerna från 

loggningen då ventilationen är i drift används i ekvationen.  

I Figur 10 visas temperaturen på avluften under den uppmätta perioden. 

Medeltemperaturen då ventilationen går under de nio dygnen blev 9,1 ℃. 

 

Figur 10: Temperaturen på avluften mellan den 2–11 april 2019 

I Figur 11 visas temperaturen på uteluften under den uppmätta perioden. Det går att 

utläsa att utomhustemperaturen skiftar från -2 ℃ upp till + 23 ℃. 

Medeltemperaturen då ventilationen går under de nio dygnen blev 3,1 ℃. 
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Figur 11: : Temperaturen på uteluften mellan den 2-11 april 2019 

I Figur 12 visas temperaturen på tilluften under den uppmätta perioden. 

Tilluftstemperaturen är uppmätt efter värmebatteriet, vilket förklarar den stabila 

temperaturen när ventilationen är i drift. Medeltemperaturen då ventilationen går 

under de nio dygnen blev 20,3 ℃.  

 

Figur 12: Temperaturen på tilluften mellan den 2–11 april 2019 

I Figur 13 visas temperaturen på frånluften under den uppmätta perioden. 

Medeltemperaturen då ventilationen går under de nio dygnen blev 23,3 ℃.  

 

Figur 13:Temperaturen på frånluften mellan den 2–11 april 2019 
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5.1.2 Effektmätning 

Loggning på fläktmotorernas effekt utfördes mellan 2–11 april för att kontrollera att 

inställda drifttider stämmer. I Figur 14 kan det utläsas att ventilationen håller sin 

drifttid som är 05.40-18.00 måndag till fredag. På helgen går inte ventilationen alls, 

vilket syns tydligt i figuren, helgen infaller den 6–7 april.  

 

Figur 14: Ventilationens effektuttag mellan 2-11 april 2019 

5.2 Energistatistik 

Energistatistiken för fastigheten tillhandahölls från fastighetsansvarig och 

sammanställdes för att kunna jämföra hur användningen sett ut de senaste åren. De 

siffror som sammanställts till diagram kan ses i Bilaga C. Statistiken för fjärrvärmen 

har normalårskorrigerats, detta för att kunna jämföra resultatet mellan åren då 

energianvändningen är oberoende av utomhustemperaturen. 

Fjärrvärmeanvändningen kan ses i Figur 15 och som sig bör går användningen ner 

under sommarhalvåret då det inte finns något uppvärmningsbehov. Fastighetens 

radiatorkrets har pumpstopp vid 14 grader, vilket betyder att om utetemperaturen 

är 14 grader eller högre kommer ingen värme gå ut till radiatorerna.  
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Figur 15: Fjärrvärmeanvändningen mellan 2016-2018 

Denna fastighet har tre elmätare, en för fastighetselen och två för verksamhetselen. I 

kartläggningen studeras endast fastighetsel, då det är den som fastighetsägaren får 

betala för. Hur elanvändningen sett ut de senaste åren kan ses i Figur 16.  

 

Figur 16: Elanvändningen mellan 2016-2018 

Vattenstatistiken för fastigheten sammanställdes och presenteras i Figur 17. Tydligt 

är att vattenanvändningen har ökat från 2017 till 2018, men vattenmängderna är 

relativ små. Förklaringen till den ökade vattenanvändningen är att det tillkommit 

verksamhet på övervåningen.   
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Figur 17. Kallvattenstatistik för år 2017 och 2018 

5.3 Energibalansen 

Fastighetens värmebalans för inköpt fjärrvärme presenteras i Figur 18. Radiatorerna 

står som sig bör för den största delen av värmeanvändningen. Värmeenergin 

fördelades genom att värme till ventilation och tappvarmvatten beräknades. 

Resterande köpt energimängd antogs gå till radiatorerna. Se bilaga D.  

 

Figur 18. Värmebalansen i fastigheten uppdelad på de största posterna. 

Elbalansen för fastighetsel kan ses i Figur 19. Störst del står fläktarna till 

ventilation/kyla för. Det finns två hissar i fastigheten men används väldigt sparsamt 

och energiförbrukningen till dessa har uppskattats i samråd med yrkeskunnig på ÅF. 

Desamma gäller komfortkylan, det är svårt att veta drifttiden över året på den. 
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Energin till den har beräknats med hjälp av schablonvärden och märkeffekt. För 

beräkning och sammanställning av fastighetselen se Bilaga D. 

 

Figur 19. Fördelning av köpt fastighetsel  

5.4 Underhållets inverkan  

För att kunna besvara på frågan ”Vad innebär det och hur påverkas husets värde av 

att bygga upp en underhållsskuld på sin tekniska utrustning?” utfördes en 

litteraturstudie och intervjuer med yrkeserfarna och insatta personer. Nedan 

presenteras en sammanfattning av vad som framkommit i studien. 

Det framkom tydligt att har man en underhållsskuld på sin fastighet kommer 

driftsnettot att sjunka vilket leder till att värdet på fastigheten sjunker. 

Tillförlitligheten på systemen sjunker när underhåll inte sköts och risken för dålig 

funktion på utrustningen ökar. Förutom risken att dyra reparationskostnader 

tillkommer på den dåligt underhållna utrustningen, ökar riskerna för försämrat 

inneklimat. Dåligt kalibrerade givare, eller till exempel felade pumpar och fläktar 

kommer påverka utrustningens pålitlighet i att leverera en bra termisk komfort. Kan 

inte utrustningen leverera sin funktion blir hyresgäster missnöjda och byggnaden 

kommer bli mindre attraktiv. I värsta fall tappar fastigheten sina intäkter på grund av 

att ingen vill vistas i de dåliga lokalerna. Underhåll på sin tekniska utrustning måste 

utföras, oavsett om den är nyinstallerad eller gammal. Utförs inte underhållet 

kommer prestandan sjunka och en försämring på utrustningen ske vilket reducerar 

dess livslängd. Är många system eftersatta kommer hela fastighetens livslängd att 

reduceras.  

Energibesparingar på 6–19 % kan uppnås om regelbundet och förebyggande 

underhåll utförs i fastigheten (Chandrashekaran och Gopalakrishnan, 2008; Mydin, 

2014). En kostnadsbesparing sker trots att underhållet kostar fastighetsägaren i ren 

arbetskraft varje år. Energibesparingen uppnås då underhållsåtgärdernas arbetar för 
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att behålla utrustningen i sitt optimala skick där den presterar som bäst. Utförts 

regelbundna kontroller upptäcks förändringar i tid och risken för haveri eller 

funktionsfel reduceras. Forskarna Abdul Hamid, Johansson och Bagge (2018) från 

tekniska högskolan i lund kom i sin studie fram till att värmeväxlare 

(plattvärmeväxlare samt roterande värmeväxlare) och batterier bör rengöras 

vartannat år i kommersiella byggnader. Detta för att reducera höjd 

energiförbrukning som nedsmutsning orsakar. Förebyggande underhåll har visat sig 

mer kostnadseffektivt jämfört med felavhjälpande underhåll. Ju äldre utrustningen 

blir desto svårare är det att hitta reservdelar med rätt kvalitét samt tekniskt kunnig 

personal som kan lösa problemet.  

Att utföra tillsynskontroller samt utvärdera prestandan hos komponenten när den 

nått eller börja närma sig livslängdens slut visar sig lönsamt. Genom att använda 

LCC-kalkyler går det att studera om det är värt att fortsätta reparera och underhålla 

befintlig utrustning eller om det är mer lönsamt i längden att byta. 

Sammanfattningsvis går det att säga att finns det en underhållsskuld kommer 

energianvändningen att gå upp och drift- och underhållskostnaderna öka. Samtidigt 

som kostnaderna stiger blir byggnaden mindre tillförlitlig och kräver mer tillsyn för 

att leverera bra termisk komfort. Blir underhållsskulden för stor kommer 

byggnadens livslängd att reduceras.   

Resultatet från enkäten visade sig motsäga forskning då de tillfrågade säger sig jobba 

med livscykelkostnader vid utbyte eller investeringar. Ett företag säger att de kan bli 

bättre på det. De tillfrågade bolagen är också eniga om att en underhållsskuld 

inträffar vid misskötsel av underhåll, då de inte utförts i tid eller när objektets 

livslängd är slut. När det är lättast att påverka underhållsskulden skiljer sig svaren 

lite åt, men de flesta säger att underhållsplaner i början av byggfasen är det enklaste 

sättet att jobba mot underhållsskulder. Av de tillfrågade bolagen var det endas en 

tredjedel som svarade, vilket gör att resultatet bli lite osäkert.  

5.5 Åtgärdsförslag 

De åtgärder som identifierats som kan reducera energianvändningen i den studerade 

fastigheten presenteras i detta avsnitt. Energipriserna är hämtade från fastighetens 

räkningar och miljöpåverkan för elen är den nordiska residualmixen 2017. De 

energipriser och storleken på miljöpåverkan som används vid beräkningar är: 

Elpris: 571,5 [kr/MWh] 

Fjärrvärmepris: 490 [kr/MWh] 

Miljöpåverkan el: 329,19 [g CO2/kWh]  (Energimarknadsinspektionen, u.å) 

Miljöpåverkan Fjärrvärme: 4,3 [g CO2/kWh] (Gävle energi, u.å) 
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5.5.1 Byte av ventilationsaggregat 

Dagens ventilationssystem består av ett till- och frånluftsystem med en roterande 

värmeväxlare från 1988. Ventilationen har idag ett gammalt styr- och reglersystem 

som skulle behövas förnyas för att få bättre kontroll på systemet. Beräkningen av 

temperaturverkningsgraden på den roterande värmeväxlaren blev 70 %. Ett förlag 

på att byta ut det gamla aggregatet och investera i ett nytt presenteras i Tabell 2. 

Det nya aggregatet som Swegon gett förslag på har en verkningsgrad på 85 % till 

skillnad från det gamla aggregatet som har 70 %. Förutom verkningsgraden har det 

nya aggregatet effektivare fläktar med ett SFP på 1,5 istället för 3,5 [kW/m3,s] som 

de gamla har. 

Tabell 2: Åtgärdsförslag att byta ventilationsaggregat 

Åtgärd Investering 

[kr] 

Minskad 

Fjärrvärme 

[MWh/år] 

Minskad 

elanvändning 

[MWh/år] 

Minskad 

kostnad 

[kr/år] 

Återbetalning 

[år] 

Nytt 

aggregat 

250 000 12 8 10 452 23,9 

 

Totalt kan en energibesparing på 20 MWh/år uppnås om ett nytt aggregat 

installeras. Återbetalningstiden för aggregatet är 23,9 år. Förutom att reducera 

energianvändningen och få ner kostanden bidrar byte av aggregat med att minska 

koldioxidutsläppen med 2,7 ton CO2 per år. Byter man aggregat reduceras den 

totala elanvändningen i fastigheten med 28 % och värmeanvändningen med 15 %.  

För att studera om det nya aggregatet blir lönsamt långsiktigt utfördes LCC-

kalkyler. Genom att jämföra det gamla aggregatets totala kostnad under 20 år 

jämfört med att installera ett nytt kan lönsamheten jämföras. Indata för kalkylränta 

samt procentuella kostnadsökningar kan ses i Figur 20 nedan. 

 

Figur 20. Indata för procentuella kostandesökningar i LCC-kalkyl 

Kostanden för det nya aggregatet bidrog en aggregatspecialist på Swegon med som 

uppgick till 250 000 kr, då med monteringskostnader inräknat. OVK-besiktningen 

som utförs var tredje år kostar 7 500 kr enligt besiktningsman på ÅF. De 
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uppskattade underhållskostnaderna för respektive aggregat har tillhandahållits av 

VVS-konsult på ÅF. Resultatet av LCC-kalkylen kan ses i Figur 21.  

Figur 21. LCC-kalkyl för det nya och befintliga aggregatet för 20 år 

LCC-kalkylen redovisar att det nya aggregatet är ekonomisk lönsamt långsiktigt. I 

Figur 21 syns skillnaden i energianvändning och underhåll tydligt.  

För att studera om ett byte av aggregatet är lönsamt tidigare beräknades en LCC-

kalkyl för 10 år också. Den kan ses i Figur 22. Det kan utläsas där att det gamla 

aggregatet är mer lönsamt än det nya.  
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Figur 22. LCC-kalkyl för 10 år 

För att studera totalen lite närmre för 10 års kalkylen utfördes en känslighetsanalys 

som kan ses i Figur 23. I känslighetsanalysen ingår alla kostnader i LCC-kalkylen, 

där procentuella max- och minvärden har uppskattas för de olika kostnaderna. Där 

går det att utläsa att de befintliga aggregatets kostnader kan sticka iväg mer än de nya 

aggregatet och att kostnaderna i slutändan kan bli rätt lika.  

 

Figur 23. Känslighetsanalys på den totala kostanden på 10 år 

 

Hur LCC-kalkylerna kan tolkas, speciellt med hänsyn till underhåll, diskuteras 

vidare under nästkommande diskussionskapitel.   
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5.5.2 Sänk inomhustemperaturen 

Vid loggning av temperaturen på tilluften framkom det att medeltemperaturen var 

20,3 ºC, vilket ligger kring inställt börvärde. Vid mätning låg inomhustemperaturen 

på mellan 24–25 grader vilket är lite högt. Besparingen genom att sänka 

tilluftstemperaturen till 19 ºC presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3. Åtgärdsförslag, sänk tilluftstemperatur 

Åtgärd Investering 

[kr] 

Minskad 

Fjärrvärme 

[MWh/år] 

Minskad 

elanvändning 

[MWh/år] 

Minskad 

kostnad 

[kr/år] 

Återbetalning 

[år] 

Sänk 

tilluftstemperatur 

- 2 - 980 - 

 

Inomhustemperaturen är hög och bör sänkas genom att justera börvärdet på 

radiatorerna eller sänka framledningstemperaturen. Att sänka inomhustemperaturen 

bidrar med en reducering på energianvändningen för uppvärmningen med 5 % per 

grad (TelgeEnergi, 2018). Besparingen för att sänka temperaturen 3 grader kan ses i 

figur Tabell 4. 

Tabell 4. Åtgärdsförslag, sänk inomhustemperaturen 

Åtgärd Investering 

[kr] 

Minskad 

Fjärrvärme 

[MWh/år] 

Minskad 

elanvändning 

[MWh/år] 

Minskad 

kostnad 

[kr/år] 

Återbetalning 

[år] 

Sänk 

innetemperaturen 

- 9 - 4190 - 

 

Totalt kan justeringen av inomhustemperaturen genom sänkt tilluftstemperatur samt 

korrigerad värmekurva för radiatorerna leda till en kostnadsbesparing på ca 5 200 

kr/år utan några större utförandekostnader. Att sänka innetemperaturen leder till 

en minskning av den totala värmeanvändningen med 11 MWh/år vilket ger en total 

värmereducering på 13 %. 

5.5.3 Vidare rekommendationer 

Termostaterna i fastigheten börjar bli till åren och det bör övervägas att byta ut 

dem. Termostater har en ungefärlig livslängd på 10–15 år om det är äldre varianter 

och något längre tid för nya termostater. Har man dåligt fungerande termostater kan 

det leda till för hög inomhustemperatur och onödig energianvändning. En 
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energibesparing på upp till 5 % kan uppnås genom att byta ut dåligt fungerande och 

gamla termostatrar (Energiporten, u.å). 

Att värmeväxlarens verkningsgrad ligger på 70 % är bra med tanke på åldern på 

aggregatet. Enligt den nyligen utförda studien på Lunds tekniska högskola av 

forskarna Abdul Hamid, Johansson, och Bagge (2018) framkom det att rengöring av 

värmeväxlare bör ske vartannat år i kommersiella byggnader. Resultatet ger i 

genomsnitt en förbättring av verkningsgraden med 10 % jämfört med innan 

rengöring enligt studien. Detta kan vara något att ha i åtanke om det var länge sedan 

värmeväxlaren rengjordes. 
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6  Diskussion 

Den studerade fastigheten visade sig vara i fint skick och de åtgärdsförslag som 

identifieras som genomförbara berörde ventilationen och värmesystemet. 

Energibesparingen som bytet av ventilationsaggregat levererar är bra, 

värmebesparingen uppgår till 15 % av totalen och el besparingen landade på 28 %, 

däremot är återbetalningen lång. Väljer fastighetsägaren att behålla det gamla 

aggregatet bör man justera ner tilluftstemperaturen något samt vara medveten om 

ett ökat tillsyns- och underhållsbehov. Att justera tillufttemperaturen och sänka 

inomhustemperaturen leder till en energibesparing på 13 %.  

Studiens huvudfokus har varit att försöka klargöra vilken inverkan bristen på 

underhåll har på fastigheter samt hur underhåll av olika slag påverkar en fastighet, 

med störst vikt på den tekniska utrustningen, en fråga som visade sig rätt svår att 

besvara. Att hitta tidigare studier som tar upp underhållet av den tekniska 

utrustningen visade sig relativt begränsad. Då denna studie mestadels studerat 

ventilationen kontaktades ventilationstillverkare för att få lite mer klarhet. Fyra 

olika tillverkare kontaktades och samtliga började konversationen med ” din fråga är 

inte så lätt att svara på”. Dock var alla överens om att en beräknad livslängd för ett 

aggregat är 20 år, men där håller inte energiexperter med. De hävdar att ett 

aggregat som har fått rätt underhåll kan fungera bra upp till 40 år. Om någon 

medelväg dras från detta så landar det på en livslängd på ca 30 år, vilket aggregatet i 

studerad fastighet är. Detta gör att underhållsfrågan i det här fallet blir intressant. 

Det som framkom vid litteraturstudien var att fastighetens värde sjunker om det 

finns en underhållsskuld. Det eftersatta underhållet gör att tillförlitligheten för den 

tekniska utrustningen minskar och tillsynsbehovet för bevarandet av funktionen 

ökar. Risken till försämrat inneklimat och missnöjda hyresgäster höjs. Det eftersatt 

underhållet kommer leda till att energianvändningen ökar vilket då för med sig en 

ökad driftskostnad. Att fastighetsägare drar in på underhåll för att det kostar pengar 

eller prioriterar bort det blir istället mer kostsamt. Att hoppa över till exempel ett 

filterbyte kan leda till att smuts letar sig in i värmeväxlare, batterier och fläktar som 

orsakar en funktionsförsämring på utrustningen. Om filtren sedan byts ut 

tillkommer kostnaden för att göra ren aggregatet, samtidigt som den övriga 

utrustningen har försämrats i förtid. Helt plötsligt framstår filterbytet som rätt 

billigt.  

Att försäljningsingenjören på Fläktwoods lyfter både för- och nackdelar med 

modern teknik är intressant. Han säger precis som andra att det ger en bra 

energibesparing och att det underlättar att upptäcka fel i systemet när det är 

uppkopplat. Men han diskuterar också kring att många förvaltare tänker att tekniken 

ersätter mänskliga kontroller. Åker inte förvaltare ut på regelbundna ronder missas 
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till exempel missljud och liknande som hintar om att något inte står rätt till. När det 

uppkopplade systemet sedan varnar för funktionsförändring är skadan redan skedd. 

Tekniken ska underlätta och hjälpa till, men inte helt ersätta arbetet med 

tillsynskontroller. 

När det kommer till LCC-kalkylerna framgår det att det är ekonomiskt lönsamt att 

byta aggregat sett till ett 20 års perspektiv, men att det nya aggregatet blir dyrare då 

LCC-kalkylen är beräknad på 10 år. Den post som är störst i den ekonomiska 

kalkylen är investeringskostnaden för det nya aggregatet och sedan energikostnaden. 

Den uppskattade underhållskostnaden för det äldre aggregatet har nästan tredubblats 

från 10 till 20 år eftersom aggregatet blir allt äldre och slitet. Väljer fastighetsägaren 

att behålla de befintliga aggregatet en längre period tillkommer en stor kostnad för 

att byta ut styr-och reglerutrustningen samt att de remdrivna fläktarna kommer 

behöva bytas ut. Ny styr- och reglerutrustning är inlagd i LCC-kalkylen sätt till 20 

år. En noggrann övervägning bör göras om tiden som krävs för att kontrollera det 

äldre aggregatet finns att avsätta. En utvärdering om reinvesteringarna är värda att 

utföra eller om det är bättre att kosta på ett helt nytt aggregat bör också övervägas. 

Enligt Suttell (2006) ska 30 % vara reparationer och felavhjälpande underhåll och 70 

% förebyggande underhåll. Börjar felavhjälpande underhåll ske oftare än de 

förbyggnader bör ett byte av komponenten övervägas.  

I LCC-kalkylen för 10 år har ingen kostnad för ny styr lagts in, då det inte anses som 

en kostnadsprioritering om ett byte sker inom en 10 års period. Skulle man däremot 

investera i det för att få bättre koll på sitt system, närmar man sig kostnaden för det 

nya aggregatet.  

Om bara den ekonomiska aspekten anses viktig är byte av aggregat inom en 10 års 

period inte aktuellt och lönsamt i detta fall. Det går däremot att väga in andra 

aspekter. Att installera ett nytt aggregat medför en energireducering och ett 

stabilare system som kan rulla på utan en massa extra tillsyn. Förutom de planerade 

underhållet som är inlagda i LCC-kalkylen, är risken att någon oplanerat inträffar 

som kräver en arbetsinsats rätt stor för de äldre aggregatet. För att kontrollera att 

funktionen är godtagbar kommer tillsynskontroller behöva utföras oftare i takt med 

att aggregatet åldras. Sätt till ökad risk och arbetskraft kan kostnaderna snabbt sticka 

iväg, speciellt om ett fel inträffar. Känslighetsanalysen i Figur 23 visar att 

osäkerheten för de gamla aggregatet är större än de nya, och att kostnaden kan i 

slutändan kan ligga nära varandra. Detta är då exklusive tillsynskontroller och 

eventuella plötsliga funktionsfel. Risken att kostnader tillkommer på det gamla 

aggregatet är avsevärt mycket större än att det inträffar på de nya. Men självklart kan 

fel uppstå även på det nya om det inte underhålls korrekt. En annan aspekt att ta 

hänsyn till är att två olika priser för det nya aggregatet uppgavs av Swegon, varav det 

dyrare användes vid LCC-kalkylerna. Används den lägre investeringskostnaden blir 
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återbetalningstiden lägre och skulle värdeökningen på fastigheten medräknas vid 

återbetalningstiden så reduceras den ytterligare lite. 

Att tillfrågade fastighetsförvaltningsbolag säger sig alltid använda livscykelperspektiv 

vid investeringar och renoveringar skiljer sig från tidigare granskad forskning. Men 

om företagen alltid gör det, eller har som mål att alltid göra det är frågan. Oavsett så 

är det bra att de har ett långsiktigt tänk även om det inte alltid appliceras. Enkäten 

visade också att bolagen är medvetna om underhållsskulder och hur de uppkommer 

samt att de flesta har en plan för hur de ska jobba för att undvika dem.   

Val av metod med att leta tidigare forskning och komplettera med intervjuer känns 

som ett bra tillvägagångsätt för att svara på frågorna berörande underhåll. En 

förbättring hade varit att kontakta tillverkare och annan yrkeskunnig personal före 

studiens start. Mycket tid i början gick till att leta kunniga personer och sedan vänta 

på svar om de kunde hjälpa till. Såhär i efterhand hade det varit intressant att prata 

med någon inom fastighetsmarknaden och höra deras bild av underhållsskulder och 

energiprestanda vid värderingar av fastigheter. Studien bidrar inte till någon ny 

kunskap utan lyfter upp och betonar vikten av underhåll och dess påverkan både på 

fastigheten men också på energianvändningen som framkommit i tidigare forskning. 

6.1 Felkällor  

Arbetet innehåller en del antaganden som gör att resultatet inte är helt tillförlitligt. 

Underhållskostnader och utvecklingen av priser i LCC–kalkylerna är uppskattade 

och omöjliga att få exakt då framtiden är oviss. Men resultatet anses vara tillräckligt 

förlitligt då antagna värden kommer från relevant och granskad litteratur och 

yrkespersonal. 

Mätningen av temperaturer på ventilationen till temperaturverkningsgrad bör helst 

ske vid kallare utetemperaturer för optimalt resultat. Den något varma 

utetemperaturen vid loggningen kan påverka verkningsgraden.  

Önskvärt hade varit att fler fastighetsbolag hade besvarat enkäten som skickades ut 

för att öka trovärdigheten och bredden. Dock anses antalet, en tredjedel, svar vara 

tillräckligt för att kunna dra en fungerade slutsats. 
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7 Slutsatser 

7.1 Resultat av studien 

Energikartläggningen av kontorsbyggnaden redovisar en värmefördelning i där 57 

MWh går till radiatorer, 23 MWh till ventilation samt 2 MWh till tappvarmvatten. 

Elanvändningen fördelar sig som så att 16 MWh går till fläktar, 5 MWh till pumpar, 

4 MWh till komfortkyla, 3 MWh till belysning samt 0,2 MWh till hissar.  

Resultatet i övrigt visar att det finns potential till en bra energibesparing för 

ventilationen i fastigheten, om ett byte av ventilationsaggregatet utförs. 

Värmebesparingen uppgår till 15 % och elbesparingen till 28 % om aggregatet byts 

ut till ett nytt effektivt. Kortsiktigt är det svårt att motivera ett aggregatsbyte om 

man bara studerar den ekonomiska biten. Återbetalningstiden ligger på runt 20 år. 

Inkluderar man däremot tillförlitligheten och underhållsbehovet för aggregatet kan 

ett byte vara av större intresse. Utvärdering om aggregatet är värt att behålla 

kommer behöva utföras med jämna mellanrum kommande år. LCC- kalkylerna visar 

att desto längre tid det gamla aggregatet behålls kommer underhållskostnaden att 

öka och tillsynsintervallet måste ske tätare för att säkerställa dess funktion. 

Tillsynskontroller och plötsliga fel är inget som läggs in i LCC-kalkyler, utan 

tillkommer som utgifter. Att systemet idag fungerar relativt bra trots sin ålder 

stärker att ventilationsaggregat kan fungera bra långt upp i åren men rätt underhåll, 

som energiexperterna hävdar. Underhåll- och tillsynsbehovet kommer öka i takt 

med utrustningen stigande ålder. Skulle man byta aggregat kommer 

fastighetsförvaltaren vinna tid, tid som kan gå till förebyggande underhåll av 

fastigheter som enligt forskning leder till besparingar. Det kan i slutändan vara mer 

lönsamt jämfört med att behålla befintligt aggregat på grund av lång 

återbetalningstid vid nyinvestering. Detta speciellt om man har utrustning som 

börjat krångla.  

En underhållsskuld är inte bra för en fastighet oavsett om det är på byggdelar eller 

teknisk utrustning. Underhållsskulden leder till att fastigheten tappar i värde och blir 

mindre attraktiv på marknaden. En dåligt underhållen fastighet kommer leverera ett 

mindre tillförlitligt inneklimat och risk för oljud och felanmälningar från hyresgäster 

ökar. Enkätundersökningen visar att fastighetsbolag är medvetna om 

underhållsskulder och hur dessa uppstår. Att bolagen också jobbar med ett 

livscykelperspektiv i olika grad framgår från frågorna. 

Även om LCC-kalkylerna berör ventilationen i en specifik fastighet, går resultatet 

att applicera på liknande fall där ventilationen är gammal. Eftersatt underhåll på 

aggregat och att ha gamla aggregat kostar mer att ha i drift, både för energikostnader 

och underhållskostnader. Genom att ta hjälp av LCC-kyler kan det utvärderas om 

det är värt att fortsätta underhålla och renovera eller om det är lönsamt att byta hela 
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aggregatet. Om till exempel en fastighetsförvaltare har många fastigheter att se över 

kommer dennes arbetsbelastning öka i takt med underhållsskulden.  

Val av metoder anses som lämplig, att blanda forskning med intervjuer med kunnig 

yrkespersonal. Responsen av enkätundersökningen visade sig var relativt låg, en 

tredjedel av tillfrågade, vilket resulterar i ett lite mer osäkert resultat. Det hade vägt 

tyngre om fler bolag hade svarat.   

7.2 Utveckling 

Det hade varit intressant att jämföra två lika aggregat eller fastigheter med varandra, 

en som fått regelbundet underhåll och tillsynskontroller samt en som inte fått det. 

Detta för att se vilken inverkan underhåll har på prestanda och livslängd under en 

längre tid, om det stämmer överens med tidigare forskning. 

7.3 Perspektiv 

Den positiva effekt som underhåll och renoveringar har på en byggnad behöver lyftas 

upp. Genom att regelbundet underhålla sin fastighet förlänger man dess livslängd. 

Med hjälp av energieffektiva renoveringar kan energianvändningen reduceras och på 

så sätt minska fastighetens klimatpåverkan och driftskostnad. Det är rent slöseri på 

resurser att strunta i underhåll och istället riva och bygga nytt. Rivningen, 

tillverkningen och till sist byggandet kräver stora resurser som har ett omfattande 

ekologiskt fotavtryck. En eftersatt byggnad blir oattraktiv och fungerar ofta sämre 

vilket leder till ett dåligt boende eller dålig arbetsmiljö. 

Nybyggda energieffektiva byggnader är bra, men blir inte hållbart om det ska ersätta 

redan befintliga fungerande byggnader. Genom att jobba med att kartlägga och 

energieffektivisera befintliga fastigheters energianvändning och upplysa om vikten av 

underhåll, kombinerat med nya effektiva byggnader, kommer byggnadssektorn sakta 

men säkert gå mot en mer hållbar framtid. 
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Bilaga A. Enkät 

Underhåll av fastigheter 

Intervjufrågor 

 
▪ Vad för typ av fastigheter har ni och hur är fördelningen? (t.ex 30% bostäder 70% 

lokaler)  

 

 
▪ Hur och när anser ni att en underhållsskuld uppstår?  

 

 

▪ Hur anser ni att man kan förebygga underhållsskulder?  

 

 

▪ I vilket skede i förvaltningsprocessen anser ni att underhållsskulden är lättast att 

påverka? 

 

 

▪ Är regelbundet skötsel av eran tekniska centralutrustning något ni prioriterar?  

 

 

▪ Beaktar ni livscykelkostnader vid val av nyinvesteringar?  

 

 

▪ Beaktar ni energiprestandan vid val av nyinvesteringar? 

 

 

• Utvärderar ni prestandan innan utbytet av en komponent/process? (Utveckla gärna 

hur) 
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Bilaga B. Beräkning av totalflöden 
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Bilaga C. Statistik från fastighetsägare 
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Bilaga D. Energifördelningsberäkningar  

Fastighetsel 

 

Energi från ventilation 
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Värmefördelning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


