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Sammanfattning
År 2010 stod byggnader för 32 % av all världens energianvändning. I Sverige har
energianvändningen per kvadratmeter i bostäder och lokaler minskat mellan 1995
och 2015 med 14 %. Trots denna minskning står byggsektorn fortfarande för drygt
40 % av Sveriges totala energianvändning. Kraven på energiåtgång blir allt högre vid
nybyggnation och även vid renovering måste hänsyn tas till energi. Därför är det
viktigt att använda lösningar som producerar egen energi till byggnaden.
Examensarbetet innefattar ett nybyggt flerbostadshus på Kvarnvägen 31 i Gemla.
Byggnaden stod färdig i oktober 2016 och ägs av Vidingehem AB. Den primära
uppvärmningen består av en bergvärmeanläggning. På taket finns solfångare
installerade som laddar energibrunnarna. Ventilationssystemet utnyttjar
energibrunnarna för att öka verkningsgraden i värmeväxlaren.
Syftet är att kartlägga energianvändningen i ett nybyggt flerfamiljshus och att
resultatet ska kunna användas som en vägledning vid byggnation av liknande projekt
i framtiden. Syftet är även att fastställa huruvida installation av solfångare är
gynnsamt både energi- och kostnadsmässigt. Målet är att kartlägga energiåtgången,
redovisa förbättringsåtgärder och analysera de tekniska installationerna.
De metoder som använts vid framtagning av data bestod av studiebesök, platsbesök
och en okulärbesiktning med värmekamera. För att kartlägga och identifiera
energiåtgången i byggnaden har datorprogrammet VIP-Energy använts. Andra
energiberäkningsprogram har även använts för att styrka reliabiliteten i resultatet.
Resultatet av energikartläggningen beräknades till det erhållna från projekteringen
och energideklarationen fastställde byggnaden till energiklass B. Det är många
faktorer som är av betydande vikt vid optimering av solfångare till exempel vinkel,
orientering och installationstyp. Att ha solfångare installerad visade sig vara
gynnsamt både energi- och kostnadsmässigt om de är kopplade enligt förslag. Att
koppla ventilationsaggregatet till energibrunnar är teoretiskt fördelaktig för både
föruppvärmning och avfrostning då det sänker energianvändningen i
ventilationsaggregatet.
Det första förbättringsförslaget består av att justera lutningen på solfångarna vilket
teoretiskt skulle optimera solfångareffekten. Det andra är att utnyttja solfångarna
primärt till tappvarmvattensystemet och endast ladda energibrunnarna vid
värmeöverskott.
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Abstract
Byggnaden i undersökningen stod färdig i oktober 2016 och är belägen på
Kvarnvägen 31 i Gemla. Syftet är att kartlägga energianvändningen och fastställa
huruvida installation av solfångare är gynnsam. Målet är att kartlägga
energiåtgången, redovisa förbättringsåtgärder och analysera de tekniska
installationerna.
Undersökningens metoder bestod av studiebesök, platsbesök, ritningsstudie och en
okulärbesiktning med värmekamera. För att kartlägga och identifiera energiåtgången
har modulering av klimatskal och installationer gjorts i VIP-Energy.
Resultatet av energikartläggningen blev samma som den projekterade. Framtagen
energideklaration gav byggnaden energiklass B. Att ha solfångare installerad visade
sig vara teoretiskt energi- och kostnadseffektiv om de är kopplade enligt förslag. Det
befintliga ventilationssystemet i byggnaden är teoretiskt fördelaktig för både
avrostning och föruppvärmning.
Förbättringsförslagen är att justera solfångarvinklen samt att koppla om
värmetillförseln som erhålls av solfångarna.

Nyckelord: Bergvärme, Energikartläggning, Energibrunnar, Energieffektivisering,
FTX, HYSS, Solfångare
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Abstract
The building in this survey was completed in October 2016 and is located at
Kvarnvägen 31 in Gemla. The purpose of the study is to map the energy consumption
and determine whether the installation of solar collectors is beneficial or not. The
goal is to map the energy use in the building, report improvement measures and
analyse the technical installations.
The qualitative methods consisted of a study visit, site visits, review of drawings and
an ocular survey of the building with a thermal camera. In order to calculate and
analyse the building´s energy use, modelling of the building envelope components
and technical installations were performed in VIP-Energy.
The results of the energy survey shows that the calculated energy use for the building
is similar to the projected energy use and the energy declaration places the building
in energy class B. Many factors are of significant importance in optimizing solar
collectors such as inclination angle, orientation and installation type. Having solar
collectors installed proved to be beneficial both in terms of energy and cost if they
are connected as proposed. HSB FTX is theoretically advantageous for both
preheating of supply air and defrosting of the building's ventilation system.
The enhancement proposals are to adjust the inclination angle of the solar collectors
and to reconnect the heat input obtained from the solar collectors.

Key words: Geothermal heating, Energy mapping, Borehole, Energy efficiency,
FTX, HYSS, Solar collectors
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1 Introduktion
Åren 1983 till 2012 har varit de varmaste 30 åren på 1400 år (IPCC, 2014).
Temperaturökningen beror framförallt på användandet av fossila bränslen.
Växthusgasutsläppet från byggnadssektorn har mer än fördubblats mellan
åren 1970 till 2010 och står för 19 % av det totala utsläppet av växthusgaser
(Tettey, Dodoo & Gustavsson, 2017). År 2010 stod byggnader för 32 % av
all världens energianvändning (Mangold, Österbring & Wallbaum, 2015).
För att stoppa den negativa trenden måste energianvändningen minska och
det genom förnybara energikällor och energieffektivare samhällen.
Den Europeiska Unionen eftersträvar att bli mer energieffektiv, och två
övergripande energimål är att öka användningen av förnybara källor och öka
effektiviteten med 20 % fram till 2020 i förhållande till 1990
(Regeringskansliet, 2017). År 2012 stod bostadsområden i den Europeiska
unionen för 27 % av den totala energianvändningen
(Chegut, Eichholtz & Holtermans, 2016).
Sveriges målsättning är att användningen av förnybar energi skall uppgå till
50 % år 2020. Det är det mest ambitiösa målet i EU och redan 2012
uppnåddes det (Naturvårdsverket, 2017). Även om Sveriges
energianvändning per capita minskar med tiden är den fortfarande enligt
Världsbanken ett av det högsta i världen (Världsbanken, 2014). Det beror till
stor del på det nordliga klimatet och energiintensiva industrier.
Energianvändningen per kvadratmeter i bostäder och lokaler har minskat
mellan 1995 och 2013 med drygt 15 % (Energimyndigheten, 2015). Trots
denna minskning står byggsektorn fortfarande för drygt 40 % av Sveriges
totala energianvändning (Dodoo, Gustavsson & Tettey, 2017).

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Kraven på energiåtgång blir allt högre vid nybyggnation. Även vid
renovering måste hänsyn tas till energiåtgången. Nybyggnadskraven för
2015 skiljer sig beroende på klimatzon och byggnadstyp. Kronobergs län
tillhör klimatzon 3 (Boverket, 2015a). År 2017 ersattes klimatzoner med
justeringsfaktorer som skärpte kraven ytterligare vid nybyggnation
(Isover, 2017).
Växjö kommun jobbar ständigt med miljö- och energifrågor. År 2020 har
kommunen som mål att minska energianvändningen med 20 % per
kvadratmeter för lokaler och bostäder i förhållande till 2010
(Växjö kommun, 2016).
År 2006 infördes lagen om energideklaration som principiellt visar
energiåtgången av byggnader för att underlätta för en effektiv
energianvändning. En energideklaration måste således göras innan
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försäljning, uthyrning samt för publika byggnader som är större än 250 m2.
Energideklarationen gäller i tio år och ägaren av fastigheten har ansvar att en
energideklaration tas fram genom att anlita en oberoende certifierad
energiexpert. Innehållet i en energideklaration varierar beroende på
byggnadstyp och ändamål (Boverket, 2017a).
Det är viktigt att kartlägga energianvändningen i byggnader då det har visat
sig att verklig energianvändning kan överskrida den projekterade med upp
emot 50 % vid nyproduktion (Bagge, 2011). Problematiken som uppstår blir
att byggnadsverken inte når upp till de krav som ställs idag och kostsamma
åtgärder kan bli nödvändiga. Vidare skriver Bagge att anledningen till att
den verkliga energianvändningen blir högre än den projekterade beror på att
fel beräkningsmetoder har använts (Bagge, 2011).
Med tanke på att kraven för energiåtgången blir allt högre och på
felmarginalen vid projekteringen är det lämpligt att kartlägga samt utvärdera
energianvändningen efter byggnation.

1.2 Syfte och Mål
Syftet är att resultatet ska kunna användas som en vägledning för att få lägre
energiförbrukning vid byggnation av liknande projekt i framtiden.
Målet är att redovisa förbättringsåtgärder, kartlägga energianvändningen och
analysera om de tekniska installationerna är gynnsamma både energi- och
kostnadsmässigt i ett nybyggt flerfamiljshus.

1.3 Avgränsningar
Det är enbart ett nybyggt flerfamiljshus i Gemla som har undersökts. Ingen
hänsyn har tagit till lägenhetsinnehavarnas levnadsvanor, ålder eller kön.
Det är enbart uppvärmning med hjälp av bergvärme i kombination med
solfångare som undersökts.
Ingen hänsyn har tagits till de merkostnader som följer på grund av
förbättringsåtgärderna.
Elpriset som används i arbetet är baserat på ett genomsnittligt elpris i
Sverige under 2017. Hänsyn har inte tagits till elprisförändringar under
installationernas livstid.
De klimatdata som används i arbetet är en historisk sammanställning för
Växjö mellan åren 1996 och 2005. De klimatdata som används kan skilja sig
då Gemla ligger utanför Växjö.
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2 Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel redovisas de teorier och regler som tillämpas i rapporten.

2.1 Definitioner
I rapporten kommer dessa definitioner att användas:
Aom

Total yta som omsluter uppvärmd yta

Ackumulatortank

En isolerad tank som varmvatten bevaras i

Atemp

Total yta i byggnaden som är uppvärmd över 10 ℃

BBR

Boverkets Byggregler

BEN

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av
byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett
normalår

COP-faktor

Coefficient of performance är den mängd energi värmepumpen
producerar i förhållande till dess elanvändning

DVUT

Byggnadens dimensionerande utomhustemperatur

Elevererad

Den mängden energi som levererats till en byggnad under ett år

Energiprestanda

Byggnadens årliga elanvändning per uppvärmd m2

Eviktad

Är den energi som huset gör av med gentemot vad den producerar

FTX

Från- och tilluft med värmeväxling

LCC

Livscykelkostnad

Normalårskorrigering

Används för att skapa möjlighet till jämförelse mellan två
byggnaders energianvändning trots att utetemperaturen skiljer sig
åt

PBL

Plan- och bygglagen

Personvärme

Den mängd värme som människor i bostaden alstrar

Um-värde

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för hela byggnadens
klimatskal

Ventilerad rumsvolym

Den totala uppvärmda inomhusvolymen (Atemp×rumshöjden)

VFT

Byggnadens värmeförlusttal vid en inomhustemperatur om 21
grader via klimatskal, läckage och ventilation
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2.2 U-värde
Värmegenomgångskoefficient är ett mått på hur bra olika skikt i klimatskalet
isolerar och mäts i W/m2K. Vid energieffektivt byggande ska U-värdet vara
lågt. Medelvärdet av alla byggnadsdelars U-värde kallas för Um-värde och
symboliserar byggnadens totala värmegenomgång (Villa Varm, u.å).
Ett lågt U-värde minskar både kylbehovet på sommartider och
uppvärmningsbehovet på vintertider. Vilket leder till en minskning av
byggnadens energianvändning (Kharseh & Altorkmany, 2012).

2.3 Energianvändning i flerfamiljshus
Energianvändning i flerfamiljshus delas upp i fyra kategorier; uppvärmning,
tappvarmvatten, fastighetsel och hushållsel. Den schablonmässiga
fördelningen är enligt nedan, se Figur 1 (Landfors, 2014).
Energin som går åt för tappvarmvatten i flerfamiljshus beräknas vara
25 kWh/m2Atemp. Detta kan dock skilja beroende på lägenhetsinnehavare och
levnadsvanor. En annan faktor som spelar in är vad det finns för
tapputrustning i lägenheten. Nyare utrustning har normalt
snålspolningsfunktioner på toalettstolen vilket drar ner vattenanvändningen.
Det har även visat sig att om individuell mätning sker minskar
förbrukningen med upp till 20 % (Energimyndigheten, 2012).
Fastighetsel eller driftel som det också kallas är den el som används för att
driva byggnadens gemensamma installationer. Detta avser bland annat
elanvändning till fläktar, pumpar, hissar och armaturer i gemensamma
utrymmen (Sveby, 2012).
Hushållsel räknas inte med i byggnadens energianvändning eftersom det är
innehavaren av lägenheten som bekostar den elen. I hushållselen ingår ström
för till exempel belysning, kyl och frys, spis, tv, dator och liknande.
Uppvärmning

Hushållsel

Tappvarmvatten

Fastighetsel

10%
12%

16%

62%

Figur 1:Procentuell schablonuppdelning av energianvändningen i flerfamiljshus. Anpassad från
Landfors (2014).
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2.4 Energibalans
En byggnads energibalans är skillnaden mellan energiförluster och tillförd
energi. Med energiförlust räknas köldbryggor, vädring och tappvarmvatten.
Till den tillförda energin räknas solinstrålning, värmeåtervinning, strålning
från människor samt spillvärme från elapparater (Varberg energi, u.å).

2.5 Lagar och förordningar
Byggsektorn har ett flertal lagar, förordningar och regler att anpassa sig
efter. De viktigaste är Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Boverkets
byggregler.

2.5.1 Plan- och bygglagen
Plan och bygglagen (2010:900) är en svensk lag som reglerar
planläggningen av mark, vatten och byggande. Det finns tre nivåer i PBL för
planläggning; regionplan, översiktsplan och detaljplan. Regionsplan och
Översiktsplan är vägledande dokument där kommunerna visar vad dem vill
åstadkomma i framtiden. Detaljplanen är juridiskt bindande och
kommunerna måste därför följa vad som bestämts där
(Länsstyrelsen, 2018a).

2.5.2 Miljöbalken
Miljöbalken (1998:808) trädde i kraft 1999 och ersatte 16 lagar. Målet med
lagen är att främja en hållbar utveckling på sådant sätt att varken nuvarande
generation eller kommande far illa (Länsstyrelsen, 2018b).

2.5.3 Boverkets byggregler
Boverkets byggregler baserar sig på plan- och bygglagen, miljöbalken samt
bostadsförsörjningslagen. Boverket är en myndighet som jobbar för ökad
kunskapsspridning inom byggsektorn. Deras främsta uppgifter är att ta fram
föreskrifter och vägledningar, tillämpa plan- och bygglagen samt ha tillsyn
över energideklarationer (Boverket, 2017b).
I stort sätt varje år kommer en ny upplaga av BBR ut och för att kunna
åskådliggöra detta visas en överskådlig figur nedan (se Figur 2).
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Figur 2: Överskådlig figur över när olika bestämmelser började och slutade gälla (Boverket, 2018)

2.5.3.1 Energideklaration
2006 infördes lagen om energideklaration. En energideklaration ger
fastighetsägaren information om byggnadens energianvändning. Syftet med
lagen var att byggsektorn skulle bli mer energieffektiv och att
inomhusklimatet skulle förbättras (Boverket, 2017a).
En energideklaration måste göras inom två år från att en byggnad tas i bruk
och innan den ska hyras ut eller säljas. Intervallen för energideklarationer är
tio år och måste sedan förnyas.
Det är endast Boverkets certifierade energiexperter som får göra en
deklaration. För att bli godkänd som besiktningsman måste ett kunskapstest
utföras och ansvariga för testet är speciella certifieringsorgan som är
godkända av Swedac (Boverket, 2017a).
2.5.3.2 Energiprestanda
Energiprestanda är ett mått på energianvändningen i en energideklaration. I
energiprestandan räknas uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och
byggnadens fastighetsel. Energiprestandan mäts i kWh/m2Atemp och
resultatet visar hur mycket energi varje uppvärmd kvadratmeter i byggnaden
får göra av med (Boverket, 2017a). Dessa regler är olika beroende på
klimatzon och uppvärmningssätt, se Tabell 1.
Tabell 1: 2015 års energikrav beroende på klimatzon och uppvärmning enligt BBR22.

Byggnadstyp

Klimatzon 1

Klimatzon 2

Klimatzon 3

Klimatzon 4

El

85 kWh/m2

65 kWh/m2

50 kWh/m2

45 kWh/m2

Ej el

115 kWh/m2

100 kWh/m2

80 kWh/m2

75 kWh/m2
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2.5.3.3 Sveriges klimatzoner
Till följd av Sveriges varierande klimat har Boverket tagit fram olika
klimatzoner. Dessa klimatzoner ställer olika krav på energianvändning för
att göra nybyggnation mer rättvis oberoende var i landet det ska byggas
(Boverket, 2012).
År 2015 blev kraven för energianvändning striktare och samtidigt
introducerades en fjärde klimatzon (se Figur 3). Den fjärde klimatzonen
inrättades för att ytterligare justera energianvändningsnivån i Sverige och för
att byggherrar i södra Sverige ska bygga mer energieffektivt
(Boverket, 2015b).
År 2017 ändrade Boverket klimatzonerna återigen och de ersattes av en
geografisk klimatzonsfaktor. Denna faktor utgår från Eskilstuna i
Mälardalen som är faktor ett. Istället för att som tidigare utgå från
länsgränser utgår den nya faktorn från kommungränser. Alla kommuner i
Sverige som har gynnsammare klimat än Eskilstuna får därför en faktor
mindre än ett för att kompensera för det varmare klimatet. Liknande sätt
gäller för kommuner med ett kallare klimat. Dessa får en klimatfaktor större
än ett (Boverket, 2017c).

Figur 3: Sveriges fyra klimatzoner innan 2017 (Boverket, 2015b).
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2.5.3.4 BEN
BEN 1 trädde i kraft 2016. Kort därefter i juni 2017 publicerades BEN 2
som var en revidering av den första upplagan. I föreskriften finns att läsa om
energianvändning i byggnader kopplade till ett normalår. Den beskriver hur
det bör byggas för att klara det regler och lagar kring hur mycket energi en
nybyggnad får göra av med samt om regler kring hur en energideklaration
bör upprättas (Boverket, 2017d).
2.5.3.5 Lufttäthet
År 2006 infördes krav på lufttäthet i klimatskalet. Kravet som BBR ställer är
att luftläckaget inte får överskrida 0,6 l/sm2 (Boverket, 2015a). Detta har
medfört att byggsektorn konstruerar byggnader mer energieffektivt.
Det finns många anledningar till att bygga lufttätt. Bland annat så medför en
otät byggnad att ventilationssystemet fungerar bristfälligt och att
mineralullen minskar sin isolerförmåga. Detta har till följd att byggnadens
energianvändning ökar (Wahlgren, 2010).

2.6 Köldbryggor
I byggnader tas för liten hänsyn till köldbryggor och speciellt i välisolerade
byggnader (kuusk et. al, 2017). I flerfamiljshus står köldbryggor för minst
20 % av energiförlusten under kalla vinterperioder (Feby, 2014a).
En köldbrygga är en del i en konstruktion som är sämre isolerad än vad den
övriga konstruktionen är. Vilket leder till att värme släpps igenom
byggnadsdelen och att energianvändningen ökar. Det kan också leda till en
hygienisk olägenhet och med det menas att en byggnadsdels yttemperatur
blir betydligt kallare än resterande omgivning.
Vid beräkning av en byggnads U-värde skall köldbryggor tas i beaktelse och
då vanligen tre olika; köldbryggor som finns i klimatskärmen, linjära
köldbryggor och punktformiga köldbryggor (Boverket, 2012).

2.6.1 Köldbryggor som finns i klimatskärmen
Köldbryggor som finns i klimatskärmen innefattar sådana byggnadsdelar
som byggs in i konstruktionen och innefattar bland annat, träreglar,
metallreglar, balkar och kramlor. Dessa köldbryggor behandlas samtidigt
som U-värdet bestäms för respektive byggnadsdel. De standarder som
används för att beräkna dessa är (Boverket, 2012):
•

SS-EN ISO 6946:2007- Byggnadskomponenter och byggnadsdelarVärmemotstånd och värmegenomgångskoefficient-Beräkningsmetod
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•

SS 24230 (2)- Värmeisolering-plåtkonstruktioner med köldbryggorBeräkning av värmemotstånd

2.6.2 Linjära köldbryggor
Linjära köldbryggor är tvådimensionella köldbryggor som uppkommer vid
olika typer av anslutningar. Det kan till exempel röra sig om anslutningar
mellan väggar, tak och bjälklag. Det är de linjära köldbryggorna som står för
den största energiförlusten och det har visat sig att den ofta kan öka
byggnadens Um-värde med över 20 % i flerfamiljshus. Dessa köldbryggor
betecknas Ψ och de standarder som används för att beräkna denna typ av
köldbrygga är (Boverket, 2012):
•

SS-EN 14683:2007- Köldbryggor i byggnadskonstruktioner- Linjär
värmegenomgångskoefficient- Förenklade metoder och
schablonvärden

•

SS-EN ISO 10211:2007- Köldbryggor i byggnadskonstruktionervärmeflöden och yttemperatur- Detaljerade Beräkningar

2.6.3 Punktformiga köldbryggor
Punktformiga köldbryggor är tredimensionella köldbryggor och uppstår
exempelvis vid anslutning av en väggs ytterhörn mot takkonstruktionen.
Dessa köldbryggor betecknas χ och kan beräknas enligt standard (Boverket,
2012):
•

SS-EN ISO 10211:2007

2.7 Termografering
Vid termografering används en värmekamera för att identifiera brister
klimatskalet. Dessa kan vara brister som köldbryggor, dålig isolering,
fuktskador, luftläckage etcetera. Det som inte är synligt för det mänskliga
ögat till exempel värmestrålning visas i form av färgskillnader som
representerar olika temperaturer (Eniva, u.å).

2.8 Byggnadsklassning enligt FEBY12
Forum för energieffektivt byggande är en organisation som jobbar för att
uppnå energieffektivare bostäder. Deras mål är att BBR ska ändra reglerna
fram till 2020 så de motsvarar deras guldcertifiering där krav ställs på
maximalt värmeförlusttal (Feby, u.å).
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År 2012 publicerades FEBY12 -kravspecifikation för nollenergihus,
passivhus och minienergihus. I rapporten ställs specifika krav på viktad
energi, levererad energi samt värmeförlusttal för deras tre olika
byggnadstyper. Dessa är nollenergihus, passivhus och minienergihus
(Feby, 2012c), se Tabell 2.

2.8.1 Nollenergihus
Ett nollenergihus är en byggnad som använder mindre energi än den
genererar. Levererad energi måste alltså vara mindre eller lika med summan
producerad energi. Dessutom får inte huset överskrida de krav som ställs på
passivhus i avseende på energianvändning och värmeförlusttal (Feby,
2012b).

2.8.2 Passivhus
Olika länder har sina egna definitioner på vad som menas med ett passivhus.
I Sverige har Feby tagit fram en definition av begreppet. Enligt Feby ska en
byggnad ha hög kvalité och god komfort för att kallas passivhus.
Byggnadens energianvändning ska även vara på en sådan låg nivå att den
primära uppvärmningen enbart består av tilluft från ventilationsaggregatet
(Feby, 2012b).

2.8.3 Minienergihus
Ett minienergihus är en byggnad med en energiförbrukning som motsvarar
kraven i BBR. För att en byggnad ska bli en certifierad enligt Feby ställs
även krav på värmeförlusttal (Feby, 2012b).
Tabell 2: Krav på levererad energi [kWh/m2Atemp] och värmeförlusttal [W/m2Atemp] beroende på
klimatzon och byggnadsklass enligt FEBY12 (Feby, 2012b).

Klimatzon 1

Byggnadsklass
Nollenergihus
Passivhus

Minienergihus

Klimatzon 2

Klimatzon 3

≤0

≤0

≤0

Elevererad

58

54

50

VFTDVUT

17

16

15

Elevererad

78

74

70

VFTDVUT

22

21

20

∑ 𝐸𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑
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2.9 Bergvärme
I Sverige är bergvärme den vanligaste typen av geoenergi och är en av de
vanligaste värmekällorna för uppvärmning av småhus. Det finns över
300 000 bergvärmeanläggningar för småhus och blir även allt vanligare
bland flerbostadshus på landsbygden där det inte finns något fjärrvärmenät
(SGU, u.å).
Bergvärme är en miljövänlig värmekälla då värme hämtas från solenergi
som lagrats i berggrunden. För att hämta värmen installeras en
kollektorslang i ett borrhål. Borrhålets djup är vanligtvis mellan 100 och
200 meter med en diameter på 115 till 165 mm. För att uppnå full effekt bör
borrhålen hålla centrumavståndet 20 m. Kollektorslangen fungerar som en
värmeväxlare, vätskan (oftast etanol och vatten) cirkulerar i slangen, värms
upp av berggrunden och pumpas upp till värmepumpen (SGU, u.å).
I Värmepumpens förångare möts vätskan av ett kallt köldmedium som
värms upp av vätskan och omvandlas till ånga. Ångan av köldmediet blir
sedan trycksatt av en kompressor och temperaturen ökar. Värmen överförs
till husets värmesystem med hjälp av en kondensor och köldmediet återfår
sin flytande form. Trycket lättas av en expansionsventil, köldmediet återfår
sin kyla och fortsätter cirkulera i värmepumpens krets där den återigen
möter vätskan från kollektorslangen (Thermia, u.å), se Figur 4.

Figur 4: Värmepumpens principiella funktion. Anpassat från Thermia (u.å).

Bergvärme är inte enbart en miljövänlig värmekälla; den är även
kostnadseffektiv. Ett utbyte från oljepump till bergvärmepump på ett
campus i Korea visade sig sänka energikostnaderna med cirka 65 %
(Lim & Chun, 2010).
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2.10 Solfångare
Människan har genom tiderna utnyttjat värme från solen och i Sverige
började solvärmetekniken ta fart redan på 1970-talet. På den tiden var
solfångare ett dåligt alternativ på grund sitt höga pris och sin dåliga
prestanda, men på senare tid har solvärmetekniken utvecklats till att bli mer
ekonomisk och energieffektiv (Energikunskap, 2011). Uppmärksamheten för
solenergi ökade under 1990-talet. Detta berodde på växande elpriser och en
bredare kunskap om växthusgaser. Idag är solenergi en av de förnybara
energikällor som växer snabbast ute på marknaden (Svensk
Solenergi, 2018).
En solfångare är som effektivast vid en stor mängd solinstrålning och
används för uppvärmning av vatten. En solfångare kan spela en stor roll för
energianvändningen till uppvärmning av varmvatten. I länder med hög
solintensitet kan en solfångare sköta uppvärmning av varmvatten helt
självständigt (Koroneos & Tsarouhis, 2012). Denna typ av förnybar energi
är användbar för alla typer av byggnader som har ett behov av varmvatten på
sommartider (Svensk Solenergi, 2018).

2.10.1 Solfångare kopplad med tappvarmvatten och värmesystem
Solen strålar på solfångarens svarta yta gör att en frostfri vätska värms upp
och förs vidare till en fylld vattentank. Vätskan överför sedan sin värme till
vattnet i tanken och transporteras därefter till solfångaren för
återuppvärmning. Vattnet som värmts av vätskan förs ut i husets
värmesystem och tanken fylls återigen med ouppvärmt vatten
(Energikunskap, 2011), se Figur 5.

Figur 5: Solfångarens principiella funktion (Energikunskap, 2011).
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2.10.2 Solfångare kopplad till borrhål
Denna typ av koppling fungerar principiellt likadant som koppling till
tappvarmvatten och värmesystem. Men solfångarna kopplas istället till
borrhål och värmen skickas ner i berget för laddning. Detta för att höja
värmepumpens verkningsgrad (Kjellson, Karlsson & Bröms, 2010).
En undersökning som gjordes på 19 anläggningar med solfångare kopplade
till borrhål visade att det är mer lönsamt att borra djupare än att försöka
återladda med solfångare (Kjellsson, 2004). I samma undersökning skriver
Kjellsson att årslagring genom att ladda på sommarn för att ta del av värmen
på vintern inte är lönsamt. Det sker värmeförluster i borrhålen och
temperaturen i berget stannar inte kvar tillräckligt länge (Kjellsson, 2004).
Denna typ av koppling ger som högst elbesparing när borrhålen i
anläggningen är underdimensionerade (Kjellson, Karlsson & Bröms, 2010).

2.10.3 HYSS
Hybrid Solar System är en kombination mellan att ladda borrhål och värma
upp tappvarmvatten. Prioriteten är uppvärmning av tappvarmvatten som
förvaras i en ackumulatortank. Vid värmeöverskott eller låg temperatur
skickas värmen istället ner för laddning av borrhålen. På så sätt undviks för
höga temperaturer i ackumulatortanken och effekten tas till vara i berget
(Free-Energy, u.å).

2.11 Ventilation
Ventilation är en kritisk del i en byggnad. En byggnad utan ett
välfungerande ventilationssystem löper stor risk för fukt, mögel och
föroreningar som kan drabba individens hälsa (Boverket, 2017e).
Ägaren av byggnaden står till ansvar för ett välfungerande
ventilationssystem och år 1992 kom lagen om obligatorisk
ventilationskontroll (OVK). Byggnadsägaren måste upprätta en obligatorisk
ventilationskontroll vid nyproduktion samt vid byte av ventilationssystem.
Kontroller av ventilationssystemet ska även ske i bestämda intervaller
beroende på byggnadstyp och ventilationssystem (Boverket, 2017e).
De tre vanligaste typerna av ventilationssystem för villor och flerbostadshus
är självdragsventilation, mekanisk frånluftsventilation (F-system) och
mekaniskt från- och tilluftssystem (FT-System) (Boverket, 2014). Men då
det senare har blivit krav på återvinning i bostäder har från- och
tilluftssystem med värmeväxling blivit allt vanligare.
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2.11.1 FTX-system
FTX-system är en förkortning för från- och tilluftssystem med värmeväxling
och blir allt vanligare. Meningen är att systemet ska ta till vara på den varma
frånluften genom att värma inkommande uteluft innan den förs in i rummet
som tilluft (Soliduct, u.å), se Figur 6.

Figur 6: FTX-systemets principiella funktion (IV produkt AB, u.å). Med medgivande.

Fördelen med FTX gentemot enklare system såsom frånluftssystem är
värmeåtervinningen. Återvinningen av den tillförda luften uppgår till mellan
50 och 80 % beroende på aggregat (Svensk ventilation, u.å).
2.11.1.1 Värmeväxlare
En värmeväxlares huvuduppgift är att överföra värme från ett medium till ett
annat. Det kan vara från vatten till luft, vatten till vatten, luft till luft etcetera.
Hur effektiv en värmeväxlare är varierar och en beräkning på
temperaturverkningsgraden används för att beräkna växlarens teoretiska
effektivitet1.
De två vanligaste typerna av värmeväxlare som används i bostäder är rotoroch plattvärmeväxlare.
2.11.1.2 Rotorvärmeväxlare
Frånluften och tilluften går igenom ett ventilationsaggregat där frånluftens
värme absorberas av en roterande aluminiumrotor som överför värmen till
inkommande uteluft, detta för att inte blanda oren inneluft med uteluft
(Soliduct, u.å). Denna typ av värmeväxlare lämpas bäst i lokaler utan risk
för luktöverföring som till exempel kontor och affärslokaler.

1

Kommunikation med Niklas Karlsson, IV Produkt AB (2018-04-25).
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2.11.1.3 Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare förekommer normalt i två olika sorter: motströms- och
korströmsvärmeväxlare. Motstömsvärmeväxlaren har den högsta
verkningsgraden. Verkningsgraden för en plattvärmeväxlare är som bäst när
lamellerna är fuktiga, men beräkningar om verkningsgraden görs när
lamellerna är torra. Denna typ av värmeväxlare tillämpas bäst i byggnader
där luktöverföringar bör undvikas, som till exempel bostäder och industrier2.
Skillnaden mellan en motströms- och korströmsvärmeväxlare är
luftströmmarnas riktning. I en korsströmsvärmeväxlare är luftströmmarna
ortogonala och i en motströmsvärmeväxlare är luften motriktad.
I en plattvärmeväxlare flödar frånluften i lamellerna och överför sin värme
till aluminiumplåtar. Tilluften flödar i separata lameller och fångar upp
värmen innan den går ut i rummet (Svensk Ventilation, u.å).

2.11.2 HSB FTX
HSB FTX bygger på att en plattvärmeväxlare är ihopkopplad med ett antal
borrhål i marken. Detta system möjliggör ett effektivare utnyttjande av
ventilationsaggregaten genom att uteluftsintaget inte behöver avfrostas
under årets kyliga dagar. Detta system ger även ett behagligare
inomhusklimat på sommaren eftersom bergets temperatur är kyligare än
uteluftens. Enligt en undersökning från BeBo kan denna anläggning spara
mellan 5 och 8 kWh/m2Atemp. Det har även visat sig att återbetalningstiden
är inom installationens livstid och anses därför vara lönsam
(Kempe & Jonsson, 2015).

2.12 Olika beräkningsprogram
Allt eftersom att högre krav ställs på energianvändning har även
datorprogram inom området blivit bättre och noggrannare. Några av
branschens accepterade och utnyttjade beräkningsprogram är
Mathcad Prime, VIP-Energy, Energiberakning.se samt
Fastighetsenergiprogrammet.

2.12.1 Mathcad Prime 4.0
Matchcad Prime är skapat av Parametric Technology Corporation och är ett
beräkningsprogram för ingenjörer. Med programmet förenklas bland annat
kalkylering (PTC, u.å).

2

Kommunikation med Niklas Karlsson, IV Produkt AB (2018-04-25).
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2.12.2 VIP-Energy
VIP-Energy är ett datorprogram som bygger på forskning och används vid
beräkning samt simulering av en byggnads energianvändning.
Beräkningsprogrammet har en databas med materialparametrar samt
förutsättningar och olika krav som boverkets byggnadsregler är
förprogrammerade i programmet. VIP-Energy kan användas för alla
byggnadsformer, allt från rektangulära till cirkulära (Strusoft, u.å).

2.12.3 Energiberakning.se
Energiberakning.se är ett webbaserat datorprogram som simulerar
energiåtgången i en byggnad. Programmet kan användas i allt från
nyproduktion till äldre byggnader och tillämpar dagens krav i beräkningarna.
Programmet tar även hänsyn till klimatområdet byggnaden befinner sig i.
Detta program har till exempel tillämpats i Sveriges redovisning till
Europeiska Unionen. BBR har sedan 2008 beräknat kraven med
Energiberakning.se.

2.12.4 Fastighetsenergiprogrammet
Energivision Stockholm AB har utvecklat Fastighetsenergiprogrammet som
underlättar för framtagandet av energideklarationer, energianalyser och
energirådgivningar. Programmet är till för flerfamiljshus och kan även
beräkna bland annat LCC för uppvärmning samt olika förbättringsåtgärder i
byggnader (Energivision, u.å).
2.12.4.1 LCC
Livscykelkostnad, LCC är ett verktyg för att beräkna kostnaden för en
produkt. LCC används främst vid dyrare investeringar och avvägningar för
att ta reda på om en investering kommer att löna sig över tid. LCC tar bland
annat hänsyn till produkters inköpspris, driftkostnad och underhållskostnad
(Upphandlingsmyndigheten, 2017).

2.12.5 Pay-back-metoden
Pay-back-metoden är ett enkelt sätt att överskådligt beräkna om en
investering är lönsam eller inte. Den beräknar antal år det tar för en
investering att betala sig (Nationalencyklopedin, u.å), se Ekvation 1.
𝐺
= Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑
𝑎

(1)

Där: G är grundinvesteringen och a är årligt inbetalningsöverskott
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3 Objektsbeskrivning
Byggnaden stod färdig i oktober 2016 och är belägen på Kvarnvägen 31 i
Gemla, 13 kilometer sydväst om Växjös stadskärna. Byggnaden ägs och
förvaltas av Vidingehem AB.
Fastigheten innehåller en huskropp, sex stycken kallgarage och ett miljöhus.
Huskroppen är rektangulär med längden 41,7 m och bredden 11,2 m.
Byggnadens Atemp är 859 m2 och har en ventilerad rumsvolym på 2 147 m3.
Byggnadens bärande delar består av prefabricerade ytterväggar av betong,
lägenhetsskiljande skalväggar och plattbärlag.
Huset är uppdelat i två plan med totalt tolv lägenheter, tio stycken
trerumslägenheter och två stycken tvårumslägenheter. Boarean för
lägenheterna är mellan 60,5 m2 och 69,5 m2. På markplan har lägenheterna
terrass och på plan två har de balkong. Fasadmaterialet på byggnaden är
liggande träpanel (Se Figur 7). Ytterdörrarna i byggnaden går ut i det fria på
markplan och till en loftgång på plan två. Huset är även försett med hiss för
tillgänglighetens skull.

Figur 7: Byggnadens södra fasad.

Växjö räknades till klimatzon 3 i BBR 22 som vid tidpunkten för
uppförandet var det gällande regelverket. Energikravet låg på
50 kWh/m2Atemp för en byggnad med eluppvärmning (se Tabell 1).
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3.1 Byggnadens täthet
Byggnaden täthetsprovades under byggnationen i december 2015 och
läckaget mättes upp till i genomsnitt 0,16 l/sm2 i två av gavellägenheterna
(se bilaga 1).

3.2 Byggnadens kravspecifikation
Vidingehem ställde en rad tekniska krav till entreprenören och de viktigaste
redovisas nedan. För ytterligare kravspecifikationer (se Bilaga 2):
•

Isolering i yttervägg skall vara i treskikt, med överlappande skarvar

•

Runt hela byggnaden skall det vara en 100 mm förhöjd sockel, med
100 mm cellplast för att minimera köldbryggor

•

Vinden skall isoleras efter energibalansberäkningen, dock minst
500 mm lösull

•

Tätning i ytterskalet görs enligt ByggaL

•

Uppvärmning av fastigheten ska ske med bergvärmepump

•

Solfångaranläggning installeras för laddning av energibrunnar till
bergvärmeanläggningen med ett årsutbyte på minst 6000 kWh/år

•

Den specifika energianvändningen till fastigheten ska vara under
28 kW/m²Atemp och år

•

Det maximala luftläkage i klimatskalet vid 50 Pa får inte överskrida
0,25 l/m²s mätningarna ska göras enligt SS-EN 13829. Mätning skall
utföras i fyra lägenheter, varav två av dessa skall vara i
gavellägenheterna, för att säkerställa tätningarna

•

Luftbehandlingssystemet ska vara av typ FTX med
motströmsvärmeväxling

•

Energibrunnar skall utföras för betjäning av förvärmnings/förkylningsbatteri i tillhörande ventilationsaggregat. Uteluften ska
kunna värmas till 0 grader vid DUT via förvärmningsbatteriet

3.3 Energiberäkning i projekteringen
Byggnadens energianvändning beräknades i april 2015 och projekterades då
till 28 kWh/m2Atemp exklusive vädring och ett Um-värde om 0,239 W/m2K
(se Bilaga 3).
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3.4 Byggnadsdelar
Byggnadens klimatskal består av en platta på mark, två olika typer av
ytterväggskonstruktioner och ett sadeltak.

3.4.1 Grundkonstruktion
Grundkonstruktionen är en platta på mark som består av 100 mm platsgjuten
betong, tre skikt med 100 mm cellplast, 200 mm makadam samt en
geotextil. Kantbalkarna är av 400 mm betong och är förhöjd över resterande
platta för att minska uppkomsten av köldbryggor. Kantbalken är isolerad av
ett L-element som är 100 mm tjock (se Figur 8). Grundkonstruktion har ett
U-värde på 0,124 W/m2K.

Figur 8: Byggnadens grundkonstruktion.

3.4.2 Ytterväggskonstruktion
Byggnaden består av två olika ytterväggstyper, en av betong
(halvsandwishvägg) och en av trä (träregelvägg). Markplanets kortsidor är
halvsandwishväggar och resterande ytterväggskonstruktion är av
träregelväggar.
Halvsandwichväggen består av 150 mm prefabricerad betong, 195 mm
mineralull, 9 mm gipsskiva samt luftspalt och liggande träpanel (Se Figur 9).
Denna vägg har ett U-värde på 0,199 W/m2K.
Träregelväggen består av 13 mm gipsskiva, 70 mm mineralull, ångspärr,
170 mm mineralull, vindskyddsskiva samt luftspalt och liggande träpanel
(Se Figur 9). Denna vägg har ett U-värde på 0,131 W/m2K.
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a)

b)
Figur 9: I a) halvsandwishvägg och i b) träregelvägg.

3.4.3 Takkonstruktion
Byggnaden har ett sadeltak med sju graders lutning. Takkonstruktionen
består av 15 mm brandgipsskiva, 13 mm gipsskiva, 28 mm glespanel,
ångspärr, 500 mm lösull, prefabricerade takstolar, 23 mm råspont samt
tätskiktsmatta (se Figur 10). Konstruktionens U-värde är 0,092 W/(m2K).

Figur 10: Takkonstruktionens uppbyggnad.

3.4.4 Fönster och dörrar
Byggnaden innehåller tre olika fönstertyper och två olika ytterdörrstyper, det
som skiljer dem åt är deras dimensioner (se Tabell 3). Fönsterna i
byggnaden är öppningsbara treglasfönster med U-värdet 0,9 W/m2K och
dörrarna har U-värdet 1,0 W/m2K.
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Tabell 3: Byggnadens öppningar och deras dimensioner samt U-värde.

Öppningtyp

Antal [st] Dimension [mm ] U-värde [W/m2K ]

Dörrtyp 1

14

1010×2100

1,0

Dörrtyp 2

12

1010×2100

1,0

Fönstertyp 1

26

1205×1205

0,9

Fönstertyp 2

14

1005×1205

0,9

Fönstertyp 3

12

1405×1205

0,9

3.5 Installationer
Byggnaden värms upp av en bergvärmeanläggning. För att öka
bergvärmepumpens verkningsgrad finns sex stycken solfångare installerade
på husets tak som förvärmer energibrunnarna. Ventilationssystemet är av
typen FTX med motståndsvärmeväxlare.
Installationerna i byggnaden styrs från två separata rum. En undercentral på
markplan och ett ventilationsrum på plan två. I dessa rum finns
bergvärmeanläggning, ventilationsaggregat, utrustning till solfångaren samt
styr- och reglerutrustning.

3.5.1 Bergvärmeanläggning
Bergvärmepumpen förses med vatten från det kommunala vattennätet och
tar värme från fyra olika energibrunnar som har ett djup på 170 m och med
ett centrumavstånd på 20 m. Värmepumpen skickar sedan vidare vattnet till
både byggnadens radiatorsystem och en varmvattenberedare. Vid behov
överlämnas vattnet till en annan varmvattenberedare och vattnet värms
ytterligare med hjälp av ett köldmedium som kommer från anläggningens
värmepump. Slutligen skickas varmvattnet vidare till
tappvarmvattenledningen (se Figur 11).

Figur 11: Anläggningens varmvattenkrets.
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Bergvärmepumpen är av modell Mega L från Thermia värme AB. Pumpen
har en värmeeffekt på 35,6 kW, en COP-faktor på 4,5 och köldmediet är
R410A (se Tabell 4). För fler teknisk indata, se Bilaga 4.
Tabell 4: Indata för värmesystemet.

Ingående effekt

7,91 kW

Värmeeffekt

35,6 kW

COP-Faktor

4,5

Köldmedie

R410A

Köldbärare

Thermol (Etanol)

3.5.2 Solfångare
Byggnaden har sex stycken solfångare med en total area på 14,4 m2
installerade i söderläge på husets tak med en vinkel på sju grader.
Solfångarna är av modell K2 Plus från Värmebaronen AB (se Bilaga 5).
Varje solfångare har ett årsutbyte av 1 137 kWh/år vid 50 ℃, vilket medför
att denna installation har ett teoretiskt energiutbyte på 6 822 kWh/år.
Effekten som ges av solfångarna används för laddning av energibrunnarna.
Detta för att teoretiskt både höja värmen i berget och minska
avfrostningsbehovet samt öka effektiviteten i FTX-aggregatet (se Figur 12).

Figur 12: Solfångarnas schematiska flöde.

3.5.3 Ventilation
Byggnadens FTX-aggregat använder motströmsvärmeväxling och är av
typen Envistar Flex 060 från IV Produkt AB (se Bilaga 6). Aggregatet har
en drifttid på 24 timmar om dygnet och har ett genomsnittligt luftflöde om
300 l/s (se Bilaga 7). Ventilationen är kopplad på liknande sätt som
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HSB FTX som har förvärmning från energibrunn för att både minska
avfrostningsbehov och förbättra verkningsgraden (se Figur 13).
Vid värmebehov på vintern tas vatten från energibrunnarna, som i sin tur
förvärmer ett batteri som uteluften passerar och värmeväxlaren ökar
återvinningen. Vid ytterligare värmebehov tas vatten från radiatorledningen
som förvärmer ett batteri luften passerar innan det går ut i rummet. Vid
kylbehov på sommarhalvåret kyls det första batteriet av vatten från
borrhålen, värmeväxlaren minskar återvinningen och vatten från
radiatorsystemet spärras av en strypventil (se Figur 13).
Vid avfrostning stryps luften till värmeväxlaren och leds istället igenom ett
bypass-spjäll tills avfrostningen är klar. Därefter stängs spjället och luften
återgår till normal värmeåtervinning (se Figur 13). För en mer detaljerad
beskrivning, se Bilaga 8.

Figur 13: Ventilationssystemets driftschema.
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4 Metod
I detta kapitel redovisas de olika metoder som använts för att uppnå
resultatet i undersökningen.

4.1 Kvalitativ metod
Den kvalitativa metoden bestod av studiebesök och platsbesök där en
okulärbesiktning med hjälp av värmekamera gjordes.

4.1.1 Studiebesök
Ett studiebesök gjordes för att få en djupare förståelse för hur
ventilationssystemet fungerar. Samtidigt kunde frågor besvaras och
oklarheter förtydligas angående byggnadens ventilationssystem. Detta på
grund av systemets komplexitet. Urval av studiebesök var ett strategiskt
beslut då IV Produkt AB är marknadsledande inom ventilationsbranschen
och för att de är tillverkaren av byggnadens ventilationsaggregat. Av den
anledningen anses tillförlighet vara stor för både företaget och dess
medarbetare.

4.1.2 Platsbesök
Okulärbesiktningen gjordes för att identifiera köldbryggor för att sedermera
kunna beräkna och modellera dessa i VIP-Energy. Den utfördes med hjälp
av en värmekamera som tillhandahölls av handledare Per Wickman.
Värmekameran som användes är av samma fabrikat (Flir i5) som
branschfolk använder sig av och därför bör validiteten hos instrumentet
anses hög.

4.2 Kvantitativ metod
Denna del av undersökningen baserar sig på en kvantitativ undersökning där
verkligheten har försökts mätas. Till den kvantitativa metoden hör
avläsningar och beräkningar från ritningar, moduleringar i VIP-Energy,
energiberäkningar från Energiberakning.se samt en
energideklarationsberäkning i Fastighetsenergiprogrammet.
De data som använts i undersökningen är främst sekundärdata som
tillhandahållits av Vidingehem AB eller från de olika installationernas
tillverkare.
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4.2.1 VIP-Energy
Datorprogrammet VIP-Energy har använts för att modellera byggnadens
klimatskal, värmesystem, ventilation och solfångare. VIP-Energy används i
diverse forskningsprojekt och anses därför vara tillförlitligt. De data som
använts är främst sekundärdata men även schablonvärden från programmet
då sekundärdata inte funnits. De data som är schablonmässiga har tagits
fram genom forskning och bör därför anses ha hög validitet.

4.2.2 Energiberakning.se
Energiberakning.se har använts vid beräkningar av energibehovet i
byggnaden och för att öka validiteten i undersökningen. Datorprogrammet
används i energibranschen för att beräkna byggnaders energianvändning. På
grund av det anses programmet öka reliabiliteten i undersökningen.

4.2.3 Fastighetsenergiprogrammet
För att kunna dra slutsatser om energianvändningen i byggnaden användes
Fastighetsenergiprogrammet. Med programmet kan energideklarationer
upprättas. Energiexperter som utför energideklarationer använder sig av
detta program och därför bör programmet anses ha hög trovärdighet.
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5 Genomförande
I detta kapitel redovisas de olika avvägningar och moment som gjorts som
sedermera ledde fram till resultatet av denna undersökning.

5.1 Besök på Kvarnvägen 31
Platsbesök gjordes vid två skilda tillfällen. Första besöket innefattade
observation av omgivningen, till exempel huskroppens placering i
jämförelse med terräng och andra byggnader som avskärmar solen. Detta
platsbesök innefattade även en lättare genomgång om byggnadens
bergvärmesystem, FTX-system och solfångare.
Den 23 april klockan 10:00 gjordes ett andra platsbesök där en djupare
genomgång av hur installationerna betjänar byggnaden, även solfångarna på
taket inspekterades. Avslutningsvis gjordes en okulärbesiktning med hjälp
av termografi med en värmekamera av modellen Flir i5. Detta för att
kontrollera brister samt identifiera köldbryggor i klimatskalet (se Figur 14).
Termograferingen gjordes främst för att kunna fabricera en noggrannare
modellering av köldbryggor i VIP-Energy.

Figur 14: Termografering av en köldbrygga på Kvarnvägen 31.

5.2 Studiebesök IV Produkt AB
För att få en bredare förståelse om byggnadens ventilationssystem gjordes
ett studiebesök hos tillverkaren IV Produkter AB. Besöket inleddes med en
undervisning om olika typer av ventilationssystem samt funktion och
fördelar med de olika systemen. Efter undervisningen gjordes en
rundvandring där de olika ventilationssystemen observerades under
tillverkning för att få en tydligare insikt om systemens uppbyggnad.
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5.3 VIP-Energy
Energiberäkningsprogrammet VIP-Energy användes för att kartlägga
energiåtgången, jämföra krav från BBR 22 med byggnadens
energiprestanda, analysera solfångarens energiutbyte samt för att identifiera
brister i klimatskalet.

5.3.1 Klimatdata
Det första som gjordes i datorprogrammet VIP-Energy var inmatning av
klimatdata för Växjö kommun mellan åren 1996 och 2005. Olika
schablonvärden på relativ fuktighet, medeltemperatur, solstrålning och
vindhastighet fanns befintligt i datorprogrammet (se Figur 15).

Figur 15: Klimatdata över Växjö kommun i VIP-Energy.

5.3.2 Klimatskal och köldbryggor
Nästa steg i programmet var att utforma klimatskalet och definiera
köldbryggor. Beräkningar av väggareor, fönsterareor, grundarea och takarea
gjordes i beräkningsprogrammet Mathcad Prime 4.0 (se Bilaga 9).
Dimensioner för olika skikt i klimatskalet och mått som behövdes togs fram
från detalj-, plan-, fasad- och sektionsritningar från Vidingehem AB
(se Bilaga 10). Materialparametrar som till exempel U-värden hämtades från
respektive tillverkare eller leverantör.
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Efter att indata fastställts kunde olika byggnadsdelar definieras i
programmet. Programmet räknade automatiskt fram det olika
byggnadsdelarnas totala U-värde beroende på skikt (se Figur 16).

Figur 16: U-värdeberäkning av specifik byggnadsdel.

När klimatskalet var definierat kunde köldbryggor moduleras. Samtliga
anslutningar var definierade i detaljritningarna och med hjälp av ett
koordinatsystem kunde de olika materialskiktens bredd och placering
moduleras (se Figur 17).

Figur 17: Modulering av anslutning där platta möter vägg.

Med programmets olika beräknings- samt visualiseringsfunktioner kunde
energiförlusten och värmeskillnader i de olika materialskikten åskådliggöras.
Dessa funktioner är principiellt densamma som vid termografering dock
baserade på teoretiska grunder (se Figur 18).
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a)

b)

Figur 18: I a) Värmeskillnaden i de olika skikten och i b) energiförluster i de olika skikten.

5.3.3 Drifttider
I fliken drifttider specificerades värden för verksamhetsenergi,
fastighetsenergi, personvärme, fukttillskott samt lägsta och högsta
rumstemperatur när byggnaden är i drift. Dessa värden är tagna från tidigare
beräkningar under projekteringen (se Bilaga 3). Drifttiden sattes till
24 timmar per dygn sju dagar i veckan då byggnaden är projekterad för det
(se Figur 19).

Figur 19: Indata för byggnaden i drift.

5.3.4 Val av värmeförsörjning
I detta steg definierades huskroppens värmesystem gällande bergvärmepump
och solfångare.
5.3.4.1 Definiering av solfångare
Det första som gjordes var att definiera solfångarnas totala area, gradantal
från syd samt takvinkel för att få reda på hur mycket och hur länge solen
strålar mot solfångarytan. Nästa steg var definiering av vilka värmesystem
solfångarna är kopplade till samt deras tekniska parametrar (se Bilaga 5).
5.3.4.2 Definiering av värmepump
Värmepumpen som används i byggnaden fanns i VIP-Energys databas med
vissa felparametrar som var tvungna att kompletteras med leverantörens
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riktvärden. Sedan preciserades volymen för den ackumulatortank som är
kopplad till bergvärmepumpen.

5.3.5 Val av ventilationssystem
I nästa kategori valdes ventilationstypen för byggnaden. Det första som
bestämdes var fläkttrycket för från- och tilluft samt verkningsgraden för
fläktarna. Värden som valdes för fläkttrycket och verkningsgraden var
rekommendationer för FTX-system i VIP-Energy. Vidare valdes
utetemperatur samt lägsta och högsta tilluftstemperaturen för byggnadens
motståndsvärmeväxlare. Dessa värden hittades i tidigare beräknad
energiberäkning från projekteringen. Slutligen fastställdes
ventilationssystemets driftschema samt luftflöden för från- och tilluft.

5.4 Energiberakning.se
Energiberakning.se användes för att kunna jämföra erhållna värden från
VIP-Energy samt kunna öka reliabiliteten i undersökningen. Det som togs
fram med hjälp av programmet var en energibalans och en jämförelse med
kraven i BBR 22.

5.4.1

Klimatdata

Det första steget i Energiberakning.se var att definiera klimatparametrar för
Växjö kommun. Dessa indata fanns redan i programmets databas. I detta
steg bestämdes även inomhusklimatet, antal lägenheter, Atemp samt en
uppskattning av antalet boende i byggnaden.

5.4.2 Energianvändning
Då varken primär- eller sekundärdata för tappvarmvatten och hushållsel
fanns att tillgå utnyttjades schablonvärden från Sveby. Eftersom antal
bosatta i byggnaden hade bestämts i föregående steg kunde programmet
själv uppskatta den gratisenergi som människorna alstrar. Därefter
definierades energiutbytet från solfångaren. Samma energimängd som i VIPEnergy valdes för att inte dessa parametrar skulle vara en avgörande faktor
vid energiberäkningen.
För att noggrannare bestämma den teoretiska energianvändningen
definierades därefter Aom, Um, luftläckage, ventilationsflöde, driftel,
stomme, DVUT samt tillägg för vädring.
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5.4.3 Värmeförsörjning
Byggnadens bergvärmepump fanns inte med i programmets databas. Istället
valdes en bergvärmepump med liknande egenskaper och prestanda. Modell
på ventilationssystem kunde inte anges. Däremot kunde två viktiga
parametrar redovisas; den torra verkningsgraden som även den togs från
VIP-Energy och den energi som årligen förser aggregatet.

5.5 Fastighetsenergiprogrammet
För att kunna upprätta en energideklaration och för att sedermera kunna
jämföra denna mot den befintliga har fastighetsenergiprogrammet använts.
De värden som användes togs från ritningar, uppmätta värden samt
beräkningar från VIP-Energy. Programmet har redovisat byggnadens
energianvändning och energikostnad för att kunna jämföra
bergvärmeanläggningen med fjärrvärme.

5.6 Pay-back-metoden
Pay-back-metoden gjordes genom att dividera investeringskostnaderna för
solfångarna med den årliga besparingen. Metoden användes för att ta reda på
hur lång tid det tar att få tillbaka pengarna som investerats på material och
installation av solfångarna.
För att kunna beräkna Pay-back-metoden har ett schablonpris om 1,33 kr per
kWh använts. Detta pris kommer från Energimyndigheten och är ett
medelvärde över Sveriges elpriser 2017 (se Bilaga 11). För installation av
solfångaren användes ett schablonvärde om 8 000 kr exklusive moms
(Svensk Solenergi, 2018).

5.7 Förbättringsförslag
För att kunna optimera energianvändningen testades olika justeringar av
solfångarens lutning på taket. Den vinkeln som inbringade det största
energiutbytet valdes för att kunna utnyttja solfångarens kapacitet maximalt.
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6 Resultat av examensarbetets undersökningar
I detta kapitel redovisas byggnadens teoretiska U-värde, energikartläggning i
VIP-Energy och Energiberakning.se, solfångarnas effektivitet samt
energideklaration.

6.1 Byggnadens klimatskal
Byggnadens totala Um-värde beräknades till 0,211 W/m2K och byggnadens
Aom till 1 373 m2. Nedan redovisas byggnadsdelarnas specifika U-värde och
yta (se Tabell 5).
Tabell 5: Sammanställning av byggnadsdelarnas U-värden samt deras yta.

Byggnadsdel

U-värde [W/m2K]

Yta [m2]

Grundkonstruktion

0,124

429,4

Yttervägg typ 1

0,131

47,2

Yttervägg typ 2

0,199

336,6

Takkonstruktion

0,092

429,4

Fönster

0,9

75

Dörrar

1,0

55,1

Totalt

0,211

1373

6.2 Energikartläggning i VIP-Energy
Den specifika energianvändningen som tagits fram i VIP-Energy är
exklusive vädring och beräknades till 28 kWh/m2Atemp inklusive solfångare
samt 30 kWh/m2Atemp exklusive solfångare.

6.2.1 Tillförd och avgiven energi
Det finns totalt nio stycken olika energikällor som täcker byggnadens
energibehov. Den totala energitillförseln från dessa energikällor är 168,36
kWh/m2Atemp. Ventilationen, processenergi och återvinning från värmepump
är de energikällor som tillför störst mängd energi till byggnaden och står
tillsammans för 61 % av energitillförseln. För resterande energitillförsel i
byggnaden, se Tabell 6.

32
Bramstedt & El-Homsi

Tabell 6: Energitillförsel i byggnaden.

Typ av tillförd energi

Andel [%]

Tillförd energi
[kWh/m2Atemp]

Återvinning ventilation

23

39,08

Processenergi

23

39,72

Återvinning värmepump

15

25,42

Latent energi

10

17,52

Elförsörjning

9

15,06

Personvärme

7

12,09

Solinstrålning

7

11,88

Återvinning solfångare

5

8,26

Värmeförsörjning

1

0,33

100

168,36

Totalt

Energiförlusterna i byggnaden delas upp i fyra olika kategorier och
tillsammans står de för 168,37 kWh/m2Atemp i avgiven energi. Ventilationen
är störst av värmeförlusterna och står för 48 % av den totala energiförlusten
vilket motsvarar 81,5 kWh/m2Atemp. Transmission genom byggnadsdelar är
näst störst och står för 33 % av den totala energiförlusten. För resterande
energiförluster i byggnaden, se Tabell 7.
Tabell 7: Byggnadens avgivna energi.

Typ av avgiven energi

Andel [%]

Energiförlust
[kWh/m2Atemp]

Ventilation

48

81,50

Transmission

33

54,60

Spillvatten

15

24,97

Luftläckage

4

7,30

100

168,37

Totalt

Nedan visas fördelningen över byggnadens eltillförsel i förhållande till
energiförluster. Resultatet visar att elbehovet är som störst i januari månad
och som minst i juli. Det går även att utläsa att värmepumpens elanvändning
är som högst i januari och att en stor mängd av värmepumpens effekt ersätts
av solenergi från solinstrålning och solfångare under sommarmånaderna, se
Figur 20.
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Figur 20: Byggnadens tillförda energi i förhållande till energiförlust över tid.

6.2.2 Specifik energianvändning
Installationernas specifika energianvändning delas upp i fyra kategorier:
bergvärme, ventilation, solfångare och övrig fastighetsel. Den största
energitillförseln i byggnaden går till den övriga fastighetsenergin som står
för 45,6 %. Därefter kommer bergvärmepumpen på 32,2 % och sedermera
ventilationen om 22,2 %. Nedan visas en mer detaljerad presentation på
elanvändning och producerad energi från installationerna, se Tabell 8.
Tabell 8: Installationernas elanvändning gentemot producerad energi.

Typ av installation
Bergvärmepump

Elanvändning
[kWh/m2Atemp]

Producerad energi
[kWh/m2Atemp]

8,91

34,33

-

Tappvarmvatten

4,2

16,69

-

Värmesystem

4,7

17,45

-

Ventilation

0,01

0,18

6,14

39,08

FTX-aggregat
-

Tilluftsfläkt

3,07

-

-

Frånluftsfläkt

3,07

-

0,02

8,28

0,02

8,28

Övrig fastighetsel

12,56

12,56

Totalt

27,62

94,25

Solfångare
-

Energibrunnar
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6.3 Energikartläggning i Energiberakning.se
Den specifika energianvändningen enligt Energiberakning.se för den
aktuella byggnaden är 30 kWh/m2Atemp och detta motsvarar en elanvändning
på 26 167 kWh per år.

6.3.1 Specifik energianvändning
Byggnadens specifika energianvändning delas in i två huvuddelar;
värmepannans energibehov och fastighetsel. I värmepannans specifika
energianvändning ingår radiatorsystemet, tappvarmvattnet samt spetsenergi,
se Tabell 9.
Tabell 9: Byggnadens specifika energianvändning.

Typ av installation
Energibehov VP

Elanvändning
[kWh/m2Atemp]
18,02

-

Uppvärmning

5,02

-

Spetsenergi

7,46

-

Tappvarmvatten

8,10

Fastighetsel inkl. FTX

12,44

Totalt

30,46

6.4 Solfångare
I detta kapitel redovisas solfångarnas teoretiska energiutbyte,
energibesparing samt kostnadsbesparing.

6.4.1 Energiutbyte
Solfångarnas årliga teoretiska utbyte uppkommer till 7 098 kWh. Det största
utbytet sker under sommarhalvåret med ett maximalt utbyte i juli månad om
1 301 kWh och det minsta i december med 17 kWh. Nedan följer den årliga
fördelningen av solfångarnas teoretiska energiutbyte, se Figur 21.
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Figur 21:Solfångarnas teoretiska energiutbyte per månad i kWh.

Solfångarna på taket visade sig sänka bergvärmepumpens totala energibehov
med 2,10 kWh/m2Atemp om solfångarna förser tappvarmvattnet med värme.
Värmepumpens energiproduktion ökades således också. Nedan visas en mer
detaljerad presentation på elanvändning och producerad energi till
installationerna exklusive solfångare, se Tabell 10.
Tabell 10: Installationernas elanvändning gentemot producerad energi exkl. solfångare.

Typ av installation
Bergvärmepump

Elanvändning
[kWh/m2Atemp]

Producerad energi
[kWh/m2Atemp]

11,01

42,65

-

Tappvarmvatten

6,30

24,97

-

Värmesystem

4,70

17,50

-

Ventilation

0,01

0,18

6,14

39,08

FTX-aggregat
-

Tilluftsfläkt

3,07

-

-

Frånluftsfläkt

3,07

-

Övrig fastighetsel

12,56

12,56

Totalt

29,71

94,29

6.4.2 Energibesparing
Varje år sänker solfångarna bergvärmepumpens teoretiska elanvändning
med 1 817 kWh. Totalt över hela året sänks värmepumpens elanvändning
med 19,2 % och detta motsvarar en kostnadsbesparing på 2 416 kr per år.
Energibesparingen av solfångarna är som störst mellan maj och augusti
månad. Den största besparingen sker i juli med 71,8 % vilket motsvarar
440 kr i kostnadsbesparing. I maj, juni samt augusti ligger
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energibesparingen mellan 60 till 64 %. Detta har till följd att elkostnaderna
sänks med mellan 375 och 390 kr per månad under den perioden.
Energibesparingen är som lägst under vintermånaderna november,
december, januari och februari där den totala kostnadsbesparingen ligger på
drygt 82 kr (se Tabell 11).
Tabell 11: Total elbesparing i bergvärmepumpen (elpris=1,33 kr/kWh).

Månad

Utan solfångare Med solfångare Elbesparing
[kWh]
[kWh]
[kWh]

Andel
[%]

Besparing
[kr]

Januari

1441

1433

8

0,6

10,64

Februari

1217

1186

31

2,5

41,23

Mars

999

903

96

9,6

127,68

April

518

318

200

38,6

266

Maj

461

170

291

63,1

387,03

Juni

446

164

282

63,2

375,06

Juli

461

130

331

71,8

440,23

Augusti

461

178

283

61,4

376,39

September

461

264

197

42,7

262,01

Oktober

638

563

75

11,8

99,75

November

1001

983

18

1,8

23,94

December

1369

1364

5

0,4

6,65

Totalt

9473

7656

1817

19,2

2416,61

Resultat nedan visar en reduktion på bergvärmepumpens återvinning samt
en reduktion på dess elanvändning när solfångare är installerad gentemot om
installation av solfångare saknas (se Figur 22).

a)

b)

Figur 22: I a) byggnadens energitillförsel exkl. solfångare och i b) energitillförsel inkl. solfångare.
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6.4.3 Pay-back-metoden
Resultatet av Pay-back-metoden visar att energibesparing av solfångare
kontra material- och installationskostnader är 19,5 år (se Ekvation 2).
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
47 200 𝑘𝑟
=
= 19,5 å𝑟
𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
2 417 𝑘𝑟/å𝑟

(2)

6.5 Energideklaration i fastighetsenergiprogrammet
Energideklarationen visar att energianvändningen är 28 kWh/m2Atemp
exklusive vädring och 32 kWh/m2Atemp inklusive vädring (se Bilaga 12).
Byggnaden är definierad till energiklass B.
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7 Analys av resultat
I detta kapitel analyseras det resultat som undersökningen kommit fram till
och jämförs med tidigare presenterad teori.

7.1 Energikartläggning
Enligt en undersökning av Kharseh och Altorkmany (2012) minskar både
uppvärmnings- och kylbehovet under året på grund av välisolerade
byggnader, detta medför i sin tur att energianvändningen minskar. Denna
undersökning pekar på att klimatskalet är en betydande faktor till den låga
energianvändningen i byggnaden.
Enligt undersökningens resultat är energianvändningen i byggnaden
gynnsammare än det projekterade värdet. Klimatskalet projekterades till ett
Um-värde om 0,239 W/m2K och undersökningen visade ett Um på
0,211 W/m2K. Energianvändningen projekterades till 32 kWh/m2Atemp
medan den normalkorrigerade uppmätta visade sig vara 31 kWh/m2Atemp.
Med hänsyn till detta klarar byggnaden de krav som ställs på
energianvändningen i BBR 22 (se Figur 23).
Denna undersökning tyder alltså inte på samma tendenser som Bagge (2011)
beskriver i sin avhandling då projekterat värde enbart skiljer sig 3 %
gentemot den uppmätta energianvändningen för byggnaden.
60
40

50
32

50
31

50
32

[kWh/m2Atemp]
Energianvänding
BBR22

20
0
Projekterat

Uppmätt

Beräknat

Figur 23: Skillnaden mellan projekterad, uppmätt och beräknad energianvändning gentemot kraven
från BBR 22.

Resultatet pekar på att köldbryggornas genomsläpp i anslutningar står för 7
% av energianvändningen i byggnaden och att detta dessutom höjer Umvärdet med 7,7 % för klimatskalet. Även om Um-värdet inte ökar med 20 %
till följd av köldbryggorna som Boverket (2012d) betonar står de ändå för en
betydande mängd av byggnadens totala energianvändning.

7.2 Solfångare
Energimyndigheten (2011) skriver att solfångartekniken har blivit mer
effektiv och att det kan vara lönsamt ekonomiskt att installera solfångare.
Detta arbete pekar åt samma håll då den inom sin livstid betalar för sig själv
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om den kopplas till tappvarmvattnet. Efter 20 år är installationen teoretiskt
avbetalad och bostadsbolaget börjar tjäna pengar på den. I resultatet sänker
solfångarna den teoretiska elanvändningen för bergvärmepumpen med
1 817 kWh per år. Vilket medför en sänkning av byggnadens totala
energiprestanda med 2,1 kWh/m2Atemp och ger en besparing på drygt
2 400 kr per år.
Koroneos och Tsarouhis (2012) skriver att under stor solintensitet kan
värmesystemet ersättas helt om solfångare finns installerade. En likhet visas
i detta resultat, vid varma sommardagar som juli kan solfångarna ersätta
närmare 71 % av energiförbrukningen för uppvärmningen och upp till 65 %
för månaderna maj, juni och augusti. Detta på grund av den höga
solintensiteten under dessa månader (se Figur 24).

Figur 24: Solintensiteten i Växjö fördelat över månaderna från VIP-Energy.

Kjellson (2004) skriver i sin avhandling att det är mer lönsamt att borra
djupare energibrunnar än att ladda dessa med solenergi. Teoretiskt hade en
ändring av byggnadens borrhållsdjup optimerat solfångarnas
energianvändning. Detta genom att koppla solfångarna direkt till
tappvarmvattnet utan att ändra verkningsgraden på förvärmning av tilluften.

7.3 Bergvärme
Chun och Lim (2010) skriver i sin undersökning att efter ett utbyte till
bergvärmepump i Korea sänktes energikostnaderna med drygt 65 %. I denna
undersökning jämfördes byggnadens bergvärmesystem med fjärrvärme och
resultatet visade att den teoretiska energikostnaden för fjärrvärme blev
mellan två till tre gånger dyrare (se Bilaga 12). Detta på grund av
bergvärmepumpens COP-faktor på 4,5.
Bergvärmepumpen i kombination med solfångarna visade sig vara energisamt kostnadseffektiv under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret var
kombinationen inte lika effektiv för bergvärmepumpen, men då vinster sker
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i ventilationsaggregatet tyder detta ändå på att installationen är lönsam under
de kallaste månaderna.

7.4 Ventilationssystem
Enligt undersökningens resultat tillförde ventilationssystemet 23 % av den
totala tillförda energin i byggnaden i form av återvinning av värme från
frånluften. Detta stämmer överens med de teorierna om att ett
ventilationssystem med värmeväxling är energimässigt fördelaktigt i
bostäder (Svensk ventilation, u.å)
I en utvärdering av HSB FTX har Kempe och Jonsson (2015) kommit fram
till att om en minskning av avfrostningsbehovet i plattvärmeväxlaren kan
göras med hjälp av geoenergi kan en minskning av energibehovet ske med
mellan 5 och 8 kWh/m2Atemp. I denna undersökning har inte detta kunnat
fastställas men eftersom den uppmätta energianvändningen är mindre än den
beräknade tyder detta på att installationen även är lönsam i denna byggnad.
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8 Förbättringsförslag
I detta kapitel redovisas de olika förslagen som kan realiseras för att
förbättra energianvändningen i byggnaden.

8.1 Justering av solfångarvinkeln
Arbetets förbättringsförslag är att luta solfångarna för att optimera
solstrålningen. Om en justering på 40 grader skulle göras hade solfångarna
lutning blivit 47 grader och hade genom detta sänkt energibehovet hos
bergvärmepumpen med totalt 8 % fördelat enligt nedan, se Tabell 12. En
justering av solfångarens lutning hade således också sänkt byggnadens
specifika energibehov från 28 till 27 kWh/m2Atemp.
Tabell 12: Total elbesparing i bergvärmepumpen (elpris= 1,33 kr/kWh).

Månad

7 grader

47 grader

Förbättring

Förbättring

Besparing

[kWh]

[kWh]

[kWh]

[%]

[kr]

Januari

1433

1382

51

4

68

Februari

1186

1113

73

6

97

Mars

903

821

82

9

109

April

318

254

64

20

85

Maj

170

142

28

16

37

Juni

164

162

2

1

3

Juli

130

122

8

6

11

Augusti

178

138

40

22

53

September

264

195

69

26

92

Oktober

563

467

96

17

128

November

983

897

86

9

114

December

1364

1316

48

4

64

Totalt

7656

7009

647

8

861

Pay-back-metoden med den justerade vinkeln ger en återbetalningstid på
14,5 år, vilket är 5 år tidigare än vid 7 graders vinkel, se Ekvation 3.
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
47 200 𝑘𝑟
=
= 14,5 å𝑟
𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
3 277𝑘𝑟/å𝑟

42
Bramstedt & El-Homsi

(3)

8.2 Utbyte till Hybrid solar system från Free-Energy
Det andra förslaget är att installera HYSS som skulle förvara den värme
solfångarna skapar i en ackumulatortank som är direktkopplad till
tappvarmvattnet. Den överskottsvärme som inte används skulle då istället
sändas ner och ladda energibrunnarna, till skillnad mot dagens installation.
Detta förslag skulle optimera effektiviteten i solfångarna då mindre värme
skulle förloras nere i berget. Förslaget skulle heller inte vara särskilt
kostsamt då solfångare i kombination med energibrunnar redan finns
befintligt i fastigheten.
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9 Diskussion
I detta kapitel redovisas arbetets diskussion kring metodval, resultat,
förbättringsförslag samt de felkällor som kan ha påverkat arbetets utfall.

9.1 Metoddiskussion
Resultaten som tagits fram är enbart baserade på teoretiska modeller och
beräkningar utifrån värden från detaljritningar, tekniska beskrivningar,
tidigare mätningar och beräkningar samt schablonvärden från VIP-Energy.
För en mer realistisk och noggrann undersökning på energikartläggningen
samt solfångarnas effektivitet krävs ytterligare mätningar i praktiken.
För den kvantitativa metoden valdes tre olika program för energisimulering
av byggnaden. Energiberakning.se valdes för att öka reliabiliteten i
slutresultatet. För framtagning av ett utkast av energideklarationen användes
Excell-programmet fastighetsenergi. Detta för att underlätta en jämförelse
med företagshandledares energideklaration.
För den mer detaljerade modelleringen av byggnadens energianvändning
och solfångareffektiviteten valdes VIP-Energy, som då ansågs passande
efter rådgivning från handledare. Brist på data ledde till att värden som
fläkttryck och verkningsgrad för ventilationssystemet baserades på
rekommendationer från VIP-Energy. För värden på processenergi,
personvärme, tappvarmvatten och rumstemperatur användes samma värden
som tidigare beräkningar från projekteringen. Uppmätta värden på
ventilationssystemet, processenergi, personvärme och tappvarmvatten hade
gett ett mer realistiskt resultat.
Elpriserna som använts vid beräkning av solfångarnas besparing är ett
medelvärde för elkostnader under 2017 i hela Sverige framtaget av
Energimyndigheten. Detta är alltså inte den exakta kostnaden för
elanvändningen i byggnaden. Solfångarnas kostnader är tagna från
leverantör och installationskostnader för solfångarna är schablonvärden från
Svensk solenergi. Drift- och underhållskostnader har inte tagits hänsyn till i
arbetet.
För att identifiera byggnadens brister och köldbryggor användes en
värmekamera, men detta enbart i en av tolv lägenheter. Lägenheten var
placerad i mitten av byggnaden på markplan. Detta innebär att köldbryggor
som till exempel takanslutningar och anslutning mellan ytterväggar
identifierades inte i praktiken. Dessa köldbryggor identifierades i VIPEnergy men då detaljritningar på vägganslutningar saknades fick
uppbyggnaden av mineralull, betong samt trä uppskattas. Ytterligare
mätningar med värmekamera på en sidolägenhet samt en lägenhet på plan
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två hade varit till nytta för identifiering av köldbryggor. Värmekamerans
felmarginaler och dess senaste kalibrering har inte tagits hänsyn till.
Självstudier gjordes succesivt för att få en bredare förståelse om ämnet och
dess förutsättningar. Vid oklarheter av programval, datahantering och
metodval har rådgivning av handledare från Linnéuniversitetet och
företagshandledare varit till nytta i form av kontinuerliga möten samt digital
kontakt.
Ventilationens komplexitet och utformning ledde till ett studiebesök hos
tillverkaren av ventilationsaggregatet Envistar Flex 060. På detta
studiebesök erhölls en djupare förståelse för ventilationssystemets
uppbyggnad och förutsättningar som i sin tur förstärkte metodbesluten som
användes för framtagningen av resultatet.

9.2 Resultatdiskussion
Slutresultatet på energiåtgången är till stor del den samma som det
projekterade värdet på 28 kWh/m2Atemp utan vädring. Även om många
faktorer skiljer sig från varandra. I det projekterade värdet användes en
annan typ av bergvärmepump, ventilationsaggregat och klimatskal.
Solfångarna var inte heller inkluderade i den projekterade beräkningen. Om
solfångarna inte inkluderas i resultatet höjdes energianvändningen till
30 kWh/m2Atemp. Att värdena är lika trots att faktorerna skiljer sig åt kan
tyda på att det projekterade värdet bygger på erfarenhet och resultatet på
teori.
U-värdet för byggnaden beräknades till 0,211 medan det projekterade är
0,239 W/m2K. Detta kan bero på att vissa delar av klimatskalet kan ha
ändrats under projekteringen eller att schablonvärden har använts till
beräkning av köldbryggor.
Kartläggning på elanvändning från VIP-Energy i förhållande med
programmet Energiberakning.se skiljer sig med drygt 2 kWh/m2Atemp. Detta
kan bero på olika beräkningsmodeller samt nyckeltal i de olika programmen.
När solfångarna inkluderas i VIP-Energy sjönk den totala
energianvändningen med 2 kWh/m2Atemp. Men i Energiberakning.se blir
värdet identiskt. En annan faktor kan vara att värmepumpen i VIP-Energy
redan var definierad med faktiska värden och verkningsgrad. I
Energiberakning.se togs värden från tekniska beskrivningar och
verkningsgraden var inte definierbar.
För vissa månader täckte solfångarna drygt 70 % av det teoretiska
energibehovet för uppvärmningen av tappvarmvatten. Detta värde är utan
värmeförluster i borrhålen och är baserad på en historisk
månadsmedeltemperatur i Växjö. Fler mätdata i praktiken på
solfångareffekten hade behövts för ett noggrannare värde. Effektiviteten för
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solfångarna är även beräknade utifrån VIP-Energys uppfattning om
installationen. VIP-Energys uppfattning är att solfångarna är direkt kopplade
till systemets tappvarmvatten. Med tanke på att solfångarna är direkt
kopplade till borrhålen och inte till tappvarmvattnet kan värmeförluster
uppstå i borrhålet och om det är höga flöden vatten i berget blir
solfångareffekten kraftigt reducerad.
Den beräknade deklarationen blev 32 kWh/m2Atemp inklusive vädring, det
vill säga den samma som erhållen deklaration från företagshandledaren.
Även om deklarationen upprättades i en utdaterad programversion av
Fastighetsenergiprogrammet. Detta beror primärt på att samma data har
tilldelats till de båda beräkningarna.

9.3 Diskussion om studiens förslag
Efter en justering av vinkeln på solfångarna i VIP-Energy från 7 till
47 grader visades en ökning på drygt 8 % av solfångarnas totala
årseffektivitet. För att uppfylla denna lösning krävs dock mer än att enbart
vinkla solfångarna. På grund av lutningen kan byggnaden påverkas av
ytterligare laster som kan vara dimensionerande. Vinden kommer träffa
solfångarnas yta med en annan vinkel och styrka. Detta innebär att nya
beräkningar på vindlaster måste utföras innan åtgärden kan förverkligas.
Att effektiviteten på solfångarna ökar med 8 % är enbart baserad på
teoretiska beräkningar i VIP-Energy. För ett noggrannare samt mer
realistiskt värde för effektivitetsökningen krävs ytterligare tester och
mätningar i praktiken. Även om förslaget enbart är baserad på teori kan det
vara lönsamt att djupare undersöka förbättringen då effektiviteten för vissa
månader som till exempel september uppgick till drygt 25 % i förhållande
till nuvarande lutning.
Det andra förbättringsförslaget skulle betyda en energioptimering då värmen
från solfångarna skulle utnyttjas på ett mer optimalt sätt. Det skulle heller
inte vara samma förluster i energibrunnarna. Det skulle vara bra att
utvärdera det nuvarande systemet djupare och undersöka hur mycket av
solfångarvärmen som försvinner i borrhålen. Detta för att ha ytterligare
belägg för ett systemutbyte.
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10 Slutsatser
Genom att installera solfångare på en byggnads tak och koppla värmen från
dessa till tappvarmvattensystemet kan den specifika energianvändning
sänkas med 2 kWh/m2Atemp. Detta genom att bergvärmepumpen avlastas
under framförallt solintensiva dagar. För att utnyttja solfångarna maximalt
bör vinkeln på solfångaren vara ungefär 45 grader. Genom att justera
vinkeln höjs solfångarnas effekt och kan utnyttjas mer effektivt under vår
och höst.
Att förvärma uteluften till ventilationsaggregatet är teoretiskt fördelaktigt.
Detta eftersom avfrostningsbehovet minskar i värmeväxlaren på grund av att
framledningstemperaturen generellt inte understiger minusgrader då
berggrunden alltid håller plusgrader. Förvärmningen kan medföra att
energianvändningen kan sänkas upp till 8 kWh/m2Atemp.
Hybrid solar system har visat sig vara lönsam för byggnaders
energianvändning eftersom den aktivt fördelar den värme som solfångarna
producerar mellan tappvarmvattensystemet och energibrunnarna. Detta
medför att systemet utnyttjar värmen från solfångarna på ett effektivt sätt.

47
Bramstedt & El-Homsi

Referenser
Bagge, H. (2011). Building Performance: Methods for Improved Prediction
and Verification of Energy Use and Indoor Climate. Diss. Lund: Lunds
Tekniska Högskola.
Boverket (2012). Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggreglerUtgåva två. Karlskrona: Boverket.
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2012/handbokfor-energihushallning-enligt-boverkets-byggregler.pdf
Boverket (2014). Välj ventilationssystem när du bygger eller
renoverar.https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-ochinomhusmiljo/ventilation/valj-ventilationssystem/ [2018-04-03]
Boverket (2015a). Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler
(2011:6): föreskrifter och allmänna råd. Karlskrona: Boverket.
https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2015-3-BBR-22.pdf
Boverket (2015b). Konsekvensutredning BBR: Ändring av Boverkets
byggregler (BBR) – avsnitt 9 Energihushållning. Karlskrona: Boverket
https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/
konsekvensutredning-bbr-22.pdf
Boverket (2017a). Vad är en energideklaration.
https://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/vad-ar-enenergideklaration/ [2018-04-03]
Boverket (2017b). Boverkets uppdrag och styrning.
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/boverkets-uppdrag/ [2018-04-07]
Boverket (2017c). Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler
(2011:6): föreskrifter och allmänna råd. Karlskrona: Boverket.
https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2017-5-BBR-25.pdf
Boverket (2017d). Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter
och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens
energianvändning vid normalt brukande och ett normalår. Karlskrona:
Boverket. https://rinfo.boverket.se/BEN/PDF/BFS2017-6-BEN-2.pdf
Boverket (2017e). Luft och ventilation i bostäder.
https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/luftoch-ventilation-i-bostader/ [2018-04-13]
Boverket (2018). Nu gällande BBR. https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om-bbr/nugallande-bbr/ [2018-04-07]

48
Bramstedt & El-Homsi

Chegut, A. Eichholtz, P. & Holtermans, R. (2016). Energy efficiency and
economic value in affordable housing. Energy Policy, 97, ss. 39–49.
Dodoo, A., Gustavsson, L. & Tettey, U.Y. (2017). Final energy savings and
cost-effectiveness of deep energy renovation of a multi-storey residential
building. Energy, 135, ss.563–576.
Energikunskap (2011). Solfångare.
http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-arenergi/Energibarare/Fornybar-energi/Sol/Solfangare/ [2018-04-12]
Energimyndigheten (2012). Vattenanvändning i hushåll (Rapport 2012:3).
Eskilstuna: Energimyndigheten. https://energimyndigheten.aw2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=2591
Energimyndigheten (2015). Energianvändning och energitillförsel: Underlag
till Energikommissionen. Eskilstuna: Energimyndigheten.
http://www.sou.gov.se/wpcontent/uploads/2017/01/Underlagsrapport_Energimyndigheten_Elanv%C3%
A4ndning-och-eltillf%C3%B6rsel.pdf
Energivision (u.å). Beräkningsprogram.
http://www.energivision.se/berakningsprogram/ [2018-04-13]
Eniva (u.å). Termografering.
https://www.isolerproffs.se/tjanster/termografering/ [2018-05-18]
FEBY (2012). Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och
minienergihus.
http://www.feby.se/dokument/Kravspecifikation%20FEBY12%20%20bostader%20sept.pdf
FEBY (2014). Köldbryggor: En vit fläck på kunskapskartan.
http://www.feby.se/images/Rapporter/Kldbryggor_fnster.pdf
FEBY (u.å). Forum för Energieffektivt Byggande. http://www.feby.se/omfoereningen [2018-04-05]
Free-Energy (u.å). HYSS- Mer än en värmepump! http://www.freeenergy.com/se/hyss [2018-04-14]
IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of
Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K.
Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, s.151
Isover (2017). Svenska NNE-krav 2017 och 2021.
https://www.isover.se/news/svenska-nne-krav-2017-och-2021 [2018-04-04]

49
Bramstedt & El-Homsi

IV Produkt AB (u.å). Bostadsventilation.
https://www.ivprodukt.se/kunskap/bostadsventilation [2018-05-18]
Kempe, P. & Jonsson, R. (2015). Nybyggt flerbostadshus med förvärmning
med borrhålsvatten: HSB-FTX geoenergi utan värmepump. Stockholm: BeBo.
http://www.bebostad.se/library/1835/utvaerdering-av-nybyggt-flerbostadshusmed-foervaermning-rapport.pdf
Kharseh, M. & Altorkmany, L. (2012). How global warming and building
envelope will change buildings energy use in central Europe. Applied Energy,
97, ss.999–1004.
Kjellsson, E. (2004). Solvärme i bostäder med analys av kombinationen
solfångare och bergvärmepump. Lic.-avh. Lund: Lunds Tekniska Högskola.
Kjellsson, E. Karlsson, B. & Bröms, G. (2010). Värmepumpar och solfångare.
Lund: Lunds Tekniska Högskola. http://effsysplus.se/wpcontent/filesystem/tidigare_program/effsys2/Publicerade%20dokument/P20/P
20%20slutrapport.pdf
Koroneos, C. & Tsarouhis, M. (2012). Exergy analysis and life cycle
assessment of solar heating and cooling systems in the building environment.
Journal of Cleaner Production, 32, ss.52–60.
Kuusk, K. & Kalamees, T. (2017). Calculation and compliance procedures of
thermal bridges in energy calculations in various European countries. Energy
Procedia, 132, ss.27–32.
Landfors, K. (2014). Energiklok bostadsrättsförening: Effektivare användning
av el.
http://www.energikontoret.z.se/sites/energikontoret.z.se/files/Energieffektivise
ring%20i%20BRF%2020140515%20(1).pdf
Länsstyrelsen (2018a). Översiktsplaner och detaljplaner.
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/planfragor/detalj-oversiktsplaner/Sidor/default.aspx [2018-04-19]
Länsstyrelsen (2018b). Allmänt om miljöbalken.
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-medmiljopaverkan/Pages/index_F36E479F-6175-4913-83C8D53219EB63B3.aspx [2018-04-19]
Lim, J.H. & Chun, W. (2010). Application of geothermal heat pumps in a
renovated campus building. International Journal of Energy Research, 34(5),
ss.445–453
Mangold, M., Österbring, M. & Wallbaum, H. (2015). Handling data
uncertainties when using Swedish energy performance certificate data to

50
Bramstedt & El-Homsi

describe energy usage in the building stock. Energy & Buildings, 102, ss.328–
336.
Nationalencyklopedin (u.å). Pay-back-metoden.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pay-back-metoden
[2018-05-18]
Naturvårdsverket (2017). Energianvändning i Europa.
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/EU-ochinternationellt/sverige-jamfort-med-europa/Energianvandning/ [2018-04-04]
PTC (u.å). PTC Mathcad is Engineering Math Software That Allows You to
Perform, Analyze, and Share Your Most Vital Calculations.
https://www.ptc.com/en/products/mathcad [2018-04-03]
Regeringskansliet (2017). Övergripande mål och svenska mål inom Europa
2020. http://www.regeringen.se/sverige-i-eu/europa-2020strategin/overgripande-mal-och-sveriges-nationella-mal/ [2018-03-28]
SGU (u.å). Bergvärme. https://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/fornybargeoenergi-och-geotermi/bergvarme/ [2018-04-27]
Soliduct (u.å). FTX fördelar och besparing. https://www.soliduct.se/ftxfordelar-besparing/i-83.htm [2018-04-16]
Strusoft (u.å). VIP-Energy: Ett beräkningsprogram för dig som vill veta din
byggnads energiförbrukning. http://www.strusoft.com/products/vip-energy
[2018-04-16]
Sveby (2012). Brukindata bostäder. Stockholm: Sveby
http://www.sveby.org/wpcontent/uploads/2012/10/Sveby_Brukarindata_bostader_version_1.0.pdf
Svensk Solenergi (2015). Fakta om solenergi.
https://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi [2018-04-16]
Svensk ventilation (u.å). FTX-ventilation med värmeåtervinning.
http://www.svenskventilation.se/ventilation/olika-satt-att-ventilera/ftxvarmeatervinning/ [2018-04-18]
Svensk Ventilation (u.å). Olika typer av värmeväxlare.
http://www.svenskventilation.se/ventilation/varmevaxlare/ [2018-04-18]
Tettey, U.Y., Dodoo, A. & Gustavsson, L. (2017). Design strategies to
minimise heating and cooling demands for passive houses under changing
climate. Eceee 2017 Summer Study, ss.1185–1195.

51
Bramstedt & El-Homsi

Thermia Värmepumpar (u.å). Inuti en värmepump: Kylkretsen.
http://www.thermia.se/varmepump-kunskap/hur-fungerar-envarmepump/inuti-en-varmepump [2018-04-16]
Upphandlingsmyndigheten (2017). Om livscykelkostnader.
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/perspektiv/fordjupning
/ [2018-04-09]
Varbergs energi (u.å). Energibalansberäkning.
https://www.varbergenergi.se/foretag/tjanster/energioptimering/energibalansbe
rakning/ [2018-04-26]
Världsbanken (2014). Electric power consumption (kWh per capita).
https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC [2018-03-29]
Växjö kommun (2016). Energiplan för Växjö kommun. Växjö: Växjö
kommun.
https://www.vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee321499/14998626030
69/Energiplan%202016_webb.pdf
Villa varm (u.å). U-värde- ett mått på hur byggnaden isolerar mot
värmeförluster. https://villavarm.se/lagenergihus/vaggar-och-tak/u-varde/
[2018-05-17]
Wahlgren, P. (2010). Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar
(Rapport 2010:09). Borås: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
http://fuktsakerhet.se/sv/fakta/Documents/SPRAPP%202010_09%20Etapp%20C.pdf

52
Bramstedt & El-Homsi

Bilagor
Bilaga 1: Täthetsprotokoll
Bilaga 2: Gemla estetiska, funktionella och tekniska krav
Bilaga 3: Energiberäkning från projektering
Bilaga 4:Mega L produktblad
Bilaga 5: K2 plus solfångarsystem
Bilaga 6: Envistar Flex 060 produktblad
Bilaga 7: OVK-protokoll
Bilaga 8: Ventilationsschema
Bilaga 9: Beräkningar i Mathcad Prime 4.0
Bilaga 10: Ritningar
Bilaga 11: Energy in Sweden 2017
Bilaga 12:Energideklaration

53
Bramstedt & El-Homsi

BILAGA 1: Täthetsprotokoll

Bilaga 1: sid1: (2)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 1: sid2: (2)
Bramstedt & El-Homsi

BILAGA 2: Gemla estetiska, funktionella och tekniska krav

Bilaga 2: sid1: (6)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 2: sid2: (6)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 2: sid3: (6)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 2: sid4: (6)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 2: sid5: (6)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 2: sid6: (6)
Bramstedt & El-Homsi

BILAGA 3: Energiberäkning från projektering

Bilaga 3: sid1: (12)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 3: sid2: (12)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 3: sid3: (12)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 3: sid4: (12)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 3: sid5: (12)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 3: sid6: (12)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 3: sid7: (12)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 3: sid8: (12)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 3: sid9: (12)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 3: sid10: (12)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 3: sid11: (12)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 3: sid12: (12)
Bramstedt & El-Homsi

BILAGA 4: Mega L produktblad

Bilaga 4: sid1: (1)
Bramstedt & El-Homsi

BILAGA 5: K2 plus solfångarsystem

Bilaga 5: sid1: (2)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 5: sid2: (2)
Bramstedt & El-Homsi

BILAGA 6: Envistar Flex 060 produktblad

Bilaga 6: sid1: (1)
Bramstedt & El-Homsi

BILAGA 7: OVK-protokoll

Bilaga 7: sid1: (2)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 7: sid2: (2)
Bramstedt & El-Homsi

BILAGA 8: Ventilationsschema

Bilaga 8: sid1: (6)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 8: sid2: (6)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 8: sid3: (6)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 8: sid4: (6)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 8: sid5: (6)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 8: sid6: (6)
Bramstedt & El-Homsi

BILAGA 9: Beräkningar i Mathcad Prime 4.0

Bilaga 9: sid1: (2)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 9: sid2: (2)
Bramstedt & El-Homsi

BILAGA 10: Ritningar

Bilaga 10: sid1: (5)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 10: sid2: (5)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 10: sid3: (5)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 10: sid4: (5)
Bramstedt & El-Homsi

Bilaga 10: sid5: (5)
Bramstedt & El-Homsi

BILAGA 11: Energy in Sweden 2017
Energy prices for the residential and services sector, from 1970, real (2017)
prices, öre/kWh
Electricity
price,
detached
house
without
electric
heating
1970

Electricity
price,
detached
house with
electric
heating
59

1971

56

15

1972

55

13

1973

53

18

1974

62

27

1975

65

23

1976

66

27

1977

68

26

1978

77

25

1979

72

34

1980

76

43

1981

72

48

1982

70

57

1983

71

55

1984

70

55

1985

72

62

1986

73

44

49

1987

71

43

50

1988

64

41

47

1989

67

47

51

1990

74

51

64

1991

77

49

58

1992

78

43

56

1993

79

50

53

1994

79

46

52

1995

District
Oil price, heating price,
domestic fuel
apartment
oil
building
14

Natural gas
price

78

48

52

1996

102

80

47

58

46

1997

107

88

59

60

47

1998

115

92

75

60

49
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1999

107

93

75

61

47

2000

108

90

79

60

48

2001

110

90

86

64

62

2002

123

103

74

70

67

2003

143

119

79

71

70

2004

141

129

91

77

74

2005

135

124

106

77

83

2006

151

129

113

78

96

2007

163

131

112

78

95

2008

177

141

133

79

107

2009

185

148

113

83

106

2010

192

152

123

83

107

2011

193

150

134

83

113

2012

183

139

142

88

111

2013

184

139

137

91

109

2014

179

132

134

92

108

2015
2016

179
186

128
132

121
110

95
96

111
109

2017

190

133

118

94

113
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BILAGA 12: Energideklaration

År

Fjärrvärme

Bergvärme

Differens

1

126 599

50 330

76 269

2

129 699

51 412

78 287

3

132 877

52 517

80 360

4

136 137

53 646

82 491

5

139 479

54 799

84 680

6

142 908

55 977

86 931

7

146 424

57 180

89 244

8

150 030

58 409

91 621

9

153 728

59 664

94 064

10

157 521

60 947

96 574

3 222 031

1 241 249

1 980 782

161 102

62 062

99 039

Summa år 1 till 20
Genomsnitt år 1 till 20
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