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Sammanfattning
Den globala energianvändningen ökar och energi är i de flesta länder en självklarhet
för ett fungerande samhälle. Det moderna samhället är byggt på ett beroende av
energi och den framtida energiåtgången ökar och måste förses. Det är därför av
intresse att finna åtgärder för att sänka energianvändandet.
I Sverige står drift av bostäder och lokaler för närmare hälften av landets totala
energianvändning. Det ställs ständigt nya krav på energianvändning i nya byggnader
men de redan befintliga byggnaderna får inte glömmas bort. Under
miljonprogrammet uppfördes över en miljon bostäder i Sverige mellan 1965-1974. I
dagsläget kvarstår det i Sverige 650 000 bostäder i byggnader uppförda under
miljonprogrammet. Dessa bostäder har senare visat sig ha högt energibehov.
Liknande bostadsprogram har genomförts i andra europeiska länder. I många utav
dessa länder har dessa byggnaderna nu rivits. I Sverige är det ovanligt att riva
bostäder och fokus ligger istället på att renovera dessa.
Miljonprogrammets bostäder börjar nu närma sig 50 år och står inför omfattande
renoveringsbehov. Byggnaderna präglas av läckande tak, dåliga fönster, dörrar,
fasader, balkonger och installationer som nått slutet av sin livslängd. I samband med
renovering utav dessa bostäder är det också viktigt att tänka energismart.
I den här studien har en byggnad från miljonprogrammet teoretiskt
energieffektiviserats. Byggnaden har i tre steg försätts med tilläggsisolering,
frånluftsvärmepumpar och solceller. I samband med energiberäkningarna har en
jämförelsestudie mellan två olika energibalansberäkningsprogram genomförts.
Det har genom studien visat sig att det finns goda möjligheter att energieffektivisera
byggnader från miljonprogrammet. Resultatet visar att byggnadens teoretiska
energiförbrukning med valda åtgärder har sänkts med närmare 40 %.

III

Summary
The global energy usage is increasing and energy is an obvious factor for a
functioning society. The modern society is energy dependent and the future needs has
to be met, hence measures to lower energy usage is of interest.
Buildings are responsible for almost half of the total energy usage in Sweden. There
are constantly new demands on energy usage for new buildings but the need to make
older building more effective cannot not be suppressed. During the well known
million house programme a million residential homes were built in Sweden between
1965-1974. There are still 650.000 homes in Sweden that were built during this time.
These buildings have proved to have a huge energy demand but the swedish
government decided to keep them. In other European countries, that had similar
building programmes, the houses from that era have now been demolished. However,
in Sweden it is very unusual to tear down residential buildings and the focus is
instead aimed towards making them more energy efficient.
The million house programmes residential buildings are now getting close to the 50
year mark and are facing huge renovation needs. The buildings are characterized by
leaking roofs, poor windows, doors, facades, balconies and poor building service
installations that have all reached the end of their life span. While renovating these
buildings, it is demed very important to make them more energy efficient.
In this study a building, from the million house programme, has theoretically been
made more energy efficient. In three steps the buildings roof is supplemented with
more insulation and heatpumps and solar cells were also added on the roof tops. In
conjunction with the energy calculations there has been a comparison between two
different programs that are used to calculate energy balance.
This study has shown that there are good opportunities to make buildings from the
million house programme more energy efficient. The studies result shows that the
analysed buildings theoretical energy usage can be lowered by 40 % with the
choosen measures.
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Abstract
I Sverige kvarstår cirka 650 000 bostäder i flerbostadshus uppförda under
miljonprogrammet. Dessa byggnaders drift kräver stora mängder energi.
Byggnaderna från den här eran står dessutom inom en snar framtid inför stora
renoveringsbehov. I sambad med renovering är det därför viktigt att tänka
energieffektivt och vidta extra åtgärder för att sänka dess energiförbrukning. I studien
framgår att det finns goda möjligheter att sänka energianvändningen i dessa
byggnader med åtgärder som kan vidtas i samband med renovering.

Nyckelord: Energieffektivisering, Miljonprogrammet, Rekordåren, VIP-Energy,
energiberakning.se, renovering, energiåtgång, energiförbrukning

V

Förord
Rapporten är ett examensarbete av blivande byggingenjörer från Linnéuniversitetet.
Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng och är det sista momentet i utbildningen.
Arbetet och beräkningar har utförts av oss tillsammans och givit oss vidare
fördjupning inom ämnet energieffektivisering. Vi hoppas och tror att rapporten kan
bidra med värdefulla och behjälpliga kunskaper för oss såsom läsaren.
Vi vill tacka alla personer som stöttat och hjälpt oss under arbetets gång. Särskillt
stort tack till våra handledare på Linnéuniversitetet Ambrose Dodoo och Whokko
Schirén som väglett oss genom arbetet. Stort tack även till vår företags kontakt Per
Wickman på Godahus som med sin breda kunskap och expertis inom ämnet bidragit
med vägledning. Vi vill även tacka Wallis Strand på Karlskronahem, Magnus
Johansson på Solhybrid, Niklas Karlsson på IV Produkter och Georg Saros på
Energivision. Stort tack till alla personer som stöttat och hjälpt oss.

Jonas Cullsjö

,

Jonas Ekman

&

Växjö, 29 Maj 2017

VI

Johan Östsjö

Innehållsförteckning
1

INTRODUKTION ..................................................................................................... 1
1.1
1.2
1.3

2

BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING ........................................................................................... 1
MÅL OCH SYFTE ................................................................................................................................ 2
AVGRÄNSNINGAR .............................................................................................................................. 2

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ................................................................... 3
2.1 DEFINITIONER.................................................................................................................................... 3
2.2 MILJONPROGRAMMET ....................................................................................................................... 4
2.2.1
Så byggdes miljonprogrammet ................................................................................................ 4
2.2.2
Flerbostadshusen idag ............................................................................................................ 5
2.2.3
Stöd vid renovering ................................................................................................................. 5
2.3 ENERGIANVÄNDNING I FLERBOSTADSHUS ......................................................................................... 6
2.4 ENERGIBALANS I BYGGNADER ........................................................................................................... 6
2.4.1
Transmissionsförluster och värmegenomgångskoefficient, U-värde ....................................... 7
2.4.2
Köldbryggor .......................................................................................................................... 10
2.4.3
Ventilationsförluster .............................................................................................................. 10
2.4.4
Värmekapacitet, tung- eller lätt stomme................................................................................ 12
2.4.5
Tidskonstanten och DVUT..................................................................................................... 13
2.5 KLIMATZON ..................................................................................................................................... 14
2.6 ENERGIDEKLARATION ..................................................................................................................... 15
2.7 VENTILATIONSSYSTEM .................................................................................................................... 17
2.7.1
Självdragssystem ................................................................................................................... 17
2.7.2
Fläktstyrd frånluft.................................................................................................................. 18
2.7.3
FTX-system ............................................................................................................................ 18
2.8 FJÄRRVÄRME ................................................................................................................................... 19
2.9 SOLCELLER ...................................................................................................................................... 20
2.9.1
Intresset för solceller ............................................................................................................. 20
2.9.2
Så fungerar solceller ............................................................................................................. 20

3

ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM .................................................................... 22
3.1
3.2
3.3
3.4

4

VIP-ENERGY 4.0.0 .......................................................................................................................... 22
ENERGIBERAKNING.SE VERSION 2015-07-21 ................................................................................... 22
IV PRODUKT DESIGNER G3 .............................................................................................................. 22
FASTIGHETSENERGIPROGRAMMET ................................................................................................... 23

OBJEKTSBESKRIVNING..................................................................................... 24
4.1 BYGGNADSDELAR OCH INSTALLATIONER ........................................................................................ 26
4.1.1
Grundplatta & bjälklag ......................................................................................................... 26
4.1.2
Väggar ................................................................................................................................... 26
4.1.3
Yttertak .................................................................................................................................. 27
4.1.4
Fönster och dörrar ................................................................................................................ 29
4.1.5
Uppvärmning - Fjärrvärme ................................................................................................... 29
4.1.6
Ventilationssystem ................................................................................................................. 29
4.1.7
Sammanfattning klimatskal ................................................................................................... 30

5

METOD .................................................................................................................... 31
5.1 METODVAL ...................................................................................................................................... 31
5.2 DATAINSAMLING ............................................................................................................................. 32
5.2.1
Primärdata ............................................................................................................................ 32
5.2.2
Sekundärdata......................................................................................................................... 32

VII

6

GENOMFÖRANDE ................................................................................................ 33
6.1 ANTAGANDEN OCH FÖRENKLINGAR ................................................................................................ 33
6.2 INGÅENDE DATA .............................................................................................................................. 33
6.3 VIP-ENERGY ................................................................................................................................... 34
6.3.1
Väggar ................................................................................................................................... 35
6.3.2
Grundplatta och bjälklag ...................................................................................................... 35
6.3.3
Fönster och dörrar ................................................................................................................ 35
6.3.4
Köldbryggor .......................................................................................................................... 35
6.4 ENERGIBERAKNING.SE ..................................................................................................................... 36
6.4.1
Köldbryggor .......................................................................................................................... 36
6.4.2
Grund och källare ................................................................................................................. 37
6.4.3
Tidskonstant och DVUT ........................................................................................................ 38
6.4.4
Nyttiggjord energi från solinstrålning................................................................................... 38
6.4.5
U-värdesberäkning väggar, tak och total klimatskärm ......................................................... 38
6.5 KLIMATSKÄRM OCH FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER .............................................................................. 39
6.6 BEFINTLIG BYGGNAD....................................................................................................................... 39
6.7 ETAPP ETT ....................................................................................................................................... 39
6.8 ETAPP TVÅ, FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP............................................................................................... 42
6.9 ETAPP TRE, SOLCELLER ................................................................................................................... 43
6.10
LIVSCYKELKOSTNADSANALYS.................................................................................................... 43

7

RESULTAT .............................................................................................................. 44
7.1
7.2
7.3
7.4

8

ANALYS ................................................................................................................... 51
8.1
8.2

9

BEFINTLIG BYGGNAD, KLIMATSKÄRM OCH ENERGIFÖRBRUKNING .................................................. 44
ETAPP ETT, TILLÄGGSISOLERING ..................................................................................................... 46
ETAPP TVÅ, FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP............................................................................................... 48
ETAPP TRE, SOLCELLER ................................................................................................................... 50

ENERGIEFFEKTIVISERING................................................................................................................. 51
JÄMFÖRELSESTUDIE, VIP-ENERGY/ENERGIBERAKNING.SE ............................................................. 52

DISKUSSION ........................................................................................................... 54
9.1 METODDISKUSSION ......................................................................................................................... 54
9.2 RESULTATDISKUSSION..................................................................................................................... 55
9.2.1
Energieffektivisering ............................................................................................................. 55
9.2.2
Jämförelsestudie, VIP-Energy/Energiberakning.se............................................................... 56

10 SLUTSATSER.......................................................................................................... 58
10.1
10.2

ENERGIEFFEKTIVISERING ............................................................................................................ 58
JÄMFÖRELSESTUDIE, VIP-ENERGY/ENEGIBERAKNING.SE .......................................................... 58

REFERENSER................................................................................................................. 59
BILAGOR ......................................................................................................................... 64

VIII

IX

1 Introduktion
I framtiden väntas stora utmaningar för att tillhandahålla jordens resurser i
takt med en globalt växande befolkning. Det moderna samhället är byggt på
ett beroende av energi och det framtida energibehovet måste förses. Den
globala uppvärmningen väntas öka vilket påfrestar framtidens
energianvändning (Dodoo et al. 2014). Bruntlandkommissionen Lind et al.
(2016) uttalade 1987 den idag mest välkända definitionen av hållbar
utveckling: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov”.
År 2010 stod byggnader för 32 % av den totala globala energianvändningen
(Mangold et al. 2015). I Europa har EU (EU kommissionen, 2009) tagit fram
20/20/20-paketet med målet att minska utsläppet av växthusgaser med 20 %
från 1990s mätvärden, öka andelen förnybar energi med 20 % och minska
energibehovet med 20 %. Under år 2014 stod bostäder och lokaler
gemensamt för 40 % av Sveriges totala energiförbrukning
(Energimyndigheten, 2016). Det är därför av intresse att sänka
energibehovet på befintliga byggnader.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
För att få en förbättrad energieffektivitet i byggnader är en viktig del av
klimat- och energipolitiken för flera länder i Europa och där ibland Sverige
(Gustavsson et al. 2010). Regeringskansliet (2009) föreslog 2009 att Sverige
skulle utöka EU komissionens mål och istället sikta på att 50 % av den
energin som används ska komma från förnyelsebara källor. Medlemsländer i
EU ställs inför minimikrav vad gäller energianvändning på nybyggnationer
och större renoveringar av befintliga byggnader (Gustavsson et al. 2010).
Under perioden 1945 till 1975 byggdes i många länder en stor andel
flerbostadshus med låginkomsttagare i fokus. Även i Sverige rådde det
bostadsbrist och för att stimulera byggandet antog regeringen 1965 ett
förslag, där med hjälp av subvention uppföra en miljon bostäder. 1974 hade
målet uppnåtts och 1 006 000 bostäder hade producerats, denna era kom
senare att kallas för miljonprogrammet (Högberg et al. 2009).
Många länder har nu rivit flera utav bostadskomplexen uppförda under den
här tiden men i Sverige är det ovanligt att riva bostäder, fokus ligger istället
på att renovera dem. Till stöd för renoveringar av dessa områden har
Sveriges regering avsatt 778 miljoner kronor år 2017 som kan sökas hos
lokala Länsstyrelsen (Boverket, 2017).
Byggnader uppförda under den här tiden kännetecknas av enkel arkitektur
och ofta byggdes stora områden med likadana byggnader. Grunden och
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stommens utförande gjordes med god teknisk kvalité. Övriga element var
ofta prefabricerade av något enklare kvalité (Lind et al. 2016). Den
genomsnittliga energiåtgången för uppvärmning i byggnader uppförda under
rekordåren är 170 kWh/m2/år, varav vissa byggnader kan överskrida
200 kWh/m2/år (Högberg et al. 2009). Boverket (2014 s. 70) ställer idag vid
nyproduktion kravet 75-115 kWh/m2/år beroende på klimatzon.
Det är nu 50 år sedan de första husen under miljonprogrammet slutfördes,
det kvarstår fortfarande 650 000 lägenheter i flerbostadshus byggda under
den här tiden (Högberg et al. 2009). Dess installationer är nära slutet av sin
livslängd och flera byggnader har renoveringsbehov av fasader, balkonger
och tak (Vidén, 1999 s. 140).
Det är därför intressant att studera vilka åtgärder som kan vidtas för att
sänka energianvändningen för dessa byggnader i samband med renovering.

1.2 Mål och Syfte
Målet är att finna en lösning för att sänka den specifika byggnadens
energiförbrukning, inräknat varmvatten, uppvärmning och fastighetsel från
152 kWh/m2/år till lägre än 100 kWh/m2/år.
Syftet är att analysera möjliga åtgärder för att energieffektivisera byggnaden
i samband med renovering.

1.3 Avgränsningar
I rapporten kommer en specifik byggnad belägen på Kungsmarken i
Karlskrona betraktas.
Då många fönster och dörrar nyligen är bytta och fasaden ommålad kommer
inte byte eller renovering av dessa betraktas som möjliga åtgärder.
Konstruktionslösningar kommer inte heller beaktas.
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2 Teoretiska utgångspunkter
2.1 Definitioner
Atemp:

Den arean i en byggnad som värms upp till mer än
10 °C och innefattar våningsplan, vindsplan och
källarplan. Med Atemp beräknas byggnadens specifika
energianvändning (Boverket, 2014a).

Aom:

Arean som utgörs av byggnadens omslutande
klimatskal.

BBR:

Boverkets byggregler.

Energieffektivisering: Minska energianvändandet och minska belastningen
på klimatet, miljö och hälsa (Regeringskansliet,
2015).
Energiprestanda:

Den energimängd som under ett år behövs i en
byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till
normalt bruk (Sveriges riksdag, 2013).

G-värde:

Solfaktorn, anger den procentuella värmestrålningen
genom fönsterglaset.

Värmeväxlare:

En apparat som överför värmeenergi från ett system
till ett annat. Överföringen sker utan att de
värmebärande medierna i de olika systemen blandas
med varandra (Energikunskap, 2014).
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2.2 Miljonprogrammet
Det rådde efter krigstiden högkonjunktur i Sverige. Landet hade varit
neutralt i kriget och hade därmed en stark ekonomisk tillväxt.
Bostadsbyggandet i Sverige ökade i tämligen jämn takt från början av 1950talet tills det nådde sin kulmen 1970. I en bok om rekordårens byggande
skriver Vidén (1999 s. 34) att närmare 110 000 bostäder färdigställdes under
året 1970. I Figur 1 visas ett diagram över bostadsbyggandet i Sverige från
1940 till nutid. Under åren 1965 till 1974 färdigställdes över en miljon
bostäder i Sverige, denna era kommer senare kallas miljonprogrammet
(Boverket, 2014b).
120 000
Småhus
100 000

Flerbostadshus
Totalt

80 000
60 000
40 000
20 000
0
1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Figur 1. Färdigställda bostäder i flerbostadshus samt småhus i Sverige från 1940-2015 (data från
SCB)

Under dessa åren producerades årligen minst 80 000 bostäder. Till grund för
denna storsatsning låg socialdemokraternas beslut på partikongressen 1964
om att bygga en miljon bostäder, riksdagen antog förslaget 1965 (Hall, 1999
s. 25). Vidare skriver Hall att förslaget grundar sig i den dåvarande
bostadsbristen, trångboddheten och den låga standarden i svenska bostäder.
Propositionen såldes in till riksdagen genom den ofta citerade
formuleringen: ”hela befolkningen skall beredas sunda, rymlig,
välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till
skäliga kostnader.” (Proposition 1967:100).

2.2.1 Så byggdes miljonprogrammet
Rekordårens flerbostadshus förknippas ofta med konstruktioner bestående
av stora betongväggar och betongelement. Betongelementtillverkning var
som störst åren 1969–1974, ändå konstruerades endast en femtedel av
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byggnaderna på detta vis. Stomme av betong var det dominerande
materialet, men då som platsgjutet (Vidén, 1999 s. 31).
I början av 1960-talet var det fortfarande mycket vanligt med murade
lättbetongstommar där samtliga ytterväggar var bärande. Detta system
ersattes senare av bokhyllesystem eller lamellsystem som det också kallas. I
lamellhusen var gavelväggar och de tvärgående innerväggarna bärande.
Resterande ytterväggar uppfördes som utfackningsväggar av tunna och lätta
träkonstruktioner. Av flerbostadshusen som byggdes under rekordåren var
lamellhusen den dominerande hustypen, ca 85 % av flerbostadshusen som
uppfördes var lamellhus (Jansson et al. 2008). En tredjedel av det totala
antalet bostäder som uppfördes var villor och andra småhus (Boverket,
2014b).
Efter rekordåren har det framkommit stora tekniska brister som krävt
underhållsåtgärder långt tidigare än väntat (Vidén, 1999 s. 140). Vidare
skriver Vidén att det under denna tid kom många nya och mindre testade
material och metoder. Hon menar att detta är en av anledningarna till de
tidiga underhållsbehoven. En annan anledning är ett för snabbt och ibland
slarvigt byggande på grund av den höga byggtakten. Renoveringsåtgärder
som tidigt var tvungna att utföras var renovering av balkonger, fasader och
tak. Även fönster och dörrar behövde lagas eller bytas ut i ett tidigt skede.

2.2.2 Flerbostadshusen idag
Energieffektivisering av byggnader främst från eran 1960–75 har kommit att
hamna i fokus. Dessa byggnader börjar bli närmare 50 år och står inför
omfattande renoveringar (Högberg et al. 2009). De renoveringar som
tidigare utförts har varit akuta där inget större fokus lagts på att sänka
energianvändningen. Att i samband med kommande renoveringar av
klimatskalet även göra extra investeringar med nya installationer finns det
mycket att vinna på för att minska energibehovet menar Jansson et al.
(2008).

2.2.3 Stöd vid renovering
Regeringen har infört ekonomiskt stöd som incitament för renovering och
energieffektivisering av hyresbostäder i områden med socioekonomiska
utmaningar.
För att erhålla stödet krävs att byggnaden har en energiförbrukning högre än
130 kWh/m2 (Atemp) och att majoriteten av bostäderna i byggnaden är
hyresrätter. Renoveringsstödet uppgår till 20 % av kostnaden men högst
1000 kr/m2 (Atemp). Energieffektiviseringsstödet uppgår till högst 500 kr/m2
(Atemp) och får motsvara max 5 % av de totala renoveringskostnaderna. Detta
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under förutsättning att byggnadens totala energiförbrukning minskar med
minst 20 %.
Ersättningen för energieffektiviseringen ger 3 kr per kWh/m2/år. Detta
multiplicerat med byggnadens Atemp vid en energireducering mellan 2050 %. Vid reducering med mer än 50 % ökar ersättningen till
5 kr per kWh/m2/år för den delen mellan 20-50 %. För den sänkning som
överstiger 50 % ersätts 10 kr per kWh/m2/år (Boverket, 2016b).
Ett annat krav för att erhålla stödet är att elanvändningen för uppvärming
inte får öka mer än 10 W/m2 (Atemp) (Boverket, 2017).

2.3 Energianvändning i flerbostadshus
Energianvändning i flerbostadshus består av fyra delar, uppvärmning,
tappvarmvatten, fastighetsel och hushållsel. En byggnads energianvändning
är summan av de tre förstnämnda. Hushållselen bidrar endast till denna med
ett energitillskott i form av spillvärme från elektriska apparater.
Uppvärmning är den energi som går åt för att värma byggnaden. Enligt
Boverket (2016a) ska inomhus temperaturen i flerbostadshus vara 22 °C. Vid
temperaturmätning ska mätinstrumentet placeras i rummets mitt och skall
vara en meter ovan golv.
Tappvarmvatten är vatten som värmts upp för hushållsändamål såsom
personlig hygien, renhållning, matlagning och liknande. I en
sammanfattning av Sveriges energi- och vattenbolags data skriver
Energimyndigheten (2012) att den genomsnittliga energiåtgången för
uppvärmning av varmvatten i flerbostadshus är 1700 kWh/person/år.
Fastighetsel avser den el som används för att uppfylla fastighetens alla
behov såsom el till pumpar och fläktar samt utrymmen som trapphus och
källare (Boverket, 2015a).
Hushållsel består främst av belysning, kyl, frys, elektriska apparater, ugn
och spis. I hemmet är det sammanfattningsvis matlagning som står för den
största energiförbrukningen av hushållsel.

2.4 Energibalans i byggnader
Energibalans i en byggnad kan förklaras som differensen mellan tillförd
energi och energiförlusterna i byggnaden. Energiförluster kan vara läckageoch transmissionsförluster genom byggnadsdelar, uppvärmning av
tappvarmvatten eller ventilationsförluster. Tillförd energi kan komma från
externa källor som solstrålning eller interna källor såsom kroppsvärme eller
spillvärme från hushållsapparater och liknande. I Figur 2 visas exempel på
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tillförd energi genom pilar in i byggnaden och förluster som pilen från
byggnaden.

Figur 2. Energibalansen i en byggnad.

2.4.1 Transmissionsförluster och värmegenomgångskoefficient, U-värde
Ordet transmission betyder överföring. Värme rör sig naturligt från varmare
till kallare för att överföra värmeenergi och utjämna temperaturskillnader. I
Sverige är temperaturen utomhus större delen av året lägre än temperaturen
inomhus. Transmissionsförluster är de förluster som sker då den varma
luften inomhus söker sig ut genom byggnadsdelar för att värma upp den
kallare uteluften. Transmissionsförlusterna i ett material mäts genom dess
värmegenomgångskoefficient även kallat U-värde. Sandin (2010 s. 39)
definierar U-värde som den värmemängd som passerar en byggnadsdel per
tidsenhet när temperaturen på vardera sida skiljer en grad. Vid beräkning av
U-värde tas hänsyn till materialets värmeledningsförmåga
(värmekonduktivitet) och tjocklek enligt formel 1,
(1)

=
där
= Värmegenomgångskoefficient
= Värmekonduktivitet

[W/m2·°C]
[W/m·°C]

= Materialets tjocklek

[m]

I formel 1 framgår att ett materials U-värde [W/m2·°C] beror på materialets
värmekonduktivitet λ [W/m·°C] och tjocklek d [m].
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Vid beräkning av värmegenomgångskoefficient genom en byggnadsdel tas
hänsyn till samtliga skikts U-värde. Byggnadsdelens totala U-värde är
summan av de ingående skiktens U-värde.
I föregående stycke förutsattes att byggnadsdelen var uppbyggd av
homogena skikt. I praktiken är det dock vanligt att byggnadsdelar består av
flera material i samma skikt. Dessa skikt kallas inhomogena, exempel på
dessa skikt kan vara regelväggar med mellanliggande isolering. U-värdet för
inhomogena skikt kan beräknas enligt två metoder, U-värdesmetoden
alternativt λ-värdesmetoden. Vid U-värdesmetoden förutsätts att allt
värmeflöde sker vinkelrätt mot väggen och flödar rakt igenom
(Sandin, 2010 s. 53). U-värdesmetoden beräknas enligt formel 2,
=

·

+

·

(2)

där
= Värmegenomgångskoefficient för skiktet

[W/m2·°C]

= Det första materialets värmegenomgångskoefficient
= Procetuell andel av det första materialet

[W/m2·°C]
-

= Det andra materialets värmegenomgångskoefficient
= Procetuell andel av det andra materialet

[W/m2·°C]
-

Vid beräkning av ett skikts värmegenomgångskoefficient enligt Uvärdesmetoden beräknas först de ingående materialens U-värde. Skiktets Uvärde U
[W/m2·°C] beräknas sedan genom att multiplicera respektive
ingående materials U-värde U och U [W/m2·°C] med den procentuella
andelen α respektive β av skiktet de utgör. Summan av dessa är ett viktat
medelvärde och utgör skiktets U-värde.
Vid λ-värdesmetoden förutsätts istället att värmeflödet genom väggen är
detsamma genom de ingående materialen. Denna metoden beräknas enligt
formel 3,
=

·

+

·

(3)

där
= Värmekonduktivitet för skiktet
= Det första materialets värmekonduktivitet
= Procetuell andel av det första materialet
= Det andra materialets värmekonduktivitet
= Procetuell andel av det andra materialet
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[W/m·°C]
[W/m·°C]
[W/m·°C]
-

Beräkning av λ-värdesmetoden sker enligt samma princip som Uvärdesmetoden. Skillnaden är att ett viktat medelvärde beräknas på skiktets
värmekonduktivitet istället för värmegenomgångskoefficient.
Sandin (2010, s. 53) skriver att båda metoderna spelar ytterligheterna roll
och sanningen ligger någonstans mellan dessa. Därför ges skiktets verkliga
U-värde träffsäkrast av medelvärdet från de båda metoderna.
U-värdet för byggnadens klimatskal kan beräknas då samtliga
byggnadsdelars U-värde är kända. Det krävs även känedom om byggnadens
köldbryggor. Klimatskalets U-värde kallas Um, U-medelvärde och beräknas
enligt formel 4,
=

∑

·

+∑

· +∑ ·

(4)

där
= U-medelvärde

[W/m2·°C]

= Värmegenomgångskoefficient
= Area

[W/m2·°C]
[m2]

= Linjär köldbrygga

[W/m·°C]

= Längd

[m]

= Punktformig köldbrygga
= Antal

[W/°C]
st

= Omslutande area

[m2]

Vid beräkning av Um [W/m2·°C] summeras samtliga byggnadsdelars U-värde
[W/m2·°C] och multipliceras med A [m2], vilket är arean av den berörda
byggnadsdelen. Vidare summeras samtliga linjära köldbryggor ψ [W/m· °C]
och multipliceras med dess respektive längd l [m]. De punktformade
köldbryggorna χ [W/°C] summeras och multipliceras med dess antal n [st].
Slutligen divideras totala summan med den omslutande arean Aom [m2] för att
ge Um [W/m2·°C] som ett medelvärde av klimatskalets totala
värmegenomgångskoefficient.
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2.4.2 Köldbryggor
Där material med goda isoleringsegenskaper möter material med sämre
isoleringsegenskaper uppstår köldbryggor. Köldbryggor benämns som
linjära ψ eller punkformiga χ. Exempel på linjära köldbryggor kan vara
reglar i en yttervägg eller konstruktionsdetaljer såsom anslutning mellan
bjälklag och vägg (Sandin, 2010 s. 56). Punktformiga köldbryggor uppstår
ofta vid detaljer med tredimensionellt värmeflöde, dessa kan dock
försummas vid beräkning av Um (Boverket, 2012). Det engelska ordet för
köldbrygga, thermal bridge (värmebrygga) är mer fysiskt korrekt då det
bättre beskriver vad som sker, värmen smiter ut genom materialet med
sämre isolerande egenskaper och lägre värmemotstånd. Köldbryggor är
lokala och kan ibland upplevas obehagliga då temperaturen kan vara något
lägre intill köldbryggan. Med modern teknik kan köldbryggor i byggnader
identifieras med hjälp av värmekamera. I Figur 3 ses en köldbrygga vid
anslutning mellan yttervägg och bjälklag med hjälp av en värmekamera.

Figur 3. Värmekameran visar temperaturen på ytorna i färg där köldbryggan ses som ett blått streck.

Vid energibalansberäkning av flerbostadshus antas köldbryggor bidra med
en ökning av Um-värdet med 20 % (Boverket, 2012).

2.4.3 Ventilationsförluster
En byggnads ventilationssystem kan bidra med större eller mindre
energiförlust beroende på vilken typ av ventilationssystem som används.
Hurvida en byggnad tar in ny luft direkt utifrån eller förvärmer tilluften
genom en värmeväxlare kopplad till frånluften påverkar
energiförbrukningen, läs mer om olika ventilationssystem under kapitel 2.7.
Energiförflyttning i luft och vatten beräknas med allmänna effektformeln,
formel 5,
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=

·

·∆

(5)

där
= Effekt

[kW]

= Flödet

[kg/s]

= Specifik värmekapacitet

[kJ/kg·°C]

∆ = Temperaturskillnad

[°C]

Effekten P [kW] ges genom multiplikation av flödet q [kg/s], den specifika
värmekapaciteten Cp [kJ/kg·°C] i det berörda mediet samt
temperaturskillnaden i mediet ∆t [°C].
Ventilationsförlust syftar även på den ofrivilliga ventilationen som sker då
luft läcker ut genom otäta byggnadsdelar. Luftflödet genom byggnadsdelar
påverkas av skillnader i temperatur och lufttryck samt vind. Luftläckage kan
ske genom alla byggnadsdelar och springor i klimatskalet. I väggar och tak
förhindras läckaget genom att använda plastfolie i konstruktionen (Hamrin,
1994 s. 12-13). Öppnas en dörr eller fönster sker ett omedelbart luftombyte.
Byggnadens specifika värmebehov för ventilationsförluster beräknas enligt
formel 6,
= ·

· 1−

·

+ ·

(6)

ä

där
= Ventilationsförluster

[W/°C]

= Specifik värmekapacitet, luft
= Flödet

[kg/s]

= Verkningsgrad för värmeåtervinning
=Relativ drifttid för ventilationsaggregat
ä

[kJ/kg·°C]

= Läckageflöde

[kg/s]

Ventilationsförlusterna Qvent [W/°C] är summan av produkterna av luftens
specifika värmekapacitet c (1,0) [kJ/kg·°C] multiplicerat med luftflödet q
[kg/s] i ventilationssystemet, 1 − v som anger hur stor del av värmen som
inte återvinns i ventilationssystemets värmeåtervinning och därför måste
tillföras, den relativa drifttiden d för ventilationsaggeregatet (vid ständig
drift, d=1) samt den andra produkten i ekvationen som anger byggnadens
läckage där c (1,0) [kJ/kg·°C] är luftens specifika värmekapacitet och qläck
[kg/s] det läckande luftflödet.
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2.4.4 Värmekapacitet, tung- eller lätt stomme
Andra faktorer som är avgörande för byggnadens energibalans är dess
kapacitet att lagra värme, värmekapacitet. Materialets värmekapacitet
beräknas enligt formel 7,
=

·

·

(7)

där
= Värmekapacitet

[Ws/ °C]

= Materialets densitet

[kg/m3]

= Materialets volym

[m3]

= Materialets värmekapacitet per massenhet

[Ws/kg· °C]

Mängden värme ett material kan lagra beror på dess densitet [kg/m3],
volym [m3] och värmekapacitet [Ws/kg·°C]. Värmekapaciteten i ett
material ökar näst intill linjärt med materialets densitet och fuktkvot
(Träguiden, 2003).
Byggnadsdelar innanför det isolerande klimatskalet som innerväggar,
bjälklag och invändig beklädnad såsom gips kan lagra värme för att jämna ut
temperaturvariationer över dygnet då utomhustemperaturen växlar. I Figur 4
illustreras grafiskt hur inomhustemperaturer svänger i byggnader med tung
respektive lätt stomme över ett varmt sommardygn.

Figur 4. Stommens inverkan på inomhusklimatet under ett varmt och soligt dygn (Sandin, 2010 s.62).

Byggnader med tung stomme såsom betong har god kapacitet att lagra
värme i dessa byggnadsdelar jämfört med trästomme som är en lätt stomme
med lägre värmekapacitet.

12
Cullsjö, Ekman & Östsjö

2.4.5 Tidskonstanten och DVUT
En byggnads tyngd och hur mycket värme som kan ackumuleras i dess
stomme kan anges i tid som byggnadens tidskonstant. Tunga byggnader har
höga tidskonstanter jämfört med lätta byggnader då det finns mer värme
lagrad i byggnadsdelarna. Tidskonstanten används för att höja den
dimensionerande vinterutetemperaturen, DVUT. DVUT är medelvärdet av
den lägsta förekommande utetemperaturen under ett dygn och används som
dimensionerande temperatur vid energiberäkning av byggnader. Denna
temperatur varierar beroende på ort och uppdateras kontinuerligt av SMHI i
samverkan med Boverket. Med en hög tidskonstant kan alltså den lagrade
värmen i byggnadsdelar tillgodoses för att räkna med en högre DVUT, alltså
närmare nollan. Tidskonstanten τ för byggnaden beräknas enligt formel 8,
=

∑
·

+

·

1
3600

(8)

där
= Tidskonstanten

[h]

= Värmekapacitet

[Ws/°C]

= U-medelvärde

[W/m2·°C]

= Omslutande area

[m2]

= Ventilationsförluster

[W/°C]

Tidskonstanten τ [h] är kvoten av den totala värmekapaciteten C [Ws/°C] hos
de materialen innanför det isolerande klimatskalet dividerat med produkten
av byggnadens U-medelvärde Um [W/m2·°C] och den omslutande arean
A [m2] samt ventilationsförlusterna Qv [W/°C]. Kvoten multipliceras med
1
faktorn 3600 för att ge svaret τ i timmar [h].
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2.5 Klimatzon
I Sverige är det stora klimatvariationer från norr till söder. För att möjliggöra
uppförandet av en byggnad med samma energiklass oberoende av var i landet
den uppförs har BBR infört 4 klimatzoner. Figur 5 visar klimatzonernas
indelning.

Figur 5. Sverige är indelat i 4 klimatzoner (Boverket, 2015b)

Längre norrut tillåts en högre energianvändning än i söder. Hur kraven ser ut
varierar beroende på verksamhet i byggnaden. Om byggnaden använder mer
el för uppvärmning än 10 W/m2/år räknas den som eluppvärmd vilket
medför hårdare krav (Boverket, 2012). Tabell 1 och Tabell 2 visar tillåten
energiprestanda för nybyggnad av flerbostadshus med elvärme respektive
annan uppvärmning i de olika klimatzonerna.
Tabell 1. Flerbostadshus med annan uppvärmning än el (Boverket, 2014)

Klimatzon

I

II

III

IV

Byggnadens specifika
Energianvändning [kWh/m2/år (Atemp)]

115

100

80

75

Genomsnittlig
värmegenomgångskoefficient [W/m2·°C]

0,40

0,40

0,40

0,40
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Tabell 2. Flerbostadshus med elvärme som uppvärmningskälla (Boverket, 2014)

Klimatzon

I

II

III

IV

Byggnadens specifika
Energianvändning [kWh/m2/år (Atemp)]

85

65

50

45

Genomsnittlig
värmegenomgångskoefficient
[W/m2·°C]

0,40

0,40

0,40

0,40

2.6 Energideklaration
Sveriges riksdag (2013) införde 2006 lagen om energideklaration för
byggnader. En fullständig energideklaration ska citerat lagen innehålla:


”uppgifter om byggnadens energiprestanda



om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts
i byggnaden



om radonmätning har utförts i byggnaden



om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en
god inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om
kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens
energiprestanda



referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma
byggnadens energiprestanda och att jämföra byggnadens
energiprestanda med andra byggnaders.”

Energideklarationen ska utföras av en oberoende expert inom området.
Personen ska med stöd av lagen ha särskilda sakkunskaper om
energianvändning och inomhusmiljöer i byggnader och ha ett oberoende
förhållande till sin uppdragsgivare. Det är en skyldighet att energideklarera
byggnader för den som:


låter en byggnad uppföras för egen räkning.



äger en större byggnad som ofta besöks av allmänheten.



hyr ut en byggnad eller del av byggnad.



ska sälja en byggnad eller del av byggnad.

Enligt lagen ska den som äger en befintlig byggnad innan en
energideklaration utförs se till att byggnaden besiktas på plats.
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Energideklarationen är giltig och får användas i tio år efter den upprättats.
Utförda deklarationer är en allmän handling och ska i offentliga byggnader
finnas synlig och framträdande i byggnaden. För att göra det enklare att
jämföra byggnaders energianvändning infördes den första januari 2014 krav
på att deklarationer utförda efter detta datum skall energiklassas (Boverket,
2014c). I Figur 6 ses energiklassningsskalan som är utformad likt de skalor
som ses på vitvaror eller tv-apparater.

Figur 6. Energiklassningsskala för
byggnader (Boverket, 2014c).

Energiklassningen är en sjustegsskala från A-G, där A är den bästa
klassningen och står för en låg energianvändning. Nivå C motsvarar de krav
som ställs på en nyproduktion i dagsläget. Vid bestämning av en byggnads
energiklass beaktas typ av byggnad, uppvärmningskälla samt var i Sverige
byggnaden är belägen. Hänsyn till dessa tas genom att utgå ifrån att
energiklass C motsvarar 100 % av den energiprestanda som idag är kravet
vid nyproduktion. Kraven har tidigare nämnts i Tabell 1 och Tabell 2.
Övriga energiklasser bestäms genom att beräkna hur mycket högre
alternativt lägre den berörda byggnades energiprestanda procentuellt aviker
från nyproduktionskraven enligt Tabell 3.Boverket för ett digitalt register av
utförda deklarationer som lämnats in till verket.
Tabell 3. Energiklassen bestäms av hur många procent den berörda byggnadens energiprestanda
avviker från kravet för en nybyggnad (Boverket, 2014c).

Energiklass Procentuell
energianvändning i
förhållande till nyproduktion
A

50 %

B

50 %

75 %

C

75 %

100 %

D

100 %

135 %

E

135 %

180 %

F

180 %

235 %

G

235 %
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2.7 Ventilationssystem
Ventilationssystemets uppgift är att föra ut smutsig och förorenad luft
inifrån byggnaden och tillsätta ny frisk luft utifrån. Det finns tre system som
vanligen används för ventilation: självdrags-, fläktstyrt frånlufts- och FTXsystem. I Figur 7 illustreras grafiskt luftflödet i de olika
ventilationssystemen.

a)

b)

c)

Figur 7. Pilarna symboliserar luftflödet i byggnaden a) självdragsystem, b) fläkstyrd frånluft och c)
FTX-system.

För ventilation i bostäder bör det enligt Folkhälsomyndigheten (2014) vara
en luftomsättning på 0,5 rumsvolymer per timme. Uteluftflödet bör heller
inte understiga 0,35 l/s/m2 eller 4 l/s/person. Då ingen vistas i bostaden
tillåter BBR ett reducerat luftflöde op 0,10 l/s/m2 (Boverket, 2014d).

2.7.1 Självdragssystem
Självdragsystem är den enklaste sortens ventilationssystem och bygger på
öppningar och otätheter i byggnaden. Tryckskillnader mellan byggnadens
in- och utsida bestämmer om luften rör sig in eller ut ur byggnaden.
Tryckskillnaderna är beroende på temperatur, höjd och vind. Luftflödena i
systemet är svåra att kontrollera då de främst styrs av klimatet utomhus.
Detta gör även att flödet kan variera kraftigt med årstiderna. Under kalla
årstider kan systemet leda till diskomfort i form av kalldrag. Systemet är
energimässigt ineffektivt då varm inneluft respektive kall uteluft rör sig fritt
genom klimatskalet.
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2.7.2 Fläktstyrd frånluft
I fläktstyrt frånluftsystem sugs luften ut ur byggnaden genom en centralfläkt
eller fläktar i kök och våtrum. Detta ger upphov till undertryck i byggnaden
och uteluft sugs in genom ventilationsöppningar eller otätheter i
klimatskalet. Till skillnad från självdragssystemet går det att kontrollera
luftflödet genom alla årstider. Problemet med att tilluften under flera årstider
är kall kvarstår. Det finns ingen återvinning av värmen i frånluften vilket
leder till energiförlust.
Systemet kan kompletteras med frånluftsvärmepump som tar vara på den
värme som finns i frånluften för att exempelvis hjälpa till att värma
tappvarmvattnet eller radiatorkretsen. I Figur 8 visas en frånluftsvärmepump
som förvärmer radiatorkretsens returvatten med energi utvunnen ur
frånluften. Med en installation likt denna återvinns energi i byggnaden och
andelen köpt energi för uppvärmning kan därmed sänkas.

Figur 8. Frånluftsvärmepumpen återvinner värmeenergi ur frånluften och tillsätter den till
radiatorkretsen.

2.7.3 FTX-system
FTX-system är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning.
Värmeåtervinningen består av en värmeväxlare som återvinner mellan 5080 % (Svensk Ventilation) av den värme som finns i frånluften för att
förvärma tilluften. Vid varma årstider då uteluften är varmare ute än i
byggnaden kan processen vändas och tilluften istället kylas. FTX-system är
vid drift ett energi- och kostnadseffektivt system. Systemet är dock en hög
investeringskostnad relativt andra ventilationssystem och kan vara svårt att
anpassa till befintliga byggnader med enklare ventilationssystem.
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2.8 Fjärrvärme
För uppvärmning av flerbostadshus och lokaler är fjärrvärme den vanligast
förekommande energikällan i Sverige (Energikunskap, 2014). Fjärrvärme
innebär att värmeenergi produceras i ett värmeverk som sedan distribueras ut
på ett fjärrvärmenät. Byggnader som är anslutna till fjärrvärmenätet utvinner
värme genom en fjärrvärmecentral i byggnaden för att värma upp
tappvarmvatten och värmesystem som golvvärme eller radiatorer.
Fjärrvärmeverket producerar värme i form av varmt vatten. Vatten värms
upp i till 75-120 °C i en panna genom förbränning av biobränslen eller
avfall. Även spillvärme från industri eller avloppsvatten kan användas för att
värma upp vattnet. Vattnet leds genom en värmeväxlare som överför värmen
till fjärrvärmenätet. I Figur 9 ses grafiskt fjärrvärmeverkets
uppvärmningscykel.

Figur 9. Värmeverkets uppvärmningscykel. (1) Vattnet värms i pannan, (2) Värmeenergin överförs
genom värmeväxlaren till fjärrvärmenätet, (3) Vattnet pumpas återigen in i pannan då det avlämnat
värmen (Figur lånad med medgivande av Energikunskap, 2011).

Fjärrvärmenätet består av underjordiska kanaler och rör kallade kulvert.
Kulvertnätet distribuerar värmen från värmeverket till fjärrvärmecentralen i
de byggnader som är anslutna till nätet.
Fjärrvärmecentralens uppgift är att överföra värmeenergin från
fjärrvärmenätet till byggnadens eget värmesystem genom värmeväxlare. Då
värmen utvunnits ur vattnet återvänder det genom fjärrvärmenätet till
värmeväxlaren på värmeverket. I byggnaden kan värmen användas till
uppvärmning av tappvarmvatten, golvvärme eller radiatorer.
Fjärrvärme ses som ett effektivt och miljövänligt uppvärmnings alternativ då
förbränning sker under kontrollerade förhållanden och bränslet som används
är restprodukter. Fjärrvärmenäten är ofta nedgrävda under gång- och
cykelvägar för att den värmeförlust som orsakas av långa
distributionssträckor eller dåligt isolerade kulvertar ska hålla dessa isfria
vintertid.
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2.9 Solceller
Konsten att utvinna energi i form av elektricitet från solljus uppfanns 1839
av den franska fysikern Edmond Becquerel. Verkningsgraden var då mycket
låg. I en rapport om solceller idag och i framtiden skriver Razykov et al.
(2011) att upptäckten kommer att ligga till grund för vidare forskning inom
området. Vidare beskrivs solcellens verkliga genombrott på 1950-talet då
tekniken användes på satelliter inom rymdprogram, då med en
verkningsgrad mellan 6-10 %. Den följande energikrisen på 1970-talet
väckte ytterligare intresse för solcellstekniken. Under samma årtionde
började tekniken även användas i Sverige, då för att energiförsörja
nödtelefoner i fjällen (Energikunskap, 2013). De vanligaste solcellerna på
dagens marknad har en verkningsgrad runt 15 % (Energimyndigheten,
2016a).

2.9.1 Intresset för solceller
Det globala intresset för solceller växer och idag har solcellsmarknaden en
årlig tillväxt på 30-40 % (Razykov et al. 2011). Solcellerna marknadsförs
som en energikälla med möjlighet att integreras i byggnader på annars
outnyttjade ytor såsom tak, fasader eller solavskärmning. I Sverige utsätts ett
vanligt villatak för cirka fem gånger mer solenergi än husets totala
energianvändning på ett år (Energikunskap, 2014a).
Internationella energimyndigheten har tillsammans med svenska
energimyndigheten (2015) skrivit en rapport om solceller och dess
användning i Sverige. I rapporten framgår det att under 2015 hade Sverige
en kapacitet att producera 127 MW elektricitet från befintliga solceller.
Vidare framgår att detta motsvarar runt 0,1 % av den totala mängden
elektricitet producerad i Sverige under samma år.
För att öka användning av solceller i Sverige införde staten i januari 2015
möjligheten till ett ekonomiskt stöd till den som installerar solceller
(Energimyndigheten, 2016b). Maximala stödet är 30 % respektive 20 % av
installationskostnaden för företag respektive privatpersoner. Högsta möjliga
stödersättning per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor eller 37 000 kronor
plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Dessutom får enligt
Boverket (2012) den energi som produceras av egna solceller tillgodoses och
därmed räknas av från byggnadens energianvändning.

2.9.2 Så fungerar solceller
Solceller genererar elenergi då de träffas av solljus. Cellerna är uppbyggda
av ett halvledande material vilket innebär att de leder elektrisk ström ganska
dåligt men aldrig stoppar det elektriska flödet helt. Kisel är ett halvledande
material som ofta används inom solcellstekniken (Energikunskap, 2013).
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Med hjälp av det halvledande materialet uppstår en elektrisk spänning i
solcellen då den träffas av solljus. Genom att koppla en elektrisk ledare
mellan cellens fram och baksida kan elektricitet utvinnas. I Figur 10
illustreras ett enkelt exempel på en strategisk placering av solceller.

Figur 10. (1) Solceller placeras strategiskt på hustaket där de är väl disponerade för solljus. (2) Med
en elektrisk ledare mellan cellens fram- och baksida utvinns elektricitet. (3) Elektriciteten kan
utvinnas så länge cellen utsätts för solljus men slutar när solljuset inte längre når cellen (Figur lånad
med medgivande av Energikunskap, 2013).

Solceller kan kompletteras med batterier som kan lagra solenergin då den
genererade energin är större än den konsumerade. Alternativt kan den
producerade överskottsenergin matas ut och sälja på det externa elnätet
(Energimyndigheten, 2016).
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3 Energiberäkningsprogram
3.1 VIP-Energy 4.0.0
VIP–Energy är ett program som beräknar energibalans i byggnader. I
programmet modelleras byggnaden med alla ingående byggnadsdelar. VIPEnergy använder sig av en, två och tredimensionella modeller för att gestalta
husets utformning. Programmet använder data för varje timme under ett helt
år vilket ger en tydlig bild hur utetemperatur varierar under dygnet, över
året, och hur det påverkar bland annat byggnadens värmelagring. Parametrar
och indata som klimat för platsen, materialuppbyggnad, köldbryggor,
fönster, ytterdörrar, uppvärmningssystem, väderstreck och mer där till anges
med noggrannhet. Olika modeller och ekvationer programmet använder vid
simulering beskrivs i programmets manual (VIP-Energy, 2016). Med
samtliga data angiven simulerar VIP-Energy byggnadens drift och beräknar
dess årliga energiåtgång (VIP-Energy, 2016). Med denna digitala modell
finns möjligheter att göra vidare simuleringar för att identifiera möjliga
förbättringsåtgärder av dess energianvändning. VIP-Energy är validerat av
bland annat BESTEST, ASHRAE och CEN-15 265 (Strusoft, 2009).

3.2 Energiberakning.se version 2015-07-21
Energiberäkning är ett gratisprogram på internet för beräkningar av
energibalans i byggnader. Programmet har godkänts av Boverket som
verktyg till branschen (Energiberakning.se). Programmet följer EU:s
direktiv samt svenska regler och standarder. Beräkningsmetoden för
programmet är semidynamiskt och räknar med tidsintervallet en timme
under hela året. Detta för att kunna få ut noggrannare resultat än om
schablonvärden, graddagar eller månadsmedelvärde hade använts.
Programmets U-värdesberäkning vid inhomogena skikt beräknar
medelvärdet av U-värdesmetoden och λ-värdesmetoden.
Programmet har funktioner att beräkna U-värde, köldbryggor, DVUT,
nyttiggjord solenergi och antal personer. Värden från dessa funktioner
används i den slutliga energibalansberäkningen. Avsikten är att vara helt
neutralt till allas särintressen för att ge en så rättvis bild som möjligt.

3.3 IV Produkt designer G3
IV Produkt designer är ett program framtaget av IV Produkt för att
underlätta projektering och dimensionering av luftbehandlingsaggregat.
Programmet innehåller alla IVP:s aggregat som anpassas efter den indata
som matas in. För att uppnå rätt prestanda på aggregaten används SFPvvärden, den sammanlagda eleffekten för aggregatens fläktar. Beräkning med
SFPv säkerställer rätt mängd uteluft i byggnaden (IVProdukt).

22
Cullsjö, Ekman & Östsjö

3.4 Fastighetsenergiprogrammet
Fastighetsenergiprogrammet är ett energibalansberäkningsprogram
framtaget av Energivision Stockholm AB. Programmet används av
energikonsulter som stöd och hjälpmedel för att utföra energideklarationer.
Programmet har även funktion att beräkna kostnad och avbetalningstid av
eventuella energieffektiviseringsåtgärder baserat på schablonvärden. Dessa
värden updateras årligen för att hålla programmet aktuellt (Energivision,
2017).
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4 Objektsbeskrivning
Byggnaden som undersöks i rapporten är belägen i Kungsmarken,
Karlskrona. Karlskrona ligger i de sydligaste delarna av landet och tillhör
därmed klimatzon 4. Området är byggt på en höjd vilket gör att byggnaderna
är väl exponerade för både solljus och vind. I Figur 11 ses Kungsmarken
från ovan med dess slingrande huskroppar och serpentinvägarna som vittnar
om dess höga geografiska läge.

Figur 11. Kungsmarken sett från ovan (Google maps, 2017).

Kungsmarken är ett av många områden som uppfördes under
miljonprogramseran. Området består av tre höghus med sju våningar
vardera. Byggnaderna är konstruerade som lamellhus likt många andra
kvarter uppförda under samma era. Samtliga av de tre byggnaderna är
uppförda i suterräng där entrén mot gatan är belägen på plan 1 och det
genomgående trapphuset leder till en entré mot gården på plan 2. Samtliga
lägenheter i byggnaderna är hyresrätter och ägs av det kommunala bolaget
Karlskronahem.
I rapporten undersöks hus A som består av två tätt intilliggande huskroppar
där det specifikt är den södra huskroppen som betraktas. Hädanefter syftas
endast till den södra delen vid benämningen hus A. I Figur 12 visas den
specifika delen av Hus A som berörs av rapporten.
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Figur 12. Den del av hus A som betraktas i rapporten. Till höger i bild syns ett mellanrum mellan hus
A:s båda huskroppar (Google maps, 2017).

Hus A som stod klart 1965 består av 147 lägenheter fördelat på sju entréer.
Varje entré fördelar sig vidare inne i byggnaden till två trapphus (A och B)
med undantag från entré 7 där det endast är ett trapphus, totalt 13 trapphus.
Plan 1 består utöver trapphus och entré utav avfallsrum, förråd, tvättrum,
uthyrningslokaler och en fjärrvärmecentral. Lägenheterna i byggnaden
fördelas på plan 2-7 och är av varierande storlek. Samtliga lägenheter är
försedda med balkong varav vissa inglasade. I Figur 13 ses fasad mot gården
respektive gatan. Byggnaden har tidigare energideklarerats år 2009 och
bedömdes då till energiklass F.

a)

b)

Figur 13. Fasaden på hus A, i a) mot gården och i b) mot gatan.
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4.1 Byggnadsdelar och installationer
Hus A är av typen lamellhus uppfört i suterräng med sju våningar och
färdigställdes 1965. I Figur 14 ses förenklad sektion för att illustrera
byggnadens uppbyggnad, rumshöjd per våning är 2500 mm.

Figur 14. Förenklad sektion av hus A.

4.1.1 Grundplatta & bjälklag
Grundläggningen är gjord på fast berggrund och utformad som platta på
mark. Grundens uppbyggnad består av 150 mm grus med en pågjuten 80
mm betongsula.
Samtliga bjälklag består av 160 mm bärande betong. Ovan den bärande
delen ligger 100 mm sand följt av en ytterligare 40 mm pågjutning.

4.1.2 Väggar
Det förekommer tre olika typer av ytterväggar i konstruktionen.
Väggtyp 1, källarväggarna består av 200 mm betong och är isolerad inåt
med 50 mm cellplast enligt Figur 15 a).
Väggtyp 2, ytterväggarna från plan 2 till 6 är uppbyggda utav 300 mm tjock
limmad lättbetong vars densitet antas vara 400 kg/m3, se Figur 15 b).
Utsidan är beklädd med 5 mm puts och har nyligen målats om.
Väggtyp 3, ytterväggar på takvåningen (plan 7) består inifrån och ut av 150
mm limmad lättbetong, 70 mm mineralull, 3,2 mm internitskivor, 5 mm
internitremsor och utvändigt beklätt med 5 mm malmex som är en
eternitbaserad fasadskiva enligt Figur 15 c).
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Innerväggarna består av 150 mm massiv betong.

a)

b)

c)

Figur 15. De tre olika förekommande ytterväggtyperna, a) källarvägg, b) yttervägg och c) yttervägg
takvåning.

4.1.3 Yttertak
Plan 7 består av en vindsvåning med bostäder, ventilerad vind samt
takterasser. Vindsvåningen är något smalare än de underliggande våningarna
vilket gör att dess ytterväggar möts av yttertak på vadera sida. De båda
sidotaken är av typen motfallstak. På ena sidan är taket låglutande med en
ovanpåliggande terrass och andra sidan något brantare med en ventilerad
vind. I Figur 16 visas plan 7 i sektion samt de tre förekommande taktyperna.

Figur 16. Visar byggnadens tre olika taktyper.

Taktyp 1, som finns på hela ena sida av takvåningen samt på andra sidan av
våningen emellan terrasserna, är ett motfallstak med en enklare stomme följt
av råspont, underlagspapp och ytpapp. Som isolering ligger det 140 mm
mineralull ovanpå bjälklaget. Se Figur 17.
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Figur 17. Taktyp 1, motfallstak med ventilerad vind.

Taktyp 2 har en terrass med motfallslutning. Ovanför betongbjälklaget ligger
lecakulor följt av en betongavjämning, sand och betong innan ytskiktet av
sintrade plattor. Se Figur 18.

Figur 18. Taktyp 2 motfallstak med terrass.

Taktyp 3 är ett låglutande sadeltak med 45x195 mm åsar på c/c 600 mm.
Isolering mellan takstolarna är 100 mm mineralull med 4 mm
mineralullsmatta ovanpå. Se Figur 19.

Figur 19. Taktyp 3 låglutande tak.
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4.1.4 Fönster och dörrar
Fönsterna i fasaden mot innergården byttes 2002 till nuvarande
aluminiumbeklädda träfönster. Fönsterna är 2-glas av fabrikat Kvilsfors och
antas ha ett U-värde på 1,5 W/m2·°C (Bülow-Hübe, 2001 s. 118).
Resterande fönster och dörrar mot balkonger återstår från uppförandet av
byggnaden och antas ha ett u-värde på 2,4 W/m2·°C enligt Boverkets (2010)
sammanfattning av byggstandarder från tidsperioden.
I samband med tidigare ombyggnad av entrén byttes entrédörrarna till
trapphusen vilka antas ha ett U-värde på 1,5 W/m2·°C (Bülow-Hübe, 2001 s.
118).

4.1.5 Uppvärmning - Fjärrvärme
Uppvärmning av radiatorer och tappvarmvatten sker genom fjärrvärme.
Fjärrvärmecentralen är belägen centralt i byggnaden på plan 1 i trapphus
11B.

4.1.6 Ventilationssystem
Ventilationssystemet är ett frånluftssystem utan återvinning. Det finns ett
fläktaggregat på plan 7 i varje trapphus, totalt 13 aggregat. Tilluften sker in i
lägenheterna genom tilluftsdon i ytterväggen bakom radiatorerna. Dessa
tilluftsdon var inte en del av byggnaden när den först uppfördes. Donen har
installerats under senare skede för att komplettera tilluften då det tidigare
endast fanns vädringsluckor i anslutning till fönstren. Trots genomfört
fönsterbyte har vädringsluckorna bevarats.
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4.1.7 Sammanfattning klimatskal
I Tabell 4 ses en sammanfattning av byggnadens olika delar i klimatskalet
och hur stor area de utgör.
Tabell 4. Redovisar byggnadsdelar och yta för varje del av klimatskalet.

Byggnadsdel

Beskrivning

Area
[m2]

Fönster typ 1

Öppningsbara 2-glasfönster från 2002

961

Fönster typ 2

Fönster från 1965

954

Ytterdörrar

Entrépartier och förrådsdörrar

136

Balkongdörrar

Balkongdörrar från 1965

285

Taktyp 1

Tak till våning 6, motfallstak. 160 mm betong +
140 mm mineralull + 440 mm luftspalt + 170 mm
reglar + 22 mm råspont + takpapp

907

Taktyp 2

Tak till våning 6, terrassbjälklag. 160 mm betong
+ 175 mm leca + 30 mm betong + 30 mm sand +
50 mm betong + 10 mm klinker.

311

Taktyp 3

Tak till våning 7, sadeltak. 2x 13 mm gips + 140
mm mineralull + 195 mm reglar + 5 mm luftspalt
+ takpapp

1472

Platta på mark

Grundplatta, 80 mm betong + 150 mm grus

2346

Källarvägg

Vägg mot innergård, under mark. 200 mm betong
+ 50 mm cellplast

625

Yttervägg
Entréplan

Yttervägg entreplan. 200 mm betong + 50 mm
cellplast

603

Ytterväggar vån
2-6

300 mm limmad lättbetong + puts

4245

Yttervägg våning 150 mm lättbetong + 70 mm mineralull + 3,2 mm
7
internit + 5 mm internitremsor + 5 mm malmex
fasadskivor.
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686

5 Metod
Till metodvalet hör kvantitativa metoder. För energiberäkning av
byggnadens energiförbrukning krävdes stora mängder indata.
Energiberäkningar har utförts i två olika datorprogram för att stärka arbetets
reliabilitet. Undersökningen är verklighetsförankrad då beräkningar har
utförts på en befintlig byggnad.

5.1 Metodval
Ett flertal olika beräkningsprogram tillämpades för att teoretiskt
energieffektivisera byggnaden. Först beräknades byggnadens nuvarande
energiförbrukning, därefter vidtos etappvis ytterligare program och
energieffektiviseringsåtgärder för att stegvis sänka byggnadens
energiförbrukning. Samtliga etapper är direkt beroende av föregående med
utgångspunkt från byggnadens beräknade nuvarande energiförbrukning.
För att fastställa byggnadens nuvarande teoretiska energiförbrukning
användes två av varandra oberoende energiberäkningsprogram. Då två
program används fås ett trovärdigare resultat, ett medelvärde kan användas
och om resultatet skiljer sig kraftigt och omotiverat åt kan fel i
beräkningarna lättare upptäckas. Då två vanligt förekommande program
används samtidigt har även en jämförelsestudie mellan programmen gjorts.
Med detta metodval stärktes rapportens reliabilitet. Programmen som
användes var VIP-Energy 4.0.0 samt Energiberakning.se version 2015-0721. Det förstnämnda är ett vetenskapligt program som finns tillgängligt på
Linnéuniversitetet. Det används av byggnadskonsulter och byggföretag och
är även rekommenderat av handledare Ambrose Dodoo1. Det sistnämnda
programmet är godkänt av Boverket som ett verktyg till branschen. Samma
metod användes för att beräkna byggnadens energiförbrukning efter
teoretisk tilläggsisolering.
För att nå målet att sänka byggnadens energianvändning under 100 kWh/m2
(Atemp) tillämpas ytterligare datorprogram. Vid dimensionering av
frånluftsvärmepump användes IV Produkts egenutvecklade program IV
Produkt designer. Solcellsdimensionering genomfördes i Polysun
tillsammans med Magnus Johansson på företaget Solhybrid. Ingen
jämförelsestudie har genomförts mellan dessa program. Programmen har
tillämpats för att höja rapportens validitet.
Fastighetsenergiprogrammet har tillämpats för att framställa en överskådlig
livcykelkostnadsanalys och därmed göra reslutatet ekonomiskt mätbart i
samband med redovisning för fastighetsägaren.

1

Muntlig rekommendation vid handledningsmöte. [2017-03-23].
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5.2 Datainsamling
För att möjliggöra beräkningarna av byggnadens teoretiska
energianvändning krävdes kännedom av byggnadens tekniska utformning
och topografi. Primärdata har samlats in i största möjliga mån men då det ej
funnits att tillgå har sekundärdata tillämpats.

5.2.1 Primärdata
Ett besök gjordes i byggnaden tillsammans med energikonsulten Per
Wickman och ansvariga från Karlskronahem. I samband med besöket erhölls
byggritningar av Karlskronahem varifrån byggnadens mått, fönsterplacering
och liknande data kunnat sammanställas. Erhållna ritningar var av
varierande kvalitet då vissa ritningar var handritade från byggnationstiden
och andra uppdaterade digitaliserade. Flera utav de äldre handritade
ritningarna såsom detaljer har ritats av i AutoCAD och bifogats som bilder i
rapporten.

5.2.2 Sekundärdata
En tidigare genomförd energideklaration har legat till grund för
energianvändningsvärden på tappvarmvatten, uppvärmning, hushållsel och
fastighetsel.
I de fall då det inte funnits data att tillgå har värden från Boverkets (2010)
BETSI tillämpats. BETSI är en sammanställning av byggnaders tekniska
utformning under olika byggnationsår baserad på genomförda besiktningar
och mätningar.
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6 Genomförande
6.1 Antaganden och förenklingar
Byggnadens utformning vid areaberäkning har förenklats till rektangulär.
Istället för dess verkliga slingrande utformning har ett medelvärde av de
båda sidornas längd använts som längd för byggnaden.
Vid beräkning av U-värde på byggnadsdelar med ingående eternitbaserade
material har värmekonduktiviteten för homogen eternit använts för dessa
komponenter.
Ingen hänsyn tas till inglasade balkonger.
U-värde på dörrar och fönster är ej beräknade då de är kända sedan tidigare.

6.2 Ingående data
För att möjliggöra en energiberäkning krävs god kännedom om byggnadens
utformning och läge. I Tabell 5 och Tabell 6 ses några av de viktigaste
värdena som använts vid beräkningarna. Mer ingående data redovisas i
Bilaga 1. Atemp och omslutande area som använts i Energiberakning.se har
mätts från erhållna ritningar, VIP-Energy beräknar dessa automatiskt efter
modellering. Antal boende beräknas på Energiberakning.se, även detta värde
beräknas automatiskt i VIP-Energy.
Tabell 5. Klimatdata för Karlskrona.

Plats

Karlskrona

Relativ
fuktighet

Utetemperatur [oC]
Solstrålning Vindhastighet

medel
[%]

medel [W/m2]

medel [m/s]

82

119

4
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maximum minimum medel

28

-13

8

Tabell 6. Nyckeltal för energiberäkning, X-markeringen symboliserar i vilket program uppgifterna
använts som indata.

VIPEnergy

Energiberakning.se

Ort/Klimatzon

Karlskrona/4

X

X

Antal lägenheter

147 st

X

X

Antal boende

330 personer

Atemp

Auto

X

2

Auto

X

2

Auto

X

16 400 m

Aom

13 532 m

Inomhustemperatur

22,2 °C

X

X

Otähetsfaktor

0,80 l/s

X

X

Ventilationsflöde

0,35 l/s

X

X

Solreflektion från mark

0%

X

Anges ej

Normalt lufttryck

1013,21 hPa

X

Anges ej

6.3 VIP-Energy
Samtliga ingående byggnadsdelar modelleras upp i programmet med
ingående material och tjocklek. Entréplan, våning 2, våning 3 och våning 7
har samtliga modellerats i separata filer för att samtliga skiljer sig åt. Våning
4-6 har kopierats från vån 3 då de är identiska bortsett från ingående
referenshöjder på samtliga byggnadsdelar, vilka då har definierats i
respektive fil. Huset ”byggs” sedan upp genom zonberäkningsfunktionen.
Figur 20. visar hur filerna som representerar respektive våningsplan ”byggs”
upp i programmet. Materialet och arean av ytan som avdelar två plan
definieras. Andel luft mellan våningsplan antas till 0 %.

Figur 20. Zonberäkningsfunktion i VIP-Energy.

Frånluftsfläkten angavs med en verkningsgrad på 35 % (Brelih, 2012).
Gratis energi inomhus antas vara från personer och sattes till 1,0 W/m2.
Tabell 7 visar brukarberoende parametrar som VIP-Energy använder.
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Tabell 7. Dimensionerande brukarberoende parametrar.

Tappvarmvatten

2.85 [W/m2]

Verksamhetsenergi

2,40 [W/m2]

Personvärme

1,0 [W/m2]

Ventilation verkningsgrad

35 [%]

Fläkttryck

500 [Pa]

6.3.1 Väggar
Byggnaden är byggd i suterräng med innergården upphöjd en våning. Därför
har 2.1 m av väggen som vetter mot gården angivits som källarvägg. Den
resterande delen av väggen på entréplan som vetter mot innergården har
definierats som ovan mark med en väderstrecksriktning. Resterande väggar
definierades med en area och en start- och stopphöjd samt
väderstrecksriktning. Samtliga innerväggar beräknades som en
värmelagrande massa i byggnaden.

6.3.2 Grundplatta och bjälklag
Platta på mark definierades från marknivå med ett djup på 0–1 meter med
ingående materialuppbyggnad. Byggnadens totala längd och bredd,
inklusive ytterväggar, anger plattans area. Markegenskaper har definierats
som berg. Samtliga bjälklag angavs i programmet som en värmelagrande
massa inomhus.

6.3.3 Fönster och dörrar
Både fönster och dörrar definierades med dess specifika u-värde, glasandel,
soltransmittans samt placering angivet i meter över mark då objektet börjar
och då det slutar. Samtliga fönster och dörrar på vån 3 till 6 med riktning
mot sydost, sydväst och söder har en lägre soltransmittans på grund av att de
täcks av taket på balkongerna, solexponeringen antogs vara 30 % av
normalvärde. Fönsterna vid balkongerna angavs med ett g-värde på 22,8 %
och direkt transmittans sattes till 18,24 %.

6.3.4 Köldbryggor
VIP-Energy beräknar köldbryggor i husets alla hörn samt runt fönster och
dörrar. Figur 21 visar hur köldbryggorna modelleras i programmet, angivet
vad i byggnadsdelen som är utsida och insida. Köldbryggan i hörn
modellerades från vänster med en definierad yta 200 x 200 mm som är
inneklimatet, följt av väggens uppbyggnad och ytterst 10 mm som motsvarar
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uteklimatet. Fönsterköldbryggan har modellerats på motsvarande vis med
definierade ytor med inne- och utetemperaturer, väggens uppbyggnad
emellan och en tom yta som redovisar köldbryggans läge.

a)

b)

Figur 21. a) Illustrerar modellering av köldbrygga i hörn b) Illustrerar modellering av köldbrygga
runt fönster.

Vid beräkning av byggnadsdelar med ingående träreglar (c/c 600) beaktades
köldbryggorna som bildas genom att öka byggnadsdelens totala U-värde
med 20 % (Ambrose Dodoo2).

6.4 Energiberakning.se
Byggnadens energiförbrukning är beroende av de boende och dess
brukandevanor, Energiberakning.se beräknar ej dessa värden. Dessa värden
hämtades istället ur den tidigare genomförda energideklarationen. I Tabell 8
ses brukarberoende parametrar som användes vid beräkningarna enligt
energideklaration och SVEBY (2009).
Tabell 8. Dimensionerande brukarberoende parametrar.

Tappvarmvatten

535 714 [kWh/år]

Hushållsel

441 000 [kWh/år]

Fastighetsel

161 000 [kWh/år]

Personvärme

80 [W/person]

6.4.1 Köldbryggor
Energiberakning.se har endast funktion för beräkning av köldbryggor runt
fönster. Stöd för beräkning av övriga köldbryggor såsom ytterhörn,
bjälklagsinfästningar eller liknande saknas. Dessa köldbryggor definierades
istället som en procentuell faktor som multipliceras med byggnadens Um2

Muntlig kommunikation med handledare angående VIP-Energy. [2017-04-11].
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värde. Faktorn antogs med stöd av boverkets handbok för energihushållning
(2012) bidra med en ökning av Um-värdet på 20 %.
Köldbryggor runt fönster beräknades genom kännedom av väggtyp och dess
värmekonduktivitet, fönstrets area, omkrets och placering i väggen. I Figur
22 visas en bild från Energiberakning.se vid beräkning av köldbrygga runt
fönster i lättbetongvägg.

Figur 22. Fönstrets placering i väggen ges genom att ange sträckorna d1-3 (Energiberakning.se)

6.4.2 Grund och källare
Den berörda byggnaden hus A, är byggt i suterräng och därför har U-värdet
av plattan beräknats både som platta på mark och källargrund. Medelvärdet
av dessa värden har använts som U-värde för hela grunden. För beräkning av
båda dessa värden krävs kännedom om byggnadens längd och bredd,
grundisolering och dess värmekonduktivitet, källarväggens tjocklek,
underliggande marktyp samt grundläggningsdjup vid beräkning av
källargrund. I Figur 23 ses bilder från Energiberakning.se vid beräkning av
platta på mark och källargrund.

a)

b)

Figur 23. Beräkning av värmeflödet genom a) platta på mark respektive b) källargrund
(Energiberakning.se).

Då det inte finns någon isolering i grunden har värmekonduktiviteten och
tjockleken för underliggande dränerade gruset använts som det enda
isolerande materialet i grunden.
U-värdet för källarväggen angavs i samband med beräkning av källargolv.
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6.4.3 Tidskonstant och DVUT
Byggnadens tidskonstant fås genom att summera värmekapaciteten av
samtliga byggnadsdelar innanför den isolerande klimatskärmen. För att
beräkna en byggnadsdels värmekapacitet krävs kännedom om volym och
ingående material. Vid beräkning av tidskonstanten för hus A har
innerväggar, bjälklag, invändigt gipsade tak och massiva lägenhetsdörrar
ansätts som de delar som kan lagra värme.
För vidare beräkning av tidskonstanten krävs kännedom om klimatskalets
omslutande area, byggnadens U-värde, ventilation och dess förluster. Med
denna data beräknar Energiberäkningar.se byggnadens tidskonstant och
DVUT vid önskad ort.

6.4.4 Nyttiggjord energi från solinstrålning
För att beräkna hur mycket energi i form av solinstrålning som byggnaden
kan utnyttja krävs data om byggnadens Um-värde, köldbryggor, ventilation,
värmekapacitet, internt värmetillskott och DVUT. Fönstertyp och storlek
anges med dess orienterande väderstreck. Solavskärmning och solskydd
beaktas, balkongfönster antogs ha en avskärmning på 70 % och övriga
fönster antogs vara helt exponerade. Fönsternas g-värde valdes utifrån
standardvärden inställda av programmet då information om dessa saknades.
Utifrån detta räknar programmet ut hur stor del av solenergin som
byggnaden kan utnyttja vid energibalansberäkningen.

6.4.5 U-värdesberäkning väggar, tak och total klimatskärm
U-värdesberäkning av väggar och tak skedde genom kännedom om
byggnadsdelens uppbyggnad. Samtliga skikt med hänsyn till dess tjocklek
och värmekonduktivitet lades till. Energiberakning.se har funktionen att
räkna inhomogena skikt såsom reglade väggar eller tak. Dessa skikt består
av både reglar och isolering. Genom kännedom av den procentuella andelen
trä respektive isolering kunde skiktets U-värde beräknas. I Figur 24 ses ett
utklipp från Energiberäkning.se vid beräkning av inhomogent skick.

Figur 24. Inmatade data för inhomogent skick i bestående av träreglar och isolering i yttervägg
(Energiberakning.se).
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Då byggnadsdelens samtliga komponenter är tillagda beräknas delens totala
U-värde med ett knapptryck. På detta sätt beräknades U-värdet på samtliga
väggar och tak.
U-värdet på byggnadens totala klimatskärm definierades på samma sätt med
skillnaden att hela byggnadsdelar med kända U-värden och areor infogades.
Byggnadens samtliga delar i klimatskärmen från grund till tak samt
köldbryggor lades till och byggnadens totala U-värde beräknas.

6.5 Klimatskärm och förbättringsåtgärder
När byggnadens befintliga klimatskärm och dess U-värden var känt kunde
möjliga förbättringsåtgärder bestämmas. I dialog tillsammans med
energirevisor Per Wickman beslutades att energieffektiviseringen skulle ske
i tre etapper. I etapp ett skulle vindsvåningen och taket tilläggsisoleras för att
sänka byggnadens transmissionsförluster. I etapp två skulle byggnaden
utrustas med frånluftsvärmepumpar för att minska byggnadens
ventilationsförluster och i etapp tre kompletteras med solceller för att sänka
energianvändningen ytterligare.

6.6 Befintlig byggnad
Beräknade U-värden på byggnadens olika delar sammanställdes i en tabell.
Med de beräknade värdena från Vip-Energy och Energiberakning.se sida vid
sida blev resultaten jämförbara. Vidare beräknades byggnadens totala
energiförbrukning för att fastställa byggnadens energikonsumtion i befintligt
skick.

6.7 Etapp ett
Som underlag för tilläggsisolering av vindsvåningen och taket låg ett
erhållet ombyggnadsförslag från Karlskronahem. I förslaget ville
Karlskronahem ge utrymme åt mer isolering i samtliga tak, omkonstruera
motfallstaken till pulpettak med fall från byggnaden samt tilläggsisolera
vindsvåningens ytterväggar. I Figur 25 visas Karlskronahems
förslagslösning på den nya takkonstruktionen.
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Figur 25. Lutningen på taktyp 1 och 2 vänds från huset och samtliga tak utrustas med mer isolering.

Taktyp 1 omkonstrueras så dess fall vänds från byggnaden. Istället för
140 mm isolering ökas det istället till 330 mm. Taket täcks med råspont och
kläs med papp. I Figur 26 ses taktyp 1 efter ombyggnaden.

Figur 26. Taktyp 1 efter ombyggnad.

Taktyp 2 byggs upp på nytt från det befintliga bjälklaget. Istället för den
tidigare konstruktionens motfall vänds fallet från byggnaden. 180 mm
foamglas med =0,036 W/m·°C (Foamglas, 2017) används som isolerande
material med ett ovanpåliggande tätskikt av bitumen. I Figur 27 ses
terrassens (taktyp 2) uppbyggnad efter ombyggnad.
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Figur 27. Taktyp 2 efter ombyggnad.

Taktyp 3 upprustas till totalt 315 mm mineralull. För att ge plats åt detta
kompletteras de befintliga takstolarna med ytterligare 145 mm reglar. Taket
täcks med råspont och kläs med papp. I Figur 28 visas taktyp 3 efter
ombyggnad.

Figur 28. Taktyp 3 efter ombyggnad.

Väggtyp 3, ytterväggarna på takvåningen (plan 7) tilläggsisoleras i samband
med renovering med 80 mm västkustskiva. Fasaden kläs med cembrit
fasadskivor. I Figur 29 ses väggens uppbyggnad efter ombyggnad.
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Figur 29. Väggtyp 3 efter ombyggnad.

Ytterligare åtgärder som vidtas är att ersätta samtliga fönster och
balkongdörrar från byggnadens uppförande på plan 7. De nya fönsterna och
dörrarna antas ha ett U-värde på 1.2 W/m2·°C.
Ovanliggande åtgärder tillämpades och har legat till grund för beräkningarna
i etapp ett.

6.8 Etapp två, frånluftsvärmepump
Vid framtagning av frånluftsvärmepump har programmet IV Produkter
Designer G3 använts. Första steget för att välja typ av aggregat som krävs är
att ha kunskap om byggnadens ventilationsflöde, placering och
användningsområde. I nästa steg väljs storlek på aggregatet utifrån luftflödet
och det externa trycket. Programmet beräknar sedan om det valda aggregatet
klarar förse byggnadens behov. För ett väl dimensionerat aggregat bör
avluftstemperaturen ligga nära 2 oC, vilket är den temperatur då aggregatet
nått sin fulla effektivitet. Slutligen krävs indata för antal lägenheter,
uppvärmd yta och byggnadens befintliga energianvändning för
uppvärmning. Från detta räknar programmet ut energibehovet för
uppvärmning, aggregatets elanvändning, byggnadens nya energianvändning
samt den årliga driftskostnaden.
Aggregaten dimensionerades utifrån antal trappuppgångar och dess Atemp för
att erhålla högst möjliga verkningsgrad. Flödet till varje aggregat beror
därmed på de berörda trapphusets Atemp och ventilationsflöde. Fullständiga
data och information i samband med dimensionering ses i Bilaga 2.
Värmepumparna är tänkta att komplettera husets uppvärmningsystem och
därmed reducera byggnadens fjärrvärmebehov. Frånluftsvärmepumparna
som har använts är av modellen Ecoheater.
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6.9 Etapp tre, Solceller
Solcellssimulering har utförts i mjukvaran Polysun, utvecklad av Vela
Solaris. Med hjälp av Magnus Johansson från Solybrid har en
solcellsanläggning anpassad efter förutsättningarna som passar för det
specifika objektet framarbetats.
Solcellernas lutning har bestämts vara noll grader på grund av takets låga
lutning. På grund av detta påverkas inte riktningen av solcellen vilket
förenklar då byggnaden har en unik utformning. Den valda solcellsmodulen
är av typen PLM-320M-72 som är en 320 watts modul. Fullständig
solcellsdimensionering ses i bilaga 3.

6.10 Livscykelkostnadsanalys
En enklare livscykelkostnadsanalys genomfördes i
fastighetsenergiprogrammet. I programmet infogas data om byggnadens
befintliga klimatskärm och energianvändning. Vidare infogas vidtagna
förbättringsåtgärder såsom tilläggsisolering, frånluftsvärmepumpar och
solceller. Programmet beräknar byggnadens nya energiförbrukning samt
kostnad och avbetalningstid för vidtagna åtgärder baserat på
schablonvärden. Resultatet av detta ses under bilaga 4.
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7 Resultat
7.1 Befintlig byggnad, klimatskärm och energiförbrukning
Tabell 9 redovisar resultatet från U-värdesberäkningar på konstruktionens
befintliga byggnadsdelar. Beräknade värden är baserade på byggnadens
nuvarande klimatskärm, inga förbättrande åtgärder har vidtagits. Ur tabellen
framgår skillnaden i resultatet beräknat från VIP-Energy samt
Energiberakning.se.
Tabell 9. U-värde på nuvarande byggnadsdelar samt totala klimatskärmen beräknat i VIP-Energy
samt Energiberakning.se.

Byggnadsdel

U-värde [W/m2·°C]

Notering

VIP-Energy

Energiberakning.se

Grund

1,261

0,678

Källarvägg

0,329

0,374

Yttervägg typ 1

Plan 1

0,624

0,650

Yttervägg typ 2

Plan 2-6

0,333

0,315

Yttervägg typ 3

Plan 7

0,360

0,303

Tak typ 1

Motfallstak

0,240

0,238

Tak typ 2

Terrass

0,555

0,558

Tak typ 3

Plan 7

0,241

0,256

U-värde

g-värde

U-värde

g-värde

[W/m2·°C]

[%]

[W/m2·°C]

[%]

Fönster typ 1

2-glas

1,5

61,0

1,5

77,0

Fönster typ 2

Äldre modell

2,4

76,0a

2,4

89,0

1,5

76,0

1,5

77,0

Entrédörr
Ytterdörr övriga

Utan fönster

1,0

0,0

1,0

0,0

Balkongdörr

Äldre modell

2,4

76,0a

2,4

89,0

Total klimatskärm Um-värde
[W/m2·°C]

0,70

0,82

a = Det angivna värdet har reducerats med 70 % för att kompensera skuggning av balkonger.
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Energin som den nuvarande byggnaden förbrukar i befintligt skick, enligt de
två beräkningsprogrammen, redovisas i Tabell 10.
Tabell 10. Beräknad nuvarande energiförbrukning.

Energiberäkningsprogram

Energiförbrukning

Vip-Energy

153 [kWh/m2/år].

Energiberakning.se

152 [kWh/m2/år].

Byggnadens energibalans, förhållandet mellan tillförd energi och
energiförluster redovisas procentuellt i Figur 30 och Figur 31. I figurerna
framgår att byggnadens huvudsakliga tillförda energi består av
uppvärmning, byggnadens största energiförluster sker genom transmission.
2% 4%

6%

Elförsörjning 2%

8%

Personvärme 4%
10%

Sol genom fönster 6%
Latent energi 8%
Processenergi 10%
Värmeförsörjning 70%

70%

Figur 30. Diagrammet visar tillförd energi i byggnadens befintliga utförande.

12%

Spillvatten 12%
Ventilation 35%
53%

35%

Transmission 53%

Figur 31. Diagrammet visar energiförluster i byggnadens befintliga utförande.
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7.2 Etapp ett, tilläggsisolering
I Tabell 11 har byggnadens samtliga tak samt ytterväggar på takvåningen
tilläggsisolerats. Samtliga äldre fönster och balkongdörrar på våning 7 har
bytts ut mot modernare med lägre U-värde. Dessa delar har därmed fått ett
lägre U-värde vilket har resulterat i att klimatskärmen har förbättrats.
Tabell 11. Samtliga takkonstruktioner har tilläggsisolerats, gamla fönster och balkongdörrar på
våning 7 har bytts ut, övriga byggnadsdelar är samma som i föregående tabell 10.

Byggnadsdel

Notering

U-värde [W/m2·°C]
VIP-Energy

Energiberakning.se

Grund

1,261

0,678

Källarvägg

0,329

0,374

Yttervägg typ 1

Plan 1

0,624

0,650

Yttervägg typ 2

Plan 2-6

0,333

0,315

Yttervägg typ 3

Plan 7

0,236

0,182

Tak typ 1

motfallstak

0,112

0,109

Tak typ 2

terrass

0,187

0,194

Tak typ 3

plan 7

0,112

0,133

Fönster typ 1

2-glas

U-värde

g-värde

U-värde

g-värde

[W/m2·°C]

[%]

[W/m2·°C]

[%]

1,5

61,0

1,5

77,0

a

2,4

89,0

Fönster typ 2

äldre modell

2,4

76,0

Fönster typ 3

Endast vån 7

1.2

61,0

1.2

61,0

1,2

76,0

1.2

77,0

Entrédörr
Ytterdörr övriga

Utan fönster

1,0

0,0

1,0

0,0

Balkongdörr

äldre modell

2,4

76,0a

2,4

89,0

Balkongdörr typ 2

Endast vån 7

1.2

61,0

1.2

61,0

Total klimatskärm Um-värde

0,66

0,76

2

[W/m ·°C]
a = Det angivna värdet har reducerats med 70 % för att kompensera skuggning av balkonger.
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Byggnadens totala energiförbrukning enligt de två beräkningsprogrammen
har efter vidtagna åtgärder sänkts och ses i Tabell 12.
Tabell 12. Energiförbrukning efter tilläggsisolerade tak, byte av äldre dörrar och fönster på våning
sju samt tilläggsisoleradeväggar på våning sju.

Energiberäkningsprogram

Energiförbrukning

Vip-Energy

148 [kWh/m2/år].

Energiberakning.se

145 [kWh/m2/år].

I Figur 32 visas ett diagram över hur byggnadens energiförbrukning fördelar
sig mellan uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel. Datan som
använts i diagrammet är baserad på byggnadens energiförbrukning beräknat
i Energiberakningar.se.
6%

23%

Uppvärmning 71%
103 kWh/m²
Tappvarmvatten 23%
33 kWh/m²
Fasighetsel 6%
9 kWh/m²
71%

Figur 32. Uppvärmning av byggnaden står för den dominerande delen av energiförbrukningen men
kan reduceras med frånluftsvärmepump.
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7.3 Etapp två, frånluftsvärmepump
Den tilläggsisolerade klimatskärmen från etapp ett har vidare utrustats med
frånluftsvärmepumpar. Totalt sex värmepumpar har använts och fördelats på
de 13 trapphusen. Värmepumparna är placerade så att frånluften från två
respektive tre trapphus sammankopplas till en pump beroende på trapphusen
och deras totala yta. Byggnadens energiförbrukning för uppvärmning
(energiförbrukning exklusive fastighetsel och uppvärmning av
tappvarmvatten) har sänkts och redovisas i Tabell 13.
Tabell 13. Byggnadens energianvändning före och efter vald värmepump baserat på antal trapphus,
area och flöde. Samtliga aggregat är IV Produkts Ecoheater i två olika storlekar.

Trappuppgång

7 & 9A

9B &
11A

11B &
13A

13B & 15A
& 15B

17A &
17B

19A &
19B

Totalt

Uppvärmd area
[m2]

2600

2600

2600

3650

2500

2450

16 400

Luftflöde [m3/s]

0,91

0,91

0,91

1,28

0,88

0,86

5,75

Aggregat-storlek
Ecoheater

150-1

150-1

150-1

190-1

150-1

150-1

-

6,09

6,09

6,09

7,75

6,02

5,98

-

20,55

20,55

20,55

18,60

21,10

21,40

-

53 421

53 421

53 421

67 881

52 743

52 385

333 272

Effekt [kW]
El-användning
[kWh/m2/år]
El-användning
[kWh/år]

Medel

Energianvändning
innan värmepump
[kWh/m2/år]

103

Energianvändning
efter värmepump
[kWh/m2/år]

59

103

103

103

103

103
103

59

59

60
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58

58

59

Byggnadens totala energiförbrukning har sänkts ytterligare efter den
kompletterats med värmepumpar. I Figur 33 ses hur byggnadens
energiförbrukning fördelar sig mellan uppvärmning, tappvarmvatten och
fastighetsel efter den kompletterats med frånluftsvärmepumpar.
9%

33%
58%

Uppvärmning 58%
59 kWh/m²
Tappvarmvatten 33%
33 kWh/m²
Fasighetsel 9%
9 kWh/m²

Figur 33. Andelen energiåtgång för uppvärmning har sänkts efter att byggnaden utrustades med
frånluftsvärmepumpar.

Efter installerade frånluftsvärmepumpar minskar andelen tillsatsvärme i
form av fjärrvärme. Denna reducering ersätts av den återvunna energin ur
frånluften samt den tillgodogjorda energin från kompressorn. Den nya
elanvändningen ökar med nästan fem gånger samtidigt som den totala
energianvändningen för uppvärming nästan halveras. Figur 34 visar
skillnaden av byggnadens energibehov för uppvärmning och
ventilationssystemets driftel i det befintliga samt det nya med
frånluftsvärmepumpar.
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Figur 34. Den köpta värmen (fjärrvärme) minskar samtidigt som elanvändningen ökar vid installation
av frånluftsvärmepumpar. Data hämtat ur IVProdukt Designer.
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Tabell 14 redovisar den årliga energiförbrukningen efter att
frånluftsvärmepumparna installerats medräknat fjärrvärme, fastighetsel &
tappvarmvatten.
Tabell 14. Energiförbrukning efter installationen av frånluftsvärmepumpar.

Energiberäkningsprogram

Energiförbrukning

Energiförbrukning

101 [kWh/m2/år].

7.4 Etapp tre, solceller
Den värmepumpsutrustade bygganden från etapp två kompletterades med
solceller för att sänka energiförbrukningen ytterligare. Tabell 15. visar
nyckeltalen för den valda solcellsanläggningen.
Tabell 15. Solcellsanläggningens tekniska specifikation.

Solcellsmodultyp

PLM-320M-72

Antal [st]

360

Total bruttoyta [m2]

702

Elproduktion [kWh/år]

97 994

Egen konsumption på timbasis
[kWh/år]

88 630

Egenkonsumptionsandel [%]

90,4

El tillbaka i nätet [kWh/år]

9314

Tabell 16 ses byggnadens årliga energiförbrukning efter samtliga vidtagna
åtgärder, tilläggsisolering, frånluftsvärmepumpar och solceller.
Tabell 16. Energiförbrukning efter installerad solcellsanläggning.

Energiberäkningsprogram

Energiförbrukning

Energiförbrukning

96 [kWh/m2/år].
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8 Analys
8.1 Energieffektivisering
Resultatet visar att med valda energieffektiviseringsåtgärder nås målet att
sänka byggnadens energiförbrukning under 100kWh/m2/år. Byggnadens
årliga energiförbrukning sänks med 56 kWh/m2 vilket motsvarar en
sänkning på 37 %. Dess ursprungliga energiklassning bedömdes till F i den
tidigare genomförda energidekleration. Efter utförda förbättringsåtgärder
bedöms byggnaden enligt Boverkets (2014c) energiklassning hamna i
energiklass D.
Genom att studera byggnadens energiförluster i diagrammet i Figur 31 givet
från VIP-Energy framgår att energiförluster främst kommer från
transmission och ventilation. Valda förbättringsåtgärder att tilläggsisolera
taket och tillsätta värmeväxlare i frånluften är därför högst relevanta för att
angripa de största energiförlusterna i byggnaden. Enligt Högberg et al.
(2009) finns det mycket energi att spara i samband med renovering av
byggnader från denna era. Vidare föreslår Högberg et al åtgärder såsom
förbättring av klimatskalet samt att komplettera byggnaden med effektivare
installationer. Även Lind et al. (2016) skriver att installationer och
tilläggsisolering av vinden är de första åtgärderna som bör vidtas för att
sänka en byggnads energiförbrukning. Vidare skriver Lind et al att
renovering och energieffektivisering av flerbostadshus från
miljonprogrammet inte alltid är ekonomiskt lönsamt för fastighetsägare. Det
är då vanligt att fastighetsägare vidtar ytterligare åtgärder såsom
uppfräschning av kök eller badrum för att erhålla sig rätten att göra en
hyreshöjning då boendekvalitén höjs. Lind et al skriver att betalningsviljan
av en ökad hyra i samband med renovering är låg bland hyresgäster men att
detta överses då det råder bostadsbrist i många svenska städer och därmed
finns tillgång till nya hyresgäster.
Byggnadens transmissionsförluster reduceras genom att sänka byggnades
Um-värde. I etapp ett kompletterades byggandens takvåning med
tilläggsisolerade väggar, nya fönster, dörrar och samtliga tak
tilläggsisolerades. De vidtagna åtgärderna angivna ovan sänkte byggnadens
energiförbrukning något men utan större påverkan. Anledningen till den
mediokra sänkningen beror på de benämnda delarnas area. Byggnadens Umvärde är enligt formel 4 direkt beroende av byggnadens omslutande area. De
tilläggsisolerade byggnadsdelarna fick ett beräknat lägre U-värde men arean
de utgör av den totala klimatskärmen är för liten för att påverka byggnadens
Um-värde i någon större utsträckning.
Ventilationsförlusterna sänktes i etapp två genom att komplettera
byggnadens ventilationssystem med frånluftsvärmepumpar. Det befintliga
ventilationssystemet är av typen fläktstyrd frånluft vilket betyder att avluften
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är lika varm som temperaturen inomhus. Med valda frånluftsvärmepumpar
återvinns istället värmeenergin i den utgående frånluften ner till 2°C vid
optimal drift. Enligt Jansson et al. (2008) är det med dessa åtgärder de
främsta energibesparingarna kan göras. I en studie om energieffektivisering
av ett flerfamiljshus byggt 1995 skriver Gustavsson et al. (2010) att
byggnadens energiförbrukning sänktes från 166,3 kWh/m2/år till
97,5 kWh/m2/år. Största sänkningen har skett genom värmeåtervinning från
ventilation följt av byte till energieffektivare fönster och dörrar. Likt
resultatet från effetiviseringen av hus A på Kungsamarken är det
ventilationen som bidrar till den största sänkningen av en byggnads
energiförbrukning vid energieffektivisering.
I den tredje och sista etappen kompletterades byggnaden med solceller.
Enligt Boverket (2012) får den energi som produceras av egna solceller på
byggnaden räknas bort från byggnadens totala energiförbrukning. Det var
därför av intresse att komplettera byggnaden med solceller. Med denna
åtgärd kunde därför byggnadens slutliga teoretiska energiförbrukning sänkas
till under 100 kWh/m2/år och därmed uppnås det utsatta målet.

8.2 Jämförelsestudie, VIP-Energy/Energiberakning.se
Resultatet visar att byggnadens teoretiska energiförbrukning i befintligt
skick beräknat i VIP-Energy respektive Energiberakning.se är näst intill
samma. Energiförbrukningen är som nämnt i kapitel 2.4 differensen mellan
tillförd energi och energiförlusterna i byggnaden.
Jämförelse mellan de båda programmens beräknade U-värde på olika
byggnadsdelar stämmer överens utan större avvikelse med undantag för
grunden. Grundens U-värde är i VIP-Energy närmare dubbelt så högt
jämfört med det beräknade U-värdet för samma byggnadsdel i
Energiberakning.se. Denna avvikelse tyder på att programmen beräknar Uvärde för grund på olika sätt.
Vid beräkning av byggnadens slutliga Um-värde tas hänsyn till dess
köldbryggor. I VIP-Energy modelleras köldbryggorna med stor noggrannhet
medan Energiberakning.se endast tar hänsyn till dessa som ett procentuellt
påslag på klimatskärmen. Vid beräkning av Um-värdet i Energiberakning.se
har köldbryggorna angivits till 20 % med stöd av Boverkets (2012) handbok
för energihushållning. I rapporten skriver Boverket att inverkan av
köldbryggor normalt kan motsvara en ökning av Um-värdet med 15-20 %.
Vidare skriver Boverket att inverkan av linjära köldbryggor kan vara ännu
högre i flerbostadshus.
Klimatdata anges olika i programmen. I VIP-Energy anges en klimatdatafil
som innehåller detaljerad information om relativ fuktighet, vindhastighet,
temperatur, solstrålning, lufttryck och solreflektion från mark uppmätt för
varje timme under ett år. Energiberakning.se använder sig av en egen
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uträknad dimensionerande vinterutetemperatur samt en klimatfil för området
men det anges inte om programmet tar hänsyn till samtliga faktorer VIPEnergy tar hänsyn till. Skillnaden i klimatfilerna kan ha en inverkan på
resultatet.
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9 Diskussion
9.1 Metoddiskussion
Valet av en kvantitativ metod vid beräkning av byggnadens nuvarande
energiförbrukning i två olika program har gjort det möjligt att jämföra dessa.
Med resultatet från de båda programmen redovisade sida vid sida kan
avikelserna lätt identifieras och reliabiliteten i arbetet styrkas. Programmen
som använts valdes efter dialog med handledaren och på grund av att de är
tillgängliga på Universitetet. Alternativt kunde andra eller ytterligare
program använts. Jämförelse mellan valda program var intressant då VIPEnergy är vetenskapligt och Energiberakning.se är ett enklare
branschverktyg. Trots att arbetsgången i programmen har stora skillnader
blir resultaten jämförbart lika.
Vid dimensionering av värmepump användes IV Produkt Designer som är
IV Produkts eget program. Då programmet ägs av IVP kan endast deras
egna produkter beräknas och dimensioneras. Det finns flera leverantörer på
marknaden som utvecklar och säljer värmepumpar men i undersökningen tas
ingen hänsyn till dessa vilket sänker arbetets reliabilitet något. Användning
av IV Produkts program valdes för att begränsa arbetet då jämförelse mellan
värmepumpar är ett brett område i sig. Vid fördjupning inom området
energieffektivisering kan värmepumpar av andra fabrikat undersökas.
Dimensioneringen av solcellsanläggning genomfördes tillsammans med
Magnus Johansson på Solhybrid. Vidare fördjupning om huruvida den valda
anläggningen är den optimala saknas.
Fastighetsenergiprogrammet Energivision tillämpades för att få en
ekonomisk överblick över vad de valda åtgärderna skulle kosta att
genomföra. Priserna som användes är schablonvärden som finns i
programmet. Ingen större fördjupning har gjorts kring de ekonomiska
aspekterna utan har i första hand tagits fram för att möjliggöra en
lönsamhetsanalys. Vid vidare fördjupning inom området bör mer vikt läggas
på ekonomiska beräkningar för att avgöra lönsamheten av renovering.
Primäradatan som användes är hämtade från ritningar av den specifika
byggnaden. Eftersom byggnader uppförda under denna tid är byggtekniskt
lika kan ändå resultatet tillämpas och användas i samband med beräkning på
liknande byggnader.
För att göra resultatet ekonomiskt mätbart i samband med redovisning för
fastighetsägaren tillämpades fastighetsenergiprogrammet. En
livscykelkostnadsanalys beräknades och finns bifogad som bilaga 4.
Livscykelkostnadsanalysen visas inte under resultatkapitlet då den saknar
fördjupning och enbart är framtagen i intresse av fastighetsägaren.
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9.2 Resultatdiskussion
9.2.1 Energieffektivisering
Resultatet visar att byggnadens årliga energiförbrukning sänks till
96 kWh/m2. Målet att sänka byggnadens årliga energiförbrukning under
100 kWh/m2 har därmed uppnåtts.
Åtgärder som skulle kunnat göras för att sänka byggnadens
energiförbrukning ytterligare är att förbättra klimatskärmen.
Tilläggsisolering av byggnadens ytterväggar sågs inte som ett möjligt
alternativ enligt önskemål från fastighetsägaren då fasaden nyligen hade
renoverats och målats. Om fasaden hade tilläggsisolerats skulle byggnadens
Um-värde sänkas ytterligare då ytterväggarna utgör den största delen av
klimatskalet. Väggtyp 2 utgör närmare en fjärdedel av byggnadens
omslutande area.
Andra åtgärder som skulle kunna vidtagits är värmejustering. Högberg et al.
(2009) skriver att de främsta åtgäderna som bör vidtas vid
energieffektivisering av byggnader från miljonprogrammet är att begränsa
transmissonsförlusterna, återvinna energi från ventilationssytemen och
värmejustering. Med värmejustering menar Högberg et al. att om det finns
möjlighet kan innertemperaturen sänkas, uppvärmningssystem
driftoptimeras och termostater på radiatorer bytas. Temperaturen som har
använts vid beräkningar var 22,2°C då det är den befintliga byggnadens
uppmätta medeltemperatur. Boverket (2016a) föreskriver att vid beräkningar
ska innertemperaturen i flerbostadshus sättas till 22°C. Det ansågs alltså inte
finnas möjlighet att sänka innetemperaturen ytterligare.
Byggnaden har balkonger varav flertalet är inglasade. Vid beräkningar har
balkongerna försummats och ingen hänsyn har tagits till deras inverkan. De
inglasade balkongera är ett möjligt värmemagasin. Det krävs ytterligare
fördjupning inom ämnet för att säga om de inglasade balkonger är
gynsamma för byggnaders energianvändning, men troligtvis har de en viss
inverkan.
Frånluftsvärmepumpen har överlägset varit den mest gynsamma åtgärden för
att sänka energiförbrukningen i byggnaden. Den totala energianvändningen
sänktes med ca 31 % efter installation av pumparna. Investeringen ses
samstämmigt som värdefull och rekommenderas starkt.
Istället för frånluftsvärmepump kunde ventilationssytemet bytts ut mot ett
mer effektivt FTX-system. Jansson et al. (2008) beskriver denna åtgärd som
högeffektiv men dyr och svår i byggnader som behöver kompletteras med
tilluftkanaler. Janson et al. menar att det är svårt att installera tilluftskanaler
utan att påverka takhöjden i byggnaden. Denna åtgärd betraktades därför
inte.
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9.2.2 Jämförelsestudie, VIP-Energy/Energiberakning.se
Jämförelse mellan resultat av beräknade byggnadsdelars U-värde i VIPEnergy och Energiberakning.se är förvårnadsvärt lika. Den enda större
avvikelsen mellan resultaten i de båda programmen är grundens U-värde.
Denna avvikelse tyder på att programmen räknar detta värde på olika sätt.
VIP-energy är ett komplext program med många detaljer och inställningar
medan Energiberakning.se är ett betydligt enklare program. Byggnadens
totala Um-värde aviker något mellan de båda resultaten.
En bidragande faktor till att Um-värdet skiljer sig mellan programmen kan
vara att vid modellering av byggnader i VIP-energy finns det olika
tillvägagångssätt. Det finns ingen regel som säger om det är byggnadens
innermått eller yttermått som ska anges vid modellering. Samma sak gäller
för våningshöjd alternativt takhöjd. Berggren (2013) skriver att det inte finns
någon norm i Sverige för vilket tillvägagångssätt som är rätt respektive fel.
Vid modellering har yttermått respektive våningshöjd angivits. I
programmet VIP-Energy läggs de modellerade köldbryggornas area på den
omslutande arean. Detta har resulterat i att byggnadens omslutande area har
blivit större i VIP-energy än i Energiberakningar.se. Den omslutande arean
som har använts i Energiberakning.se är byggandens utvändiga mått som
noggrant mätts från erhållna byggritningar.
Andra faktorer som kan inverka på Um-värdet är byggnadens värmekapacitet
och DVUT. I VIP-Energy beräknas dessa värden automatiskt efter
modellerad byggnad och indata om klimatet. Energiberakningar.se beräknar
dessa enligt formel 7 respektive formel 8. Hurvida programmen använder
samma värmekapacitet respektive densitet framgår alltså inte. I fortsatta
jämförelsestudie bör mer djup läggas på hur de båda programmen beräkar
DVUT och värmekapacitet och vilka värden de använder.
De mindre avikelserna på de olika byggnadsdelarnas U-värde beror
troligtvis på mindre faktorer såsom hur programmen tar hänsyn till
luftspalter och inhomogena skikt. Vid U-värdesberäkningar har samma mått,
värmekonduktivitet och densitet använts. Inhomogena skikt bestående av
isolerade regelväggar och tak (c/c 600) har i Energiberakning.se beräknats
med en träandel på 10 %. I Vip-energy har dessa skikt istället modellerats
som homogena isoleringsskikt. U-värdet har sedan höjts med 20 % på
byggnadsdelen för att ta hänsyn till de ingående träreglarna. Resultatet bör
alltså endast påverkas av luftspalter och inhomogena skikt.
Vid jämförelse av de två programmen anses VIP-Energy vara ett mer
komplext och exakt program. Programmet anses vara det bättre av de två när
energiberäkning ska göras inför nybyggnationer. VIP-Energys styrka är att
huset byggs upp exakt med alla ingående material och byggnadsdelar,
köldbryggor modelleras exakt efter uppbyggnad och samtliga
byggnadsdelars referenshöjder anges vid modelleringen. Efter modellering i
programmet med samtliga ingående nödvändiga data redovisar programmet
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vilken energianvändning byggnaden har enligt de schablonvärden VIPEnergy bygger på. Nämnvärda data är driftfall (vilken verksamhet drivs i
byggnaden), klimatdata och ventilationstyp. Energiberakning.se lämpar sig
bättre för energiberäkning på befintliga byggnader.
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10 Slutsatser
10.1 Energieffektivisering
Resultatet visar att med valda energieffektiviseringsåtgärder nås målet att
sänka byggnadens årliga energianvändning under 100 kWh/m2.
Tilläggsisolering av mindre delar av klimatskärmen har ingen större
påverkan på byggnadens totala energianvändning, istället finns stora
möjligheter att spara energi genom värmeåtervinning i ventilationssytem.
Genom att komplettera frånluftsystemet med frånluftsvärmepumpar kan
stora mängder energi sparas. Byggnader kan kompletteras med solceller för
att sänka energiförbrukningen ytterligare men utan större inverkan.
Resultaten visar att vid energieffektivisering av byggnader från denna era är
det installationerna som i första hand bör angripas för att sänka
byggnadernas energiförbrukning.
Byggnadens ursprungliga årliga energianvädning var från början 152
kWh/m2. Efter ombyggnad av vindsvåningen kunde energiförbrukningen
reduceras till 145 kWh/m2. Kompletterande värmepumpar i
frånluftssystemet sänkte energianvändningen ytterligare till 101 kWh/m2.
Slutligen kompletterades byggnaden med solceller vilket gav en slutlig årlig
energiförbrukning på 96 kWh/m2. Byggnadens energianvändning sänktes
därmed totalt med 56 kWh/m2/år.

10.2 Jämförelsestudie, VIP-Energy/Enegiberakning.se
Jämförelse mellan beräknade reslutat visar att energiförbrukningen i de olika
programmen stämmer överens utan större avvikelser. Med VIP-Energys
komplexa och noggranna arbetsgång anses detta vara ett mer exakt program
och lämpar sig bäst till simulering av byggnader i projekteringsskedet. Med
VIP-Energy kan byggnader därmed teoretiskt driftoptimeras innan de
uppförts. Energiberakning.se lämpar sig bättre då en överskådlig
energianvändning ska fastställas på en befintligbyggnad. Arbetsgången i
Energiberakning.se är betydligt enklare och inte lika tidskrävande.
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BILAGA 1: Sammanställd indata för energiberäkning
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Väggar
Byggnadsdel

Väggtyp 1:

Väggtyp 2 (plan 2):

Väggtyp 2 (plan 3-6):

Väderstreck

Area [m2]

U-värde [W/m2°C]

VIP energy

Energiberakning.se

Källarvägg

511

0,329

0,374

Nord

15,2

0,624

0,650

Nordöst

32,3

0,624

0,650

Sydöst

121,6

0,624

0,650

Syd

99,2

0,624

0,650

Sydväst

91

0,624

0,650

Nordväst

23,5

0,624

0,650

Nord

123,8

0,333

0,315

Nordöst

146,9

0,333

0,315

Sydöst

114,9

0,333

0,315

Syd

111,4

0,333

0,315

Sydväst

138,8

0,333

0,315

Nordväst

118,5

0,333

0,315

Nord

129

0,333

0,315

Nordöst

169,5

0,333

0,315

Sydöst

114,9

0,333

0,315

Syd

111,4

0,333

0,315

Sydväst

138,8

0,333

0,315

Nordväst

121,7

0,333

0,315

Bilaga 1: sid2: (6)
Cullsjö, Ekman & Östsjö

Väggar
Byggnadsdel

Väggtyp 3

Väderstreck

Area [m2]

U-värde [W/m2°C]

VIP energy

Energiberakning.se

Nord

115,9

0,360

0,303

Nordöst

113,5

0,360

0,303

Sydöst

97,5

0,360

0,303

Syd

117,7

0,360

0,303

Sydväst

112,8

0,360

0,303

Nordväst

98,7

0,360

0,303

Bilaga 1: sid3: (6)
Cullsjö, Ekman & Östsjö

Fönster och dörrar
Byggnadsdel

Väderstreck

Area [m2]

Fönstertyp 1:

Nord

291,4

U-värde [W/m2°C]

Nordöst

252,6

1,5

Sydöst

33,6

1,5

Syd

29

1,5

Sydväst

26,7

1,5

Nordväst

252,1

1,5

Sydöst

296,5

2,4

Syd

295,8

2,4

Sydväst

362,3

2,4

Nord

24

1,5

Nordöst

27,5

1,5

Sydöst

19,8

1,5

Syd

8,7

1,5

Sydväst

19,8

1,5

Nordväst

24

1,5

Sydöst

24,6

1,0

Sydväst

20,8

1,0

Syd

15,1

1,0

Sydöst

88,4

2,4

Sydväst

109,6

2,4

Syd

88,4

2,4

Fönstertyp 2:

Entrédörr:

Ytterdörr övrig:

Balkongdörr:
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1,5

Linjäraköldbryggor
Plan

Byggnadsdel

Plan 1:

Plan 2:

Plan 3-6:

Plan 7:

Längd [m]

Fönster

411

Dörr

192

Entrédörr

78,4

Bjälklag

452

Fönster

608,5

Dörr

278,2

Bjälklag

452

Fönster

2983,2

Dörr

624

Bjälklag

1356

Fönster

751,8

Dörr

145,2

Bjälklag

452
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Omslutandearea
Omkrets
[m]

Golvarea/tak
[m2]

Våningshöjd (vid
yttervägg) [m]

Omslutande
väggarea [m2]

Källarplan

519

2248

2,8

1454

Plan 2-6

452

12790

2,7

6107

Plan 7

437

1362

2,15

939

Plan/byggnadsdel

Totalt

16400 (Atemp)

8500

Grund

-

2346

-

-

Taktyp 1

-

907

-

-

Taktyp 2

-

311

-

-

Taktyp 3

-

1472

-

-

Total takarea

2690
Total omslutandearea 13536
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EcoHeater

Energi EHP

Projekt

Kungsmarken

Aggregat

19A-19B

Storlek

150-1 0,86 m³/s
19A, 19B

Befintligt

Värmeåtervinning
Återvinningssystem
Grundflöde
Forceringsflöde
Frånluftstemperatur
Fukt frånluft
Ortens årsmedeltemperatur
Årlig driftstid
Avluftstemperatur
Värmeeffekt
Återvunnen effekt
Tillförd eleffekt
Värmefaktor årlig

DX
0,86
0
22,2
29
8,0
8 760
2,2
31,6
22,6
9,0
3,5

Ingen
0,86 m³/s
m³/s
22,2 °C
29 %
8,0 °C
8 760 h
22,2 °C
0 kW
0 kW
0 kW
0

Frånluftsfläkt
Sfp-värde
Tillförd eleffekt
Årlig driftstid

0,72
0,62
8 760

1,40 kW/m³/s
1,20 kW
8 760 h

1,26
0,10
6 570

0 l/s
0 kW
0 h

0*
0*
0*

0 l/s
0 kW
0 h

Pumpar
Värmecirkulation kondensor
Flöde
Eleffekt
Årlig driftstid
Brinesystem
Flöde
Eleffekt
Årlig driftstid
*alltid 0 med DX-system
Byggnadsdata
Antal lägenheter
Uppvärmd yta
Nuvarande energianvändning värme exkl. tappvarmvatten

0
2 450
103

0 st
2 450 m²
103 kWh/m²

Energisammanställning, årlig
Energibehov uppvärmning
Återvunnen ur frånluft
Återvunnen från kompressorel
Tillskottsvärme uppvärmning
Elanvändning summa
Elanvändning frånluftsfläkt
Elanvändning pump värmecirkulation kondensor
Elanvändning pump brinesystem
Elanvändning kompressor
Specifik energianvändning värme och ventilation
Specifik energianvändning värme, ventilation och tappvarmvatten

252 350
116 812
46 299
89 239
52 385
5 424
662
0
46 299
58
58

252 350
0
0
252 350
10 547
10 547
0
0
0
107
107

Driftskostnad årlig
Värme
El
Summa

80 315
62 862
143 177

227 115 SEK
12 656 SEK
239 771 SEK

2017-05-11 08:28:22
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kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh/m²
kWh/m²
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Energi EHP

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

19A-19B

Storlek

150-1 0,86 m³/s

Sammanställning för ekonomisk utvärdering
Ekonomiska faktorer
Dagens energipris el
Förväntad realenergiprisökning el
Dagens energipris värme
Förväntad realenergiprisökning värme
Realkalkylränta
Brukstid

1,20
2,0
0,90
2,0
4,0
20
19A, 19B

Värderingssumma (nuvärdeskalkyl)
Investering (I)
Livscykelkostnad energi (E)
Alfafaktor energi (A)
Värderingssumma (I + E x A)
Differens värderingsbelopp

419 000
2 341 391
1,00
2 760 391
1 161 133

Driftsdata
Grundflöde
0,86
Sfp-värde
0,72
Avluftstemperatur
2,2
Värmeeffekt
31,6
Värmefaktor årlig
3,5
Specifik energianvändning*
58
Differens
-49
*Inklusive frånluftsfläkt och pumpar i värmepumpsystemet, exklusive tappvarmvatten.

SEK/kWh
%
SEK/kWh
%
%
år

Befintligt
SEK
3 921 524 SEK
1,00
3 921 524 SEK
SEK

0,86
1,40
22,2
0
0
107

m³/s
kW/m³/s
°C
kW
kWh/m²
kWh/m²

Energianvändning
260 000
240 000
220 000
200 000
Energi [kWh/år]

180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

19A, 19B
Elenergi

2017-05-11 08:28:22

Befintligt
Tillsatsvärme

Återvunnen energi
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Energi EHP

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

19A-19B

Storlek

150-1 0,86 m³/s

Pay back tid med hänsyn till energiprisökning: 4,2 år
Avkastning på investering (exklusive kalkylränta): 23,1 %

Belopp

5 800 000
5 600 000
5 400 000
5 200
5 000
4 800
4 600

000
000
000
000

4 400
4 200
4 000
3 800
3 600

000
000
000
000
000

3 400
3 200
3 000
2 800
2 600

000
000
000
000
000

2 400
2 200
2 000
1 800
1 600

000
000
000
000
000

1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

År
Besparing

2017-05-11 08:28:22

Pay back

%LODJDVLG  
&XOOVM|(NPDQ gVWVM|

IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
Beräknad i version 305.11.3.0

Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

19A-19B

Storlek

150-1 0,86 m³/s

1 (3)

Detta aggregats specifika fläkteleffekt (SFPv) är beräknat med rena filter. Vid återvinning med rotor är
renblåsningsflöde och eventuell tillsatsstrypning medräknad.

SPECIFIK FLÄKTELEFFEKT (SFPv)
Utdata
Totalt för aggregatet
Ecodesign 2016-Godkänt

0,72

kW/m³/s

2018-Godkänt

MÅTT OCH VIKT
Bredd
Höjd
Längd
Vikt

1 120
1 700
1 784
574

mm
mm
mm
kg

Frånluft
0,86
280

m³/s
Pa

(250/30)
1,3
28
62
66
(26)
(106)
17
173

Pa
m/s
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

CASING MODEL, EN1886
AA-50
GRUNDDATA
Indata
Flöde
Externt tryckfall
Fördelning av externt tryckfall
Uteluft/Tilluft Frånluft/Avluft
Utdata
Tvärsnittshastighet
Avluftshuv
Frånluftsbatteri (förångare)
Filter Finfilter M5
Begynnelsetryckfall
Sluttryckfall
Inbyggnadsförlust
Summa interntryck
FLÄKTAR
Utdata

Totalt statiskt tryck
Fläktvarvtal
Totalverkningsgrad
Fläkteleff dim tryck
Fläkteleff rent filt
Motoreffekt
Motorström vid 400V 3-fas
Maxvarv
Reservkapacitet
Fläkttyp
K-faktor för flödesmätning
Max lufttemperatur vid brand i 60min

2017-05-11 08:28:22
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Frånluft
453
1 548
57,3
0,68
0,62
2,50
3,8
2 450
75
EC400R3G-G2
19,15
+70°C

Pa
r/m
%
kW
kW
kW
A
r/m
%

IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
Beräknad i version 305.11.3.0

Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

19A-19B

Storlek

150-1 0,86 m³/s

LJUDDATA (ljudeffekt)
Frekvensband
Frånluft:
Till omgivning
Frånluft
Avluft

2 (3)

63

125 250 500 1k

2k

4k

8k

61
64
44

69
77
63

37
60
56

35
55
56

24
49
47

47
67
54

VÄRMEPUMP
Indata
Frånluftstemperatur
Relativ fukt i frånluft
Utdata
Avluftstemp
Värmeeffekt
Tillförd eleffekt
Värmefaktor årlig*
Vätskeflöde
Temperaturhöjning vätska
Tryckfall vätska
Minsta tillåtna vätskeflöde
Köldmedie R134a
Lamelldelning
Röranslutning

42
64
63

43
63
66

dB
dB
dB

22,2
30
2,2
31,6
9,0
3,52
1,27
6,0
25,0
0,3
4,0
2,5
35

Tot
78
54
68
68

dB
dB(A)
dB(A)
dB(A)

°C
%
°C
kW
kW
l/s
°C
kPa
l/s
kg
mm
mm

*Genomsnittlig värmefaktor beräknad med 40°C på utgående värmebärare.
Observera, för att säkerställa driftsäkerheten på EcoHeater får inkommande vätsketemperatur
inte understiga 20°C.
REKOMMENDERAD AVSÄKRING
Frånluftsaggregat

25A Type C 3x400V+N

För produktdatablad samt etiketter för energiklassning enligt 811/2013 hänvisas till vår hemsida: www.ivprodukt.se

2017-05-11 08:28:22
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Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

19A-19B

Storlek

150-1 0,86 m³/s

3 (3)

Principskiss, rekommenderad inkoppling

Vid projektering ska rörsystemet
kompletteras med erforderliga
pumpar, injusteringsventiler etc. för att
få fullgod funktion.
Drain: Kondensavlopp (frysskyddat)
GT3: Temp-givare uteluft (placeras
nord-ost)
P2: Cirkulationspump värmepump

Principskiss, rekommenderad anslutning och montage

Inkoppling av vätska och kanaler:
1. Bipackade klämringskopplingar och flexibla slangar
ska anslutas till värmepumpen (IN / OUT).
Rekommenderas att slangarna monteras med 180° böj,
minsta böjradie 120 mm.
2. Vid anslutningspunkter ska avstängningsventiler,
rensfilter och ev. avluftningsventiler monteras (levereras
inte av IV Produkt).
3. Om kanalerna ansluts med dukstos ska
kanalisolering monteras över hela anslutningen.
4. Golvbrunn eller motsvarande avlopp ska finnas för
dränering av kondensvatten.

2017-05-11 08:28:22

Montage på avvibrerat plan, exempel flytande golv:
1. Bjälklag, vid placering ovan ljudkänslig miljö kan
extra åtgärder behöva vidtas
2. Isolering bjälklag
3. Golvskiva
4. Stenull 100 mm
5. Spånskiva 22 mm eller motsvarande
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EcoHeater

Energi EHP

Projekt

Kungsmarken

Aggregat

17A-17B

Storlek

150-1 0,88 m³/s
17A, 17B

Befintligt

Värmeåtervinning
Återvinningssystem
Grundflöde
Forceringsflöde
Frånluftstemperatur
Fukt frånluft
Ortens årsmedeltemperatur
Årlig driftstid
Avluftstemperatur
Värmeeffekt
Återvunnen effekt
Tillförd eleffekt
Värmefaktor årlig

DX
0,88
0
22,2
29
8,0
8 760
2,4
31,8
22,8
9,0
3,5

Ingen
0,88 m³/s
m³/s
22,2 °C
29 %
8,0 °C
8 760 h
22,2 °C
0 kW
0 kW
0 kW
0

Frånluftsfläkt
Sfp-värde
Tillförd eleffekt
Årlig driftstid

0,72
0,63
8 760

1,36 kW/m³/s
1,20 kW
8 760 h

1,27
0,10
6 570

0 l/s
0 kW
0 h

0*
0*
0*

0 l/s
0 kW
0 h

Pumpar
Värmecirkulation kondensor
Flöde
Eleffekt
Årlig driftstid
Brinesystem
Flöde
Eleffekt
Årlig driftstid
*alltid 0 med DX-system
Byggnadsdata
Antal lägenheter
Uppvärmd yta
Nuvarande energianvändning värme exkl. tappvarmvatten

0
2 500
103

0 st
2 500 m²
103 kWh/m²

Energisammanställning, årlig
Energibehov uppvärmning
Återvunnen ur frånluft
Återvunnen från kompressorel
Tillskottsvärme uppvärmning
Elanvändning summa
Elanvändning frånluftsfläkt
Elanvändning pump värmecirkulation kondensor
Elanvändning pump brinesystem
Elanvändning kompressor
Specifik energianvändning värme och ventilation
Specifik energianvändning värme, ventilation och tappvarmvatten

257 500
117 943
46 527
93 030
52 743
5 550
666
0
46 527
58
58

257 500
0
0
257 500
10 484
10 484
0
0
0
107
107

Driftskostnad årlig
Värme
El
Summa

83 727
63 292
147 019

231 750 SEK
12 581 SEK
244 331 SEK

2017-05-11 08:28:22

%LODJDVLG  
&XOOVM|(NPDQ gVWVM|

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh/m²
kWh/m²

IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
Beräknad i version 305.11.3.0

Energi EHP

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

17A-17B

Storlek

150-1 0,88 m³/s

Sammanställning för ekonomisk utvärdering
Ekonomiska faktorer
Dagens energipris el
Förväntad realenergiprisökning el
Dagens energipris värme
Förväntad realenergiprisökning värme
Realkalkylränta
Brukstid

1,20
2,0
0,90
2,0
4,0
20
17A, 17B

Värderingssumma (nuvärdeskalkyl)
Investering (I)
Livscykelkostnad energi (E)
Alfafaktor energi (A)
Värderingssumma (I + E x A)
Differens värderingsbelopp

419 000
2 404 220
1,00
2 823 220
1 172 876

Driftsdata
Grundflöde
0,88
Sfp-värde
0,72
Avluftstemperatur
2,4
Värmeeffekt
31,8
Värmefaktor årlig
3,5
Specifik energianvändning*
58
Differens
-49
*Inklusive frånluftsfläkt och pumpar i värmepumpsystemet, exklusive tappvarmvatten.

SEK/kWh
%
SEK/kWh
%
%
år

Befintligt
SEK
3 996 096 SEK
1,00
3 996 096 SEK
SEK

0,88
1,36
22,2
0
0
107

m³/s
kW/m³/s
°C
kW
kWh/m²
kWh/m²

Energianvändning
280 000
260 000
240 000
220 000

Energi [kWh/år]

200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

17A, 17B
Elenergi

2017-05-11 08:28:22

Befintligt
Tillsatsvärme

Återvunnen energi
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IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
Beräknad i version 305.11.3.0

Energi EHP

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

17A-17B

Storlek

150-1 0,88 m³/s

Belopp

Pay back tid med hänsyn till energiprisökning: 4,2 år
Avkastning på investering (exklusive kalkylränta): 23,2 %
5 800 000
5 600 000
5 400 000
5 200 000
5 000 000
4 800 000
4 600 000
4 400 000
4 200 000
4 000 000
3 800 000
3 600 000
3 400 000
3 200 000
3 000 000
2 800 000
2 600 000
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

År
Besparing

2017-05-11 08:28:22

Pay back
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IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
Beräknad i version 305.11.3.0

Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

17A-17B

Storlek

150-1 0,88 m³/s

1 (3)

Detta aggregats specifika fläkteleffekt (SFPv) är beräknat med rena filter. Vid återvinning med rotor är
renblåsningsflöde och eventuell tillsatsstrypning medräknad.

SPECIFIK FLÄKTELEFFEKT (SFPv)
Utdata
Totalt för aggregatet
Ecodesign 2016-Godkänt

0,73

kW/m³/s

2018-Godkänt

MÅTT OCH VIKT
Bredd
Höjd
Längd
Vikt

1 120
1 700
1 784
574

mm
mm
mm
kg

Frånluft
0,88
280

m³/s
Pa

(250/30)
1,3
29
64
67
(27)
(107)
19
179

Pa
m/s
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

CASING MODEL, EN1886
AA-50
GRUNDDATA
Indata
Flöde
Externt tryckfall
Fördelning av externt tryckfall
Uteluft/Tilluft Frånluft/Avluft
Utdata
Tvärsnittshastighet
Avluftshuv
Frånluftsbatteri (förångare)
Filter Finfilter M5
Begynnelsetryckfall
Sluttryckfall
Inbyggnadsförlust
Summa interntryck
FLÄKTAR
Utdata

Totalt statiskt tryck
Fläktvarvtal
Totalverkningsgrad
Fläkteleff dim tryck
Fläkteleff rent filt
Motoreffekt
Motorström vid 400V 3-fas
Maxvarv
Reservkapacitet
Fläkttyp
K-faktor för flödesmätning
Max lufttemperatur vid brand i 60min

2017-05-11 08:28:22
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Frånluft
459
1 564
57,8
0,70
0,64
2,50
3,8
2 450
74
EC400R3G-G2
19,15
+70°C

Pa
r/m
%
kW
kW
kW
A
r/m
%

IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
Beräknad i version 305.11.3.0

Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

17A-17B

Storlek

150-1 0,88 m³/s

LJUDDATA (ljudeffekt)
Frekvensband
Frånluft:
Till omgivning
Frånluft
Avluft

2 (3)

63

125 250 500 1k

2k

4k

8k

61
64
44

69
77
63

38
60
57

35
56
56

24
49
47

48
67
55

VÄRMEPUMP
Indata
Frånluftstemperatur
Relativ fukt i frånluft
Utdata
Avluftstemp
Värmeeffekt
Tillförd eleffekt
Värmefaktor årlig*
Vätskeflöde
Temperaturhöjning vätska
Tryckfall vätska
Minsta tillåtna vätskeflöde
Köldmedie R134a
Lamelldelning
Röranslutning

42
64
63

43
63
66

dB
dB
dB

22,2
30
2,4
31,8
9,0
3,53
1,28
6,0
25,3
0,3
4,0
2,5
35

Tot
78
54
68
68

dB
dB(A)
dB(A)
dB(A)

°C
%
°C
kW
kW
l/s
°C
kPa
l/s
kg
mm
mm

*Genomsnittlig värmefaktor beräknad med 40°C på utgående värmebärare.
Observera, för att säkerställa driftsäkerheten på EcoHeater får inkommande vätsketemperatur
inte understiga 20°C.
REKOMMENDERAD AVSÄKRING
Frånluftsaggregat

25A Type C 3x400V+N

För produktdatablad samt etiketter för energiklassning enligt 811/2013 hänvisas till vår hemsida: www.ivprodukt.se

2017-05-11 08:28:22
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IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
Beräknad i version 305.11.3.0

Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

17A-17B

Storlek

150-1 0,88 m³/s

3 (3)

Principskiss, rekommenderad inkoppling

Vid projektering ska rörsystemet
kompletteras med erforderliga
pumpar, injusteringsventiler etc. för att
få fullgod funktion.
Drain: Kondensavlopp (frysskyddat)
GT3: Temp-givare uteluft (placeras
nord-ost)
P2: Cirkulationspump värmepump

Principskiss, rekommenderad anslutning och montage

Inkoppling av vätska och kanaler:
1. Bipackade klämringskopplingar och flexibla slangar
ska anslutas till värmepumpen (IN / OUT).
Rekommenderas att slangarna monteras med 180° böj,
minsta böjradie 120 mm.
2. Vid anslutningspunkter ska avstängningsventiler,
rensfilter och ev. avluftningsventiler monteras (levereras
inte av IV Produkt).
3. Om kanalerna ansluts med dukstos ska
kanalisolering monteras över hela anslutningen.
4. Golvbrunn eller motsvarande avlopp ska finnas för
dränering av kondensvatten.

2017-05-11 08:28:22

Montage på avvibrerat plan, exempel flytande golv:
1. Bjälklag, vid placering ovan ljudkänslig miljö kan
extra åtgärder behöva vidtas
2. Isolering bjälklag
3. Golvskiva
4. Stenull 100 mm
5. Spånskiva 22 mm eller motsvarande
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IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
Beräknad i version 305.11.3.0

EcoHeater

Energi EHP

Projekt

Kungsmarken

Aggregat

13B,15A,15B

Storlek

190-1 1,28 m³/s
13B, 15A,

Befintligt

Värmeåtervinning
Återvinningssystem
Grundflöde
Forceringsflöde
Frånluftstemperatur
Fukt frånluft
Ortens årsmedeltemperatur
Årlig driftstid
Avluftstemperatur
Värmeeffekt
Återvunnen effekt
Tillförd eleffekt
Värmefaktor årlig

DX
1,28
0
22,2
29
8,0
8 760
3,1
42,5
31,2
11,3
3,8

Ingen
1,28 m³/s
m³/s
22,2 °C
29 %
8,0 °C
8 760 h
22,2 °C
0 kW
0 kW
0 kW
0

Frånluftsfläkt
Sfp-värde
Tillförd eleffekt
Årlig driftstid

0,69
0,88
8 760

1,41 kW/m³/s
1,80 kW
8 760 h

1,69
0,14
6 570

0 l/s
0 kW
0 h

0*
0*
0*

0 l/s
0 kW
0 h

Pumpar
Värmecirkulation kondensor
Flöde
Eleffekt
Årlig driftstid
Brinesystem
Flöde
Eleffekt
Årlig driftstid
*alltid 0 med DX-system
Byggnadsdata
Antal lägenheter
Uppvärmd yta
Nuvarande energianvändning värme exkl. tappvarmvatten

0
3 650
103

0 st
3 650 m²
103 kWh/m²

Energisammanställning, årlig
Energibehov uppvärmning
Återvunnen ur frånluft
Återvunnen från kompressorel
Tillskottsvärme uppvärmning
Elanvändning summa
Elanvändning frånluftsfläkt
Elanvändning pump värmecirkulation kondensor
Elanvändning pump brinesystem
Elanvändning kompressor
Specifik energianvändning värme och ventilation
Specifik energianvändning värme, ventilation och tappvarmvatten

375 950
162 976
59 061
153 913
67 688
7 737
890
0
59 061
61
61

375 950
0
0
375 950
15 810
15 810
0
0
0
107
107

Driftskostnad årlig
Värme
El
Summa

138 522
81 226
219 747

338 355 SEK
18 972 SEK
357 327 SEK

2017-05-11 08:28:22
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IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
Beräknad i version 305.11.3.0

Energi EHP

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

13B,15A,15B

Storlek

190-1 1,28 m³/s

Sammanställning för ekonomisk utvärdering
Ekonomiska faktorer
Dagens energipris el
Förväntad realenergiprisökning el
Dagens energipris värme
Förväntad realenergiprisökning värme
Realkalkylränta
Brukstid

1,20
2,0
0,90
2,0
4,0
20
13B, 15A,

Värderingssumma (nuvärdeskalkyl)
Investering (I)
Livscykelkostnad energi (E)
Alfafaktor energi (A)
Värderingssumma (I + E x A)
Differens värderingsbelopp

434 000
3 593 638
1,00
4 027 638
1 816 538

Driftsdata
Grundflöde
1,28
Sfp-värde
0,69
Avluftstemperatur
3,1
Värmeeffekt
42,5
Värmefaktor årlig
3,8
Specifik energianvändning*
61
Differens
-46
*Inklusive frånluftsfläkt och pumpar i värmepumpsystemet, exklusive tappvarmvatten.

SEK/kWh
%
SEK/kWh
%
%
år

Befintligt
SEK
5 844 176 SEK
1,00
5 844 176 SEK
SEK

1,28
1,41
22,2
0
0
107

m³/s
kW/m³/s
°C
kW
kWh/m²
kWh/m²

Energianvändning
400 000
350 000

Energi [kWh/år]

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

13B, 15A, 15B
Elenergi

2017-05-11 08:28:22

Befintligt

Tillsatsvärme

Återvunnen energi
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IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
Beräknad i version 305.11.3.0

Energi EHP

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

13B,15A,15B

Storlek

190-1 1,28 m³/s

Pay back tid med hänsyn till energiprisökning: 3,1 år
Avkastning på investering (exklusive kalkylränta): 31,7 %
8 500 000
8 000 000
7 500 000
7 000 000
6 500 000
6 000 000
5 500 000

Belopp

5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

År
Besparing

2017-05-11 08:28:22

Pay back
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IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
Beräknad i version 305.11.3.0

Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

13B,15A,15B

Storlek

190-1 1,28 m³/s

1 (3)

Detta aggregats specifika fläkteleffekt (SFPv) är beräknat med rena filter. Vid återvinning med rotor är
renblåsningsflöde och eventuell tillsatsstrypning medräknad.

SPECIFIK FLÄKTELEFFEKT (SFPv)
Utdata
Totalt för aggregatet
Ecodesign 2016-Godkänt

0,70

kW/m³/s

2018-Godkänt

MÅTT OCH VIKT
Bredd
Höjd
Längd
Vikt

1 400
1 720
1 784
670

mm
mm
mm
kg

Frånluft
1,28
280

m³/s
Pa

(250/30)
1,5
30
74
70
(30)
(110)
29
203

Pa
m/s
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

CASING MODEL, EN1886
AA-50
GRUNDDATA
Indata
Flöde
Externt tryckfall
Fördelning av externt tryckfall
Uteluft/Tilluft Frånluft/Avluft
Utdata
Tvärsnittshastighet
Avluftshuv
Frånluftsbatteri (förångare)
Filter Finfilter M5
Begynnelsetryckfall
Sluttryckfall
Inbyggnadsförlust
Summa interntryck
FLÄKTAR
Utdata

Totalt statiskt tryck
Fläktvarvtal
Totalverkningsgrad
Fläkteleff dim tryck
Fläkteleff rent filt
Motoreffekt
Motorström vid 400V 3-fas
Maxvarv
Reservkapacitet
Fläkttyp
K-faktor för flödesmätning
Max lufttemperatur vid brand i 60min

2017-05-11 08:28:23
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Frånluft
483
1 784
63,8
0,97
0,89
2,50
3,8
2 450
61
EC400R3G-G2
19,15
+70°C

Pa
r/m
%
kW
kW
kW
A
r/m
%

IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
Beräknad i version 305.11.3.0

Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

13B,15A,15B

Storlek

190-1 1,28 m³/s

LJUDDATA (ljudeffekt)
Frekvensband
Frånluft:
Till omgivning
Frånluft
Avluft

2 (3)

63

125 250 500 1k

2k

4k

8k

60
63
43

60
70
54

40
62
59

40
63
61

27
52
50

47
67
54

VÄRMEPUMP
Indata
Frånluftstemperatur
Relativ fukt i frånluft
Utdata
Avluftstemp
Värmeeffekt
Tillförd eleffekt
Värmefaktor årlig*
Vätskeflöde
Temperaturhöjning vätska
Tryckfall vätska
Minsta tillåtna vätskeflöde
Köldmedie R134a
Lamelldelning
Röranslutning

43
65
64

44
65
67

dB
dB
dB

22,2
30
3,1
42,5
11,3
3,76
1,71
6,0
31,1
0,4
5,1
2,5
35

Tot
80
50
70
70

dB
dB(A)
dB(A)
dB(A)

°C
%
°C
kW
kW
l/s
°C
kPa
l/s
kg
mm
mm

*Genomsnittlig värmefaktor beräknad med 40°C på utgående värmebärare.
Observera, för att säkerställa driftsäkerheten på EcoHeater får inkommande vätsketemperatur
inte understiga 20°C.
REKOMMENDERAD AVSÄKRING
Frånluftsaggregat

32A Type C 3x400V+N

För produktdatablad samt etiketter för energiklassning enligt 811/2013 hänvisas till vår hemsida: www.ivprodukt.se

2017-05-11 08:28:23
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IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
Beräknad i version 305.11.3.0

Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

13B,15A,15B

Storlek

190-1 1,28 m³/s

3 (3)

Principskiss, rekommenderad inkoppling

Vid projektering ska rörsystemet
kompletteras med erforderliga
pumpar, injusteringsventiler etc. för att
få fullgod funktion.
Drain: Kondensavlopp (frysskyddat)
GT3: Temp-givare uteluft (placeras
nord-ost)
P2: Cirkulationspump värmepump

Principskiss, rekommenderad anslutning och montage

Inkoppling av vätska och kanaler:
1. Bipackade klämringskopplingar och flexibla slangar
ska anslutas till värmepumpen (IN / OUT).
Rekommenderas att slangarna monteras med 180° böj,
minsta böjradie 120 mm.
2. Vid anslutningspunkter ska avstängningsventiler,
rensfilter och ev. avluftningsventiler monteras (levereras
inte av IV Produkt).
3. Om kanalerna ansluts med dukstos ska
kanalisolering monteras över hela anslutningen.
4. Golvbrunn eller motsvarande avlopp ska finnas för
dränering av kondensvatten.

2017-05-11 08:28:23

Montage på avvibrerat plan, exempel flytande golv:
1. Bjälklag, vid placering ovan ljudkänslig miljö kan
extra åtgärder behöva vidtas
2. Isolering bjälklag
3. Golvskiva
4. Stenull 100 mm
5. Spånskiva 22 mm eller motsvarande
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Beräknad i version 305.11.3.0

EcoHeater

Energi EHP

Projekt

Kungsmarken

Aggregat

11B, 13A

Storlek

150-1 0,91 m³/s
11B, 13A

Befintligt

Värmeåtervinning
Återvinningssystem
Grundflöde
Forceringsflöde
Frånluftstemperatur
Fukt frånluft
Ortens årsmedeltemperatur
Årlig driftstid
Avluftstemperatur
Värmeeffekt
Återvunnen effekt
Tillförd eleffekt
Värmefaktor årlig

DX
0,91
0
22,2
29
8,0
8 760
2,7
32,0
23,0
9,0
3,6

Ingen
0,91 m³/s
m³/s
22,2 °C
29 %
8,0 °C
8 760 h
22,2 °C
0 kW
0 kW
0 kW
0

Frånluftsfläkt
Sfp-värde
Tillförd eleffekt
Årlig driftstid

0,73
0,66
8 760

1,32 kW/m³/s
1,20 kW
8 760 h

1,28
0,10
6 570

0 l/s
0 kW
0 h

0*
0*
0*

0 l/s
0 kW
0 h

Pumpar
Värmecirkulation kondensor
Flöde
Eleffekt
Årlig driftstid
Brinesystem
Flöde
Eleffekt
Årlig driftstid
*alltid 0 med DX-system
Byggnadsdata
Antal lägenheter
Uppvärmd yta
Nuvarande energianvändning värme exkl. tappvarmvatten

0
2 600
103

0 st
2 600 m²
103 kWh/m²

Energisammanställning, årlig
Energibehov uppvärmning
Återvunnen ur frånluft
Återvunnen från kompressorel
Tillskottsvärme uppvärmning
Elanvändning summa
Elanvändning frånluftsfläkt
Elanvändning pump värmecirkulation kondensor
Elanvändning pump brinesystem
Elanvändning kompressor
Specifik energianvändning värme och ventilation
Specifik energianvändning värme, ventilation och tappvarmvatten

267 800
119 770
46 930
101 100
53 421
5 819
672
0
46 930
59
59

267 800
0
0
267 800
10 523
10 523
0
0
0
107
107

Driftskostnad årlig
Värme
El
Summa

90 990
64 105
155 095

241 020 SEK
12 628 SEK
253 648 SEK

2017-05-11 08:28:23
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IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
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Energi EHP

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

11B, 13A

Storlek

150-1 0,91 m³/s

Sammanställning för ekonomisk utvärdering
Ekonomiska faktorer
Dagens energipris el
Förväntad realenergiprisökning el
Dagens energipris värme
Förväntad realenergiprisökning värme
Realkalkylränta
Brukstid

1,20
2,0
0,90
2,0
4,0
20
11B, 13A

Värderingssumma (nuvärdeskalkyl)
Investering (I)
Livscykelkostnad energi (E)
Alfafaktor energi (A)
Värderingssumma (I + E x A)
Differens värderingsbelopp

419 000
2 536 312
1,00
2 955 312
1 193 165

Driftsdata
Grundflöde
0,91
Sfp-värde
0,73
Avluftstemperatur
2,7
Värmeeffekt
32,0
Värmefaktor årlig
3,6
Specifik energianvändning*
59
Differens
-48
*Inklusive frånluftsfläkt och pumpar i värmepumpsystemet, exklusive tappvarmvatten.

SEK/kWh
%
SEK/kWh
%
%
år

Befintligt
SEK
4 148 477 SEK
1,00
4 148 477 SEK
SEK

0,91
1,32
22,2
0
0
107

m³/s
kW/m³/s
°C
kW
kWh/m²
kWh/m²

Energianvändning
280 000
260 000
240 000
220 000

Energi [kWh/år]

200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

11B, 13A
Elenergi

2017-05-11 08:28:23

Befintligt
Tillsatsvärme

Återvunnen energi
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Energi EHP

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

11B, 13A

Storlek

150-1 0,91 m³/s

Belopp

Pay back tid med hänsyn till energiprisökning: 4,1 år
Avkastning på investering (exklusive kalkylränta): 23,5 %
6 000 000
5 800 000
5 600 000
5 400 000
5 200 000
5 000 000
4 800 000
4 600 000
4 400 000
4 200 000
4 000 000
3 800 000
3 600 000
3 400 000
3 200 000
3 000 000
2 800 000
2 600 000
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

År
Besparing

2017-05-11 08:28:23

Pay back
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Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

11B, 13A

Storlek

150-1 0,91 m³/s

1 (3)

Detta aggregats specifika fläkteleffekt (SFPv) är beräknat med rena filter. Vid återvinning med rotor är
renblåsningsflöde och eventuell tillsatsstrypning medräknad.

SPECIFIK FLÄKTELEFFEKT (SFPv)
Utdata
Totalt för aggregatet
Ecodesign 2016-Godkänt

0,74

kW/m³/s

2018-Godkänt

MÅTT OCH VIKT
Bredd
Höjd
Längd
Vikt

1 120
1 700
1 784
574

mm
mm
mm
kg

Frånluft
0,91
280

m³/s
Pa

(250/30)
1,4
31
68
68
(28)
(108)
19
186

Pa
m/s
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

CASING MODEL, EN1886
AA-50
GRUNDDATA
Indata
Flöde
Externt tryckfall
Fördelning av externt tryckfall
Uteluft/Tilluft Frånluft/Avluft
Utdata
Tvärsnittshastighet
Avluftshuv
Frånluftsbatteri (förångare)
Filter Finfilter M5
Begynnelsetryckfall
Sluttryckfall
Inbyggnadsförlust
Summa interntryck
FLÄKTAR
Utdata

Totalt statiskt tryck
Fläktvarvtal
Totalverkningsgrad
Fläkteleff dim tryck
Fläkteleff rent filt
Motoreffekt
Motorström vid 400V 3-fas
Maxvarv
Reservkapacitet
Fläkttyp
K-faktor för flödesmätning
Max lufttemperatur vid brand i 60min

2017-05-11 08:28:23
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Frånluft
466
1 586
58,1
0,73
0,67
2,50
3,8
2 450
73
EC400R3G-G2
19,15
+70°C

Pa
r/m
%
kW
kW
kW
A
r/m
%

IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
Beräknad i version 305.11.3.0

Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

11B, 13A

Storlek

150-1 0,91 m³/s

LJUDDATA (ljudeffekt)
Frekvensband
Frånluft:
Till omgivning
Frånluft
Avluft

2 (3)

63

125 250 500 1k

2k

4k

8k

61
64
44

68
77
62

38
60
57

35
56
56

24
49
47

48
67
55

VÄRMEPUMP
Indata
Frånluftstemperatur
Relativ fukt i frånluft
Utdata
Avluftstemp
Värmeeffekt
Tillförd eleffekt
Värmefaktor årlig*
Vätskeflöde
Temperaturhöjning vätska
Tryckfall vätska
Minsta tillåtna vätskeflöde
Köldmedie R134a
Lamelldelning
Röranslutning

42
64
63

43
64
66

dB
dB
dB

22,2
30
2,7
32,0
9,0
3,55
1,29
6,0
25,7
0,3
4,0
2,5
35

Tot
78
53
69
68

dB
dB(A)
dB(A)
dB(A)

°C
%
°C
kW
kW
l/s
°C
kPa
l/s
kg
mm
mm

*Genomsnittlig värmefaktor beräknad med 40°C på utgående värmebärare.
Observera, för att säkerställa driftsäkerheten på EcoHeater får inkommande vätsketemperatur
inte understiga 20°C.
REKOMMENDERAD AVSÄKRING
Frånluftsaggregat

25A Type C 3x400V+N

För produktdatablad samt etiketter för energiklassning enligt 811/2013 hänvisas till vår hemsida: www.ivprodukt.se

2017-05-11 08:28:23
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Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

11B, 13A

Storlek

150-1 0,91 m³/s

3 (3)

Principskiss, rekommenderad inkoppling

Vid projektering ska rörsystemet
kompletteras med erforderliga
pumpar, injusteringsventiler etc. för att
få fullgod funktion.
Drain: Kondensavlopp (frysskyddat)
GT3: Temp-givare uteluft (placeras
nord-ost)
P2: Cirkulationspump värmepump

Principskiss, rekommenderad anslutning och montage

Inkoppling av vätska och kanaler:
1. Bipackade klämringskopplingar och flexibla slangar
ska anslutas till värmepumpen (IN / OUT).
Rekommenderas att slangarna monteras med 180° böj,
minsta böjradie 120 mm.
2. Vid anslutningspunkter ska avstängningsventiler,
rensfilter och ev. avluftningsventiler monteras (levereras
inte av IV Produkt).
3. Om kanalerna ansluts med dukstos ska
kanalisolering monteras över hela anslutningen.
4. Golvbrunn eller motsvarande avlopp ska finnas för
dränering av kondensvatten.

2017-05-11 08:28:23

Montage på avvibrerat plan, exempel flytande golv:
1. Bjälklag, vid placering ovan ljudkänslig miljö kan
extra åtgärder behöva vidtas
2. Isolering bjälklag
3. Golvskiva
4. Stenull 100 mm
5. Spånskiva 22 mm eller motsvarande
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EcoHeater

Energi EHP

Projekt

Kungsmarken

Aggregat

9B, 11A

Storlek

150-1 0,91 m³/s
9B, 11A

Befintligt

Värmeåtervinning
Återvinningssystem
Grundflöde
Forceringsflöde
Frånluftstemperatur
Fukt frånluft
Ortens årsmedeltemperatur
Årlig driftstid
Avluftstemperatur
Värmeeffekt
Återvunnen effekt
Tillförd eleffekt
Värmefaktor årlig

DX
0,91
0
22,2
29
8,0
8 760
2,7
32,0
23,0
9,0
3,6

Ingen
0,91 m³/s
m³/s
22,2 °C
29 %
8,0 °C
8 760 h
22,2 °C
0 kW
0 kW
0 kW
0

Frånluftsfläkt
Sfp-värde
Tillförd eleffekt
Årlig driftstid

0,73
0,66
8 760

1,53 kW/m³/s
1,39 kW
8 760 h

1,28
0,10
6 570

0 l/s
0 kW
0 h

0*
0*
0*

0 l/s
0 kW
0 h

Pumpar
Värmecirkulation kondensor
Flöde
Eleffekt
Årlig driftstid
Brinesystem
Flöde
Eleffekt
Årlig driftstid
*alltid 0 med DX-system
Byggnadsdata
Antal lägenheter
Uppvärmd yta
Nuvarande energianvändning värme exkl. tappvarmvatten

0
2 600
103

0 st
2 600 m²
103 kWh/m²

Energisammanställning, årlig
Energibehov uppvärmning
Återvunnen ur frånluft
Återvunnen från kompressorel
Tillskottsvärme uppvärmning
Elanvändning summa
Elanvändning frånluftsfläkt
Elanvändning pump värmecirkulation kondensor
Elanvändning pump brinesystem
Elanvändning kompressor
Specifik energianvändning värme och ventilation
Specifik energianvändning värme, ventilation och tappvarmvatten

267 800
119 770
46 930
101 100
53 421
5 819
672
0
46 930
59
59

267 800
0
0
267 800
12 197
12 197
0
0
0
108
108

Driftskostnad årlig
Värme
El
Summa

90 990
64 105
155 095

241 020 SEK
14 636 SEK
255 656 SEK

2017-05-11 08:28:23
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Energi EHP

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

9B, 11A

Storlek

150-1 0,91 m³/s

Sammanställning för ekonomisk utvärdering
Ekonomiska faktorer
Dagens energipris el
Förväntad realenergiprisökning el
Dagens energipris värme
Förväntad realenergiprisökning värme
Realkalkylränta
Brukstid

1,20
2,0
0,90
2,0
4,0
20
9B, 11A

Värderingssumma (nuvärdeskalkyl)
Investering (I)
Livscykelkostnad energi (E)
Alfafaktor energi (A)
Värderingssumma (I + E x A)
Differens värderingsbelopp

419 000
2 536 312
1,00
2 955 312
1 226 009

Driftsdata
Grundflöde
0,91
Sfp-värde
0,73
Avluftstemperatur
2,7
Värmeeffekt
32,0
Värmefaktor årlig
3,6
Specifik energianvändning*
59
Differens
-49
*Inklusive frånluftsfläkt och pumpar i värmepumpsystemet, exklusive tappvarmvatten.

SEK/kWh
%
SEK/kWh
%
%
år

Befintligt
SEK
4 181 321 SEK
1,00
4 181 321 SEK
SEK

0,91
1,53
22,2
0
0
108

m³/s
kW/m³/s
°C
kW
kWh/m²
kWh/m²

Energianvändning
280 000
260 000
240 000
220 000

Energi [kWh/år]

200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

9B, 11A
Elenergi

2017-05-11 08:28:23

Befintligt
Tillsatsvärme

Återvunnen energi
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Energi EHP

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

9B, 11A

Storlek

150-1 0,91 m³/s

Belopp

Pay back tid med hänsyn till energiprisökning: 4,0 år
Avkastning på investering (exklusive kalkylränta): 24,0 %
6 200 000
6 000 000
5 800 000
5 600 000
5 400 000
5 200 000
5 000 000
4 800 000
4 600 000
4 400 000
4 200 000
4 000 000
3 800 000
3 600 000
3 400 000
3 200 000
3 000 000
2 800 000
2 600 000
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

År
Besparing

2017-05-11 08:28:23

Pay back
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Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

9B, 11A

Storlek

150-1 0,91 m³/s

1 (3)

Detta aggregats specifika fläkteleffekt (SFPv) är beräknat med rena filter. Vid återvinning med rotor är
renblåsningsflöde och eventuell tillsatsstrypning medräknad.

SPECIFIK FLÄKTELEFFEKT (SFPv)
Utdata
Totalt för aggregatet
Ecodesign 2016-Godkänt

0,74

kW/m³/s

2018-Godkänt

MÅTT OCH VIKT
Bredd
Höjd
Längd
Vikt

1 120
1 700
1 784
574

mm
mm
mm
kg

Frånluft
0,91
280

m³/s
Pa

(250/30)
1,4
31
68
68
(28)
(108)
19
186

Pa
m/s
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

CASING MODEL, EN1886
AA-50
GRUNDDATA
Indata
Flöde
Externt tryckfall
Fördelning av externt tryckfall
Uteluft/Tilluft Frånluft/Avluft
Utdata
Tvärsnittshastighet
Avluftshuv
Frånluftsbatteri (förångare)
Filter Finfilter M5
Begynnelsetryckfall
Sluttryckfall
Inbyggnadsförlust
Summa interntryck
FLÄKTAR
Utdata

Totalt statiskt tryck
Fläktvarvtal
Totalverkningsgrad
Fläkteleff dim tryck
Fläkteleff rent filt
Motoreffekt
Motorström vid 400V 3-fas
Maxvarv
Reservkapacitet
Fläkttyp
K-faktor för flödesmätning
Max lufttemperatur vid brand i 60min

2017-05-11 08:28:23
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Frånluft
466
1 586
58,1
0,73
0,67
2,50
3,8
2 450
73
EC400R3G-G2
19,15
+70°C

Pa
r/m
%
kW
kW
kW
A
r/m
%

IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
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Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

9B, 11A

Storlek

150-1 0,91 m³/s

LJUDDATA (ljudeffekt)
Frekvensband
Frånluft:
Till omgivning
Frånluft
Avluft

2 (3)

63

125 250 500 1k

2k

4k

8k

61
64
44

68
77
62

38
60
57

35
56
56

24
49
47

48
67
55

VÄRMEPUMP
Indata
Frånluftstemperatur
Relativ fukt i frånluft
Utdata
Avluftstemp
Värmeeffekt
Tillförd eleffekt
Värmefaktor årlig*
Vätskeflöde
Temperaturhöjning vätska
Tryckfall vätska
Minsta tillåtna vätskeflöde
Köldmedie R134a
Lamelldelning
Röranslutning

42
64
63

43
64
66

dB
dB
dB

22,2
30
2,7
32,0
9,0
3,55
1,29
6,0
25,7
0,3
4,0
2,5
35

Tot
78
53
69
68

dB
dB(A)
dB(A)
dB(A)

°C
%
°C
kW
kW
l/s
°C
kPa
l/s
kg
mm
mm

*Genomsnittlig värmefaktor beräknad med 40°C på utgående värmebärare.
Observera, för att säkerställa driftsäkerheten på EcoHeater får inkommande vätsketemperatur
inte understiga 20°C.
REKOMMENDERAD AVSÄKRING
Frånluftsaggregat

25A Type C 3x400V+N

För produktdatablad samt etiketter för energiklassning enligt 811/2013 hänvisas till vår hemsida: www.ivprodukt.se

2017-05-11 08:28:23
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Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

9B, 11A

Storlek

150-1 0,91 m³/s

3 (3)

Principskiss, rekommenderad inkoppling

Vid projektering ska rörsystemet
kompletteras med erforderliga
pumpar, injusteringsventiler etc. för att
få fullgod funktion.
Drain: Kondensavlopp (frysskyddat)
GT3: Temp-givare uteluft (placeras
nord-ost)
P2: Cirkulationspump värmepump

Principskiss, rekommenderad anslutning och montage

Inkoppling av vätska och kanaler:
1. Bipackade klämringskopplingar och flexibla slangar
ska anslutas till värmepumpen (IN / OUT).
Rekommenderas att slangarna monteras med 180° böj,
minsta böjradie 120 mm.
2. Vid anslutningspunkter ska avstängningsventiler,
rensfilter och ev. avluftningsventiler monteras (levereras
inte av IV Produkt).
3. Om kanalerna ansluts med dukstos ska
kanalisolering monteras över hela anslutningen.
4. Golvbrunn eller motsvarande avlopp ska finnas för
dränering av kondensvatten.

2017-05-11 08:28:23

Montage på avvibrerat plan, exempel flytande golv:
1. Bjälklag, vid placering ovan ljudkänslig miljö kan
extra åtgärder behöva vidtas
2. Isolering bjälklag
3. Golvskiva
4. Stenull 100 mm
5. Spånskiva 22 mm eller motsvarande
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EcoHeater

Energi EHP

Projekt

Kungsmarken

Aggregat

7A, 9A

Storlek

150-1 0,91 m³/s
7A, 9A

Befintligt

Värmeåtervinning
Återvinningssystem
Grundflöde
Forceringsflöde
Frånluftstemperatur
Fukt frånluft
Ortens årsmedeltemperatur
Årlig driftstid
Avluftstemperatur
Värmeeffekt
Återvunnen effekt
Tillförd eleffekt
Värmefaktor årlig

DX
0,91
0
22,2
29
8,0
8 760
2,7
32,0
23,0
9,0
3,6

Ingen
0,91 m³/s
m³/s
22,2 °C
29 %
8,0 °C
8 760 h
22,2 °C
0 kW
0 kW
0 kW
0

Frånluftsfläkt
Sfp-värde
Tillförd eleffekt
Årlig driftstid

0,73
0,66
8 760

1,26 kW/m³/s
1,15 kW
8 760 h

1,28
0,10
6 570

0 l/s
0 kW
0 h

0*
0*
0*

0 l/s
0 kW
0 h

Pumpar
Värmecirkulation kondensor
Flöde
Eleffekt
Årlig driftstid
Brinesystem
Flöde
Eleffekt
Årlig driftstid
*alltid 0 med DX-system
Byggnadsdata
Antal lägenheter
Uppvärmd yta
Nuvarande energianvändning värme exkl. tappvarmvatten

0
2 600
103

0 st
2 600 m²
103 kWh/m²

Energisammanställning, årlig
Energibehov uppvärmning
Återvunnen ur frånluft
Återvunnen från kompressorel
Tillskottsvärme uppvärmning
Elanvändning summa
Elanvändning frånluftsfläkt
Elanvändning pump värmecirkulation kondensor
Elanvändning pump brinesystem
Elanvändning kompressor
Specifik energianvändning värme och ventilation
Specifik energianvändning värme, ventilation och tappvarmvatten

267 800
119 770
46 930
101 100
53 421
5 819
672
0
46 930
59
59

267 800
0
0
267 800
10 044
10 044
0
0
0
107
107

Driftskostnad årlig
Värme
El
Summa

90 990
64 105
155 095

241 020 SEK
12 053 SEK
253 073 SEK

2017-05-11 08:28:24
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IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
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Energi EHP

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

7A, 9A

Storlek

150-1 0,91 m³/s

Sammanställning för ekonomisk utvärdering
Ekonomiska faktorer
Dagens energipris el
Förväntad realenergiprisökning el
Dagens energipris värme
Förväntad realenergiprisökning värme
Realkalkylränta
Brukstid

1,20
2,0
0,90
2,0
4,0
20
7A, 9A

Värderingssumma (nuvärdeskalkyl)
Investering (I)
Livscykelkostnad energi (E)
Alfafaktor energi (A)
Värderingssumma (I + E x A)
Differens värderingsbelopp

419 000
2 536 312
1,00
2 955 312
1 183 767

Driftsdata
Grundflöde
0,91
Sfp-värde
0,73
Avluftstemperatur
2,7
Värmeeffekt
32,0
Värmefaktor årlig
3,6
Specifik energianvändning*
59
Differens
-48
*Inklusive frånluftsfläkt och pumpar i värmepumpsystemet, exklusive tappvarmvatten.

SEK/kWh
%
SEK/kWh
%
%
år

Befintligt
SEK
4 139 079 SEK
1,00
4 139 079 SEK
SEK

0,91
1,26
22,2
0
0
107

m³/s
kW/m³/s
°C
kW
kWh/m²
kWh/m²

Energianvändning
280 000
260 000
240 000
220 000

Energi [kWh/år]

200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

7A, 9A
Elenergi
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Befintligt
Tillsatsvärme

Återvunnen energi
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Beräknad i version 305.11.3.0

Energi EHP

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

7A, 9A

Storlek

150-1 0,91 m³/s

Belopp

Pay back tid med hänsyn till energiprisökning: 4,1 år
Avkastning på investering (exklusive kalkylränta): 23,4 %
6 000 000
5 800 000
5 600 000
5 400 000
5 200 000
5 000 000
4 800 000
4 600 000
4 400 000
4 200 000
4 000 000
3 800 000
3 600 000
3 400 000
3 200 000
3 000 000
2 800 000
2 600 000
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

År
Besparing

2017-05-11 08:28:24

Pay back
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Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

7A, 9A

Storlek

150-1 0,91 m³/s

1 (3)

Detta aggregats specifika fläkteleffekt (SFPv) är beräknat med rena filter. Vid återvinning med rotor är
renblåsningsflöde och eventuell tillsatsstrypning medräknad.

SPECIFIK FLÄKTELEFFEKT (SFPv)
Utdata
Totalt för aggregatet
Ecodesign 2016-Godkänt

0,74

kW/m³/s

2018-Godkänt

MÅTT OCH VIKT
Bredd
Höjd
Längd
Vikt

1 120
1 700
1 784
574

mm
mm
mm
kg

Frånluft
0,91
280

m³/s
Pa

(250/30)
1,4
31
68
68
(28)
(108)
19
186

Pa
m/s
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

CASING MODEL, EN1886
AA-50
GRUNDDATA
Indata
Flöde
Externt tryckfall
Fördelning av externt tryckfall
Uteluft/Tilluft Frånluft/Avluft
Utdata
Tvärsnittshastighet
Avluftshuv
Frånluftsbatteri (förångare)
Filter Finfilter M5
Begynnelsetryckfall
Sluttryckfall
Inbyggnadsförlust
Summa interntryck
FLÄKTAR
Utdata

Totalt statiskt tryck
Fläktvarvtal
Totalverkningsgrad
Fläkteleff dim tryck
Fläkteleff rent filt
Motoreffekt
Motorström vid 400V 3-fas
Maxvarv
Reservkapacitet
Fläkttyp
K-faktor för flödesmätning
Max lufttemperatur vid brand i 60min

2017-05-11 08:28:24
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Frånluft
466
1 586
58,1
0,73
0,67
2,50
3,8
2 450
73
EC400R3G-G2
19,15
+70°C

Pa
r/m
%
kW
kW
kW
A
r/m
%

IV Produkt Designer G3 Version 305.11.3.0
Beräknad i version 305.11.3.0

Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

7A, 9A

Storlek

150-1 0,91 m³/s

LJUDDATA (ljudeffekt)
Frekvensband
Frånluft:
Till omgivning
Frånluft
Avluft

2 (3)

63

125 250 500 1k

2k

4k

8k

61
64
44

68
77
62

38
60
57

35
56
56

24
49
47

48
67
55

VÄRMEPUMP
Indata
Frånluftstemperatur
Relativ fukt i frånluft
Utdata
Avluftstemp
Värmeeffekt
Tillförd eleffekt
Värmefaktor årlig*
Vätskeflöde
Temperaturhöjning vätska
Tryckfall vätska
Minsta tillåtna vätskeflöde
Köldmedie R134a
Lamelldelning
Röranslutning

42
64
63

43
64
66

dB
dB
dB

22,2
30
2,7
32,0
9,0
3,55
1,29
6,0
25,7
0,3
4,0
2,5
35

Tot
78
53
69
68

dB
dB(A)
dB(A)
dB(A)

°C
%
°C
kW
kW
l/s
°C
kPa
l/s
kg
mm
mm

*Genomsnittlig värmefaktor beräknad med 40°C på utgående värmebärare.
Observera, för att säkerställa driftsäkerheten på EcoHeater får inkommande vätsketemperatur
inte understiga 20°C.
REKOMMENDERAD AVSÄKRING
Frånluftsaggregat

25A Type C 3x400V+N

För produktdatablad samt etiketter för energiklassning enligt 811/2013 hänvisas till vår hemsida: www.ivprodukt.se
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Tekniska data

EcoHeater
Projekt

Kungsmarken

Aggregat

7A, 9A

Storlek

150-1 0,91 m³/s

3 (3)

Principskiss, rekommenderad inkoppling

Vid projektering ska rörsystemet
kompletteras med erforderliga
pumpar, injusteringsventiler etc. för att
få fullgod funktion.
Drain: Kondensavlopp (frysskyddat)
GT3: Temp-givare uteluft (placeras
nord-ost)
P2: Cirkulationspump värmepump

Principskiss, rekommenderad anslutning och montage

Inkoppling av vätska och kanaler:
1. Bipackade klämringskopplingar och flexibla slangar
ska anslutas till värmepumpen (IN / OUT).
Rekommenderas att slangarna monteras med 180° böj,
minsta böjradie 120 mm.
2. Vid anslutningspunkter ska avstängningsventiler,
rensfilter och ev. avluftningsventiler monteras (levereras
inte av IV Produkt).
3. Om kanalerna ansluts med dukstos ska
kanalisolering monteras över hela anslutningen.
4. Golvbrunn eller motsvarande avlopp ska finnas för
dränering av kondensvatten.

2017-05-11 08:28:24

Montage på avvibrerat plan, exempel flytande golv:
1. Bjälklag, vid placering ovan ljudkänslig miljö kan
extra åtgärder behöva vidtas
2. Isolering bjälklag
3. Golvskiva
4. Stenull 100 mm
5. Spånskiva 22 mm eller motsvarande
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BILAGA 3: 'LPHQVLRQHULQJVROFHOOHU
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3URIHVVLRQHOOUDSSRUW

7KHUHVRXUFHRIWKLVUHSRUWLWHPLV
QRWUHDFKDEOH

:DVSHU

+HODDQOlJJQLQJHQN:B.DUOVNURQDB

.DUWDQVVHNWLRQHU

3ODWVI|UDQOlJJQLQJHQ
.DUOVNURQD
/RQJLWXG
/DWLWXG
0HWHU|YHUKDYHWP
'HQQDUDSSRUWlUVNDSDGDY
0DJQXV-RKDQVVRQ
0DJQXV-RKDQVVRQ
$UDE\JDWDQ
9l[M|
7HO(PDLOPDJQXV#VROK\EULGVH







9

Bilaga : sid: ()
9HOD6RODULV$*GHUDVOHYHUDQW|UHURFKGLVWULEXWLRQVSDUWQHUVWDULQJHWDQVYDUI|UULNWLJKHWHQLXSSJLIWHUQDRFKUHVXOWDWHQ
Cullsjö, Ekman & Östsjö

3URIHVVLRQHOOUDSSRUW

7KHUHVRXUFHRIWKLVUHSRUWLWHPLV
QRWUHDFKDEOH

$QPlUNQLQJDUSnSURMHNWHW
6|GUDWDNHW

gYHUVLNWVROHO nUVYlUGHQ
7RWDOEUXWWR\WD
(QHUJLSURGXNWLRQ'&>4SYI@
(QHUJLSURGXNWLRQ$&>4LQY@
7RWDOQRPLQHOOHIIHNWDYJHQHUDWRUIlOWHW
3HUIRUPDQFHUDWLR
6SHFLILNnUOLJWXWE\WH
2EDODQVIDV
5HDNWLYHQHUJL>4LQYU@
6NHQEDUHQHUJL>4LQYD@
&2EHVSDULQJ

Pð
N:K
N:K
N:

N:KN:SD
N9$
NYDUK
N9$K
NJ

gYHUVLNWHOHNWULFLWHW nUOLJDYlUGHQ
(JHQNRQVXPWLRQVDQGHO
(JHQNRQVXPWLRQSnWLPEDVLV
cUOLJNRQVXPWLRQ


N:K
N:K

+RULVRQWOLQMH

9lGHUGDWDgYHUVLNW
0HGHOWHPSHUDWXUXWRPKXV
*OREDOVWUnOQLQJnUOLJVXPPD
'LIIXVVWUnOQLQJnUOLJVXPPD







&
N:KPð
N:KPð
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3URIHVVLRQHOOUDSSRUW

7KHUHVRXUFHRIWKLVUHSRUWLWHPLV
QRWUHDFKDEOH

.RPSRQHQW|YHUVLNW nUVYlUGHQ
([WHUQWHOQlW

7UHIDV 99+]<NRSSOLQJ

([WHUQWHOQlW
1RPLQHOOVSlQQLQJ
1RPLQHOOIUHNYHQV
,QPDWQLQJ
%HJUlQVQLQJI|ULQPDWDGDNWLYHIIHNW







9
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7UHIDV 99+]<NRSSOLQJ
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Bilaga : sid: ()
9HOD6RODULV$*GHUDVOHYHUDQW|UHURFKGLVWULEXWLRQVSDUWQHUVWDULQJHWDQVYDUI|UULNWLJKHWHQLXSSJLIWHUQDRFKUHVXOWDWHQ
Cullsjö, Ekman & Östsjö

3URIHVVLRQHOOUDSSRUW

6ROHO5RRISODQ

3/00

7LOOYHUNDUH
)DNWDNlOOD
$QWDOPRGXOHU
$QWDOPRGXOHU GLPHQVLRQHULQJ
7RWDOQRPLQHOOHIIHNWDYJHQHUDWRUIlOWHW
7RWDOEUXWWR\WD
9l[HOULNWDUH1DPQ
7LOOYHUNDUH
9l[HOULNWDUH$QWDOIDVHU
3URMHNW$QWDOYl[HOULNWDUH
3URMHNWFRVSKL
3URMHNW$DQWDOVWUlQJDU
3URMHNW$PRGXOHUSHUVWUlQJ
3URMHNW$ULNWQLQJ
3URMHNW$OXWQLQJ
3URMHNW%DQWDOVWUlQJDU
3URMHNW%PRGXOHUSHUVWUlQJ
3URMHNW%ULNWQLQJ
3URMHNW%OXWQLQJ
3URMHNW&DQWDOVWUlQJDU
3URMHNW&PRGXOHUSHUVWUlQJ
3URMHNW&ULNWQLQJ
3URMHNW&OXWQLQJ
9l[HOULNWDUH1DPQ
7LOOYHUNDUH
9l[HOULNWDUH$QWDOIDVHU
3URMHNW$QWDOYl[HOULNWDUH
3URMHNWFRVSKL
3URMHNW$DQWDOVWUlQJDU
3URMHNW$PRGXOHUSHUVWUlQJ
3URMHNW$ULNWQLQJ
3URMHNW$OXWQLQJ
3URMHNW%DQWDOVWUlQJDU
3URMHNW%PRGXOHUSHUVWUlQJ
3URMHNW%ULNWQLQJ
3URMHNW%OXWQLQJ
3URMHNW&DQWDOVWUlQJDU
3URMHNW&PRGXOHUSHUVWUlQJ
3URMHNW&ULNWQLQJ
3URMHNW&OXWQLQJ
9l[HOULNWDUH1DPQ
7LOOYHUNDUH
9l[HOULNWDUH$QWDOIDVHU







7KHUHVRXUFHRIWKLVUHSRUWLWHPLV
QRWUHDFKDEOH
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3HUOLJKW6RODU&R/WG
3KRWRYROWDLNIRUXP




*URZDWW8(
3HUOLJKW6RODU&R/WG
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3HUOLJKW6RODU&R/WG
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3URIHVVLRQHOOUDSSRUW

6ROHO5RRISODQ

3/00

3URMHNW$QWDOYl[HOULNWDUH
3URMHNWFRVSKL
3URMHNW$DQWDOVWUlQJDU
3URMHNW$PRGXOHUSHUVWUlQJ
3URMHNW$ULNWQLQJ
3URMHNW$OXWQLQJ
3URMHNW%DQWDOVWUlQJDU
3URMHNW%PRGXOHUSHUVWUlQJ
3URMHNW%ULNWQLQJ
3URMHNW%OXWQLQJ
3URMHNW&DQWDOVWUlQJDU
3URMHNW&PRGXOHUSHUVWUlQJ
3URMHNW&ULNWQLQJ
3URMHNW&OXWQLQJ
7RWDOQRPLQHOOHIIHNWDYDOODYl[HOULNWDUQD
(QHUJLSURGXNWLRQ'&>4SYI@
(QHUJLSURGXNWLRQ$&>4LQY@
6SHFLILNnUOLJWXWE\WH
5HDNWLYHQHUJL>4LQYU@
6NHQEDUHQHUJL>4LQYD@
)|UOXVWHUEHURHQGHSnGHUDWLQJ>4GHU@
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3URIHVVLRQHOOUDSSRUW

6ROHO5RRISODQ

7KHUHVRXUFHRIWKLVUHSRUWLWHPLV
QRWUHDFKDEOH

3/00

8WE\WHVROHO$&>4LQY@
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3URIHVVLRQHOOUDSSRUW

7KHUHVRXUFHRIWKLVUHSRUWLWHPLV
QRWUHDFKDEOH

7RWDOVWU|PI|UEUXNQLQJ>(FV@

N:K

(JHQNRQVXPWLRQ>(RFV@

N:K

cU
MDQ
IHE
8WE\WHVROHO'&>4SYI@

PDU

DSU

PDM

MXQ

MXO

DXJ

N:K         
6WUnOQLQJSnPRGXOSODQHW>(VRO39@
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7KHUHVRXUFHRIWKLVUHSRUWLWHPLV
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Samlingsrapport: Energieffektiviseringsåtgärder
I det följande redovisas resultat för valda åtgärder. Viktiga förutsättningar för kalkylerna redovisas nedan.
Genomsnittligt energipris vid beräkning av kostnadsbesparing för värmebesparande åtgärder är 0,70 kr/kWh.
Genomsnittligt elpris vid beräkning av kostnadsbesparing för elbesparande åtgärder är 120,20 öre/kWh.
Samtliga kostnader redovisas exkl. moms.
Energieffektiviseringsåtgärder

Energibesparing,
kWh/år

Kostnadsbesparing 1:a
året, kr

Tilläggsisolering av vindsbjälklag 20 cm

29 700

Tilläggsisolering av yttervägg 10 cm

ͷͳͲͲ

Det finns behov av fasadrenovering
Installation av treglasfönster

Åtgärdskostnad, kr

Återbetalningstid, år

21 500

322 800

15

0,5

͵ͲͲ

329 300

ͻͲ

0,0

11

0,3

428 400

Minskat
koldioxidutsläpp,ton/
år

18 600

38 600

Frånluftsvärmepump

796 900

545 200

2 829 000

5,2

12,3

Installation av solceller

88 600

104 500

1 195 200

11,4

8,0

935 900

711 300

5 104 700

7,2

21,1

Det finns behov av fönsterbyte

TOTALT
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Ekonomi för energieffektiviseringsåtgärder
I det följande redovisas resultat för valda åtgärder. Viktiga förutsättningar för kalkylerna redovisas nedan.
Avkastningskrav: 7 % och Kalkylränta:4 % Avkastningskrav för värmebesparande åtgärder:
Avkastningskrav reducerat med värmeanläggningens energipris ökningstakt:5 %
Avkastningskrav för elbesparande åtgärder: Avkastningskrav reducerat med elprisets ökningstakt:6 %
Energieffektiviseringsåtgärder
Kassaflöde
ÅterbetalAvkastning % Lönsamt/Ol Besparingskr/år
ningstid år
önsamt
kostnad
kr/kWh
Tilläggsisolering av vindsbjälklag 20 cm

6 445

15

6,7

Lönsamt

0,50

Tilläggsisolering av yttervägg 10 cm

-1





Olönsamt



Installation av treglasfönster

39 035

11

14,9

Lönsamt

1,30

Frånluftsvärmepump

307 066

5,2

18,2

Lönsamt

0,30

Installation av solceller

33 415

11,4

8,6

Lönsamt

0,80
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LCC-kalkyl Energieffektivisering fastigheter
Förutsättningarna för beräkningarna är följande
Samtliga kostnader redovisas exkl. moms.
Beräkningarna baseras på nuvarande energiförbrukning.
Grund- och återinvesteringar har beaktats i kalkylerna.
Investeringen är reducerad med nuvärdet av restvärdet år 2037.
Kalkylräntan är 4 %.
Nuvärden av kostnader är summerade under år 2018-2037.
Energieffektiviseringsåtgärder
Minskade
GrundÅterSumma
energi- investering investering
kostnader

Tilläggsisolering av vindsbjälklag 20 cm
Tilläggsisolering av yttervägg 10 cm
Det finns behov av fasadrenovering
Installation av treglasfönster

Frånluftsvärmepump
Installation av solceller

359 300


-230 900
-235 500

0
0

128 500
-

646 100

-360 600

0

285 500

9 124 600
1 749 400

-2 829 000
-1 195 200

0
0

6 295 600
554 200
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Förklaringar
Kassaflöde (cash-flow)
Kostnadsbesparing, dvs. värdet av energibesparingen minus kapitalkostnader. Vid beräkning av kostnadsbesparingen
tas hänsyn till om underhållskostnaderna beräknas öka eller minska.
Kapitalkostnaderna är beräknade som årliga annuiteter utifrån installationskostnaden.
Annuitetsfaktorn är vald med hänsyn till kalkylräntan och antagande om åtgärdens livslängd.
Kassaflödet redovisas med röd färg om det är negativt, dvs. om intäkterna är lägre än kostnaderna.

Återbetalningstid
Installationskostnad dividerat med kostnadsbesparingen. Vid beräkning av kostnadsbesparingen
tas hänsyn till om underhållskostnaderna beräknas öka eller minska.
Återbetalningstiden bör vara väsentligt lägre än den beräknade livslängden för åtgärden.

Avkastning i procent
Kostnadsbesparingen dividerat med installationskostnaden. Vid beräkning av kostnadsbesparingen
tas hänsyn till om underhållskostnaderna beräknas öka eller minska.

Lönsamt/olönsamt
Villkoret för ekonomisk lönsamhet är att avkastningen är högre än avkastningskravet
reducerat med antagande om energiprisernas ökningstakt.
Åtgärden är olönsam om den beräknade avkastningen är lägre än avkastningskravet
reducerat med antagande om energiprisernas ökningstakt.

Besparingskostnad
Besparingskostnaden är kostnaden för att spara en kilowatt-timme.
Besparingskostnaden är beräknad utifrån årliga annuiteter med hänsyn till
installationskostnad, kalkylränta och antagande om åtgärdens livslängd.
Den årliga annuiteten eller kapitalkostnaden (enligt ovan) divideras med den beräknade energibesparingen.
Kriterium för lönsamhet enligt detta lönsamhetsmått är att besparingskostnaden
ska vara lägre är kostnaden för inköpt energi per kilowatt-timme.
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V
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