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Abstract 

The thesis cover the energy efficiency of a multi-family house from the 1940s situated in 

Halmstad. As the energy performance in buildings gets better and the energy solutions are 

getting smarter, the requirements will be higher for new construction. On the other hand, real 

estate from the 40's remains the same and are often operated with the same heating systems 

as those when originally put into operation. 

The purpose of the report is to investigate the potential for energy efficiency in older 

buildings as well as the financial consequences of the energy-efficient solutions. 

The thesis is written on behalf of Halmstad Fastighets AB (HFAB), who intends to evaluate 

the neighborhood in 2019 and subsequently decide on the future of the housing area. The 

report is based on this area as a reference and the action proposals presented in the report are 

simulated in this housing area. The housing area was commissioned in 1943 and consists of 

five houses, one longer structure and four point-houses, which makes it the first multi-

residential area owned and operated by the company. HFAB has an internal target of 75 kWh 

/m2, year for the entire property stock at the turn of the year 2050, which represents a target 

value that the report intends to achieve. 

The report is divided into two parts, the first describing the buildings' current energy system 

from a theoretical and technical point of view and including an energy survey on existing 

energy flows for the properties. The energy survey then constitute the foundation for the 

second part, where theory and technical construction of the systems installed with the action 

proposals are described together with reports on the theory for energy saving calculations. 

The results show that a renovation and investment with modern technology and energy 

efficient solutions has a major impact on the final energy use, even reaching lower specific 

values than those defined as internal goals within the company. Energy-efficient investments 

can also be a profitable investment from an economic point of view, providing additional 

incentives for the property owner. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar energieffektivisering av ett flerbostadshuskvarter från 1940-

talet beläget i Halmstad. Energieffektivisering är ett högst aktuellt ämne och i takt med att 

energiprestanda i byggnader blir bättre och energilösningarna smartare så kommer kraven bli 

högre för nybyggnationer. Däremot står många fastigheter från 40-talet talet kvar och drivs 

med samma uppvärmningssystem sedan det tagits i drift.  

Syftet med rapporten är att undersöka potentialen för energieffektivisering i äldre hus samt 

vilka ekonomiska konsekvenser de energitekniska lösningarna står för.  

Examensarbetet har genomförts på uppdrag av Halmstad Fastighets AB (HFAB), som avser 

utvärdera energianvändningen i kvarteret Framtiden år 2019 och sedermera ta beslut om 

bostadsområdets framtid. Rapporten utgår med detta område som referens och de 

åtgärdsförslag som tas fram i arbetet simuleras på detta bostadsområde. Området består av 

fem huskroppar, en länga och fyra punkthus, och togs i drift 1943, vilket gör området till 

HFABs första flerbostadsområde. HFAB har ett internt mål på 75kWh/m2, år för hela dess 

fastighetsbestånd vid årsskiftet 2050, vilket är en gräns rapporten avser att uppnå.  

Rapporten är uppdelad i två delar där den första beskriver fastigheternas nuvarande 

energisystem ur en teoretisk och teknisk synpunkt samt innehåller en energikartläggning på 

befintliga energiflöden för fastigheterna. Energikartläggningen lägger sedan grunden för 

andra delen, där teori och teknisk uppbyggnad av de system som installeras med 

åtgärdsförslagen beskrivs tillsammans med en redovisning av teori för beräkningar av 

energibesparingar.  

Resultat visar att renovering och investering med modern teknik och energieffektiva 

lösningar har stor inverkan på den slutgiltiga energianvändningen, vilken t.o.m. kan 

underskrida de interna målen satta inom HFAB. Energieffektiva investeringar kan även vara 

en lönsam investering ur en ekonomisk synpunkt, vilket ger ytterligare ett incitament för 

fastighetsägaren. 
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Förord 

Genom detta examensarbete avslutas vår högskoleingenjörsutbildning inom energiteknik vid 

Högskolan i Halmstad. Arbetet har genomförts i samband med det lokala bostadsbolaget 

HFAB och akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap på Högskolan. Utbildningen 

energiingenjör- förnybar energi omfattar 180 högskolepoäng där examensarbetet motsvarar 

15 högskolepoäng. 

Detta examensarbete handlar om energieffektivisering i flerbostadshus där slutresultatet är 

förslag på åtgärdsförslag för att reducera den nuvarande energianvändningen. Arbetet har 

inneburit analyser, problemlösning och slutsatser där vi tar med oss mycket nya kunskaper 

och lärdomar. 

Vi vill framföra vårt stora tack till HFAB som bra samarbetspartner som gett oss god 

handledning under arbetets gång, men framförallt Ulf Johansson och Mattias Prytz för ett 

intressant referensobjekt, tankar, idéer och underlag. 

Ett speciellt tack riktas till vår handledare Urban Persson på Högskolan i Halmstad som gett 

oss mycket bra vägledning och infallsvinklar för ett fortsatt bra arbete.  

 

Vi vill också tacka följande personer som bistått med information: 

Henrik Hägerström och Andreas Wackenfors, Swegon 

Michael Nylund, IMI Hydronic Engineering 

Erik Österlund, Svensk ventilation 

Joakim Lindersson, IVT 

  

Halmstad den 30 maj 2017 

  

  

Elin Blom   Jesper Johnsson   Max Klit 
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1. Inledning 

Energieffektivitet eftersträvas mer och mer i nya byggnader. Krav på energi som får användas 

i byggnader blir strängare och direktiv från EU ställer höga krav på framtidens byggnader. 

Kraven riktar sig i många fall mot nybyggnationer och de fastigheter som står kvar sen 

miljonprogrammet och tidigare drar onödigt mycket energi. För att gå mot ett mer 

energismart och hållbart samhälle bör de byggnader som har en låg energiprestanda 

effektiviseras så att hela Sveriges bostadsbestånd följer utvecklingen av de krav som ställs på 

nya hus (Energimyndigheten, 2015).  

Sveriges energisektor kan delas upp i flera olika grenar där områden som industri, transport 

och bostäder är de största energianvändarna. Bostäder är den näst största sektorn med en 

energianvändning på ca 140 TWh år 2015 och står därmed för ca 40 % av den totala 

energianvändningen i Sverige (Energimyndigheten, 2016).   

Större delen av Sveriges flerbostadshus är uppförda med början på 1940-talet fram till 

miljonprogrammet avslutades i slutet på 70-talet. Eftersom bostadssektorn använder 40% av 

Sveriges totala energi och det finns många äldre flerbostadshus som inte uppfyller dagens 

krav på energiförbrukning innebär det att det finns stor potential för att reducera Sveriges 

totala energianvändning (Byggindustrin, 2012).   

1.1 Bakgrund 
Uppdragsgivaren HFAB har under en längre tid jobbat aktivt med att sänka sin totala 

energianvändning för sitt fastighetsbestånd. År 1995 hade bolaget en energianvändning av 

150 kWh/m² och år. Ett mål sattes att år 2020 får ner energianvändningen till 120 kWh/m² 

och år. Detta mål infriades redan år 2010. År 2016 har bolaget en energianvändning av 105,5 

kWh/m² och år. De nya målen som är satta är att år 2030 ska energianvändningen minskas till 

85 kWh/m², år samt till år 2050 till 75 kWh/ m² och år. (Johansson, 2017) 

Kvarteret Framtiden som rapporten omfattar är HFABs första bostadskvarter och uppfördes 

1943. Mindre renoveringar har gjorts under åren men det har inte genomförts någon större 

omfattande totalrenovation eller byte av stamledningar. Därför står nu HFAB inför ett stort 

beslut gällande kvarterets framtid. 

1.2 Frågeställningar 
Arbetet har i huvudsak behandlat två frågeställningar. 

Är det möjligt att effektivisera kvarteret Framtiden så att energianvändning minskas till 75 

kWh/m² och år? 

Är det ekonomiskt försvarbart att renovera fastigheterna jämfört med att riva och bygga nytt?  

1.3 Syfte 
Denna rapport syftar till att få en översikt över hur energiflöden och energikostnader ser ut i 

fastigheten. Målsättningen med rapporten är att påvisa bra exempel där det finns 

besparingsmöjligheter för att få en bättre energianvändning, inomhusklimat och ekonomi 

samt att ge uppdragsgivaren underlag för framtida investeringar.  
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1.4 Avgränsningar 
I denna rapport har avgränsningar gjorts för att begränsa rapportens omfattning. 

Arbetskostnader för LCC kalkylen är uppskattade samt att inte underhållskostnader är 

medräknade. Vid transmissionsberäkningar har köldbryggor inte tagits hänsyn till och vid 

besparingar gällande elanvändningen har enbart fastighetselen räknats på. I kapitlet för 

nybyggnation har inte rivningskostnaden behandlats i LCC kalkylen, den behandlar endast 

kostnaden för uppförande av en ny byggnad. Vid injustering av värmesystemet saknas 

loggningar av temperatur från varje lägenhet för att kunna få ett exakt värde på vad en sådan 

åtgärd kommer att ge. Hänsyn tas inte till höjda hyror eller andra ekonomiska aspekter som 

inte innefattar energitekniska lösningar.     

1.5 Presentation av inblandade företag 
Ett flertal företag har varit inblandade då rapporten innefattar deras produkter och tjänster. 

Nedan kommer en presentation av de företag som bistått med information och handledning 

under arbetets gång.   

1.5.1 HFAB 

I rapporten har HFAB varit en del av den grundläggande frågeställningen samt bistått med 

referensobjekt samt driftdata och information om referensobjektet.  

HFAB, ett kommunalägt företag som grundades 1942, är ett modernt fastighetsbolag som har 

verkat i över 70 år.  Med 9 800 hyresrätter, 300 lokaler och en mängd garage- och 

fordonsplatser, är HFAB den största och marknadsledande aktören på Halmstads 

fastighetsmarknad (HFAB, 2017). 

1.5.2 Swegon 

Vid ett studiebesök på Swegon under vårterminen 2016 i läsår två skapades en bra bild av 

företaget och deras utbud av kompletta ventilationsanläggningar. Vid vidare kontakt har 

närmre undersökning skett av deras nyaste FTX-system. Företaget har bidragit med 

tekniskdata för ventilationssystemet, utförliga systembeskrivningar och god service som 

förenklat arbetet. 

Swegon är ett företag med målsättningen att utveckla smarta system för att uppnå ett 

tillfredsställande inomhusklimat och genom deras system bidra till energibesparingar. 

Swegon bildades 2005 efter en sammanslagning av företagen Stifab Farex och PM Luft och 

har sin produktion i Tomelilla, Skåne (Swegon, 2017). 

1.5.3 IVT 

Vid undersökning av en frånluftsvärmepump för eventuell installation i längan på 

Hemfeldtsgatan har produkter från IVT studerats. IVT har bistått med energiberäkningar och 

dimensionering av en frånluftvärmepump. 

IVT är placerat i Tranås och säljer, producerar och utvecklar olika typer utav värmepumpar. 

Bergvärmepumpar, jordvärmepumpar, sjövärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar, 

luft/luftvärmepumpar samt frånluftsvärmepumpar är de olika typerna av värmepumpar som 

de tillhandahåller (IVT, 2017). 

1.5.4 IMI Hydronic Engineering 

IMI är ett företag som har produkter och tjänster inom injustering för kyl- och värmesystem 

som är vattenburna. Utförligt informationsmaterial i form av litteratur om injustering av 
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radiatorer och värmesystem har bidragit till rapporten samt produkter som IMI kan 

tillhandahålla  

IMI är världsledande leverantör och expert på hydroniska distributionssystem och 

rumstemperaturreglering (IMI Hydronic Engineering, 2017). 
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2. Metod och teori 

Systemanalys genomförs för att skapa en övergripande bild av byggnadernas energiflöden. 

Analysen genomfördes under januari - maj 2017 där klimatskal och installationer såsom: 

elsystem, ventilation och värmesystem dokumenterades. Relationsritningar har studerats. 

Energianvändningsdata för fjärrvärme och el har analyserats och sammanställts, samt data 

från HFAB gällande OVK-protokoll (se bilaga 3) och kallvattenförbrukning. För övriga data 

har mätningar gjorts på de områden där energidata behövdes kompletteras. Detta har 

genomförts i form av mätning av eleffekt på cirkulationspumpar, isoleringstjocklek på 

kulvertrör samt storlek på ventilationsintag.  

När åtgärdsförslag har tagits fram har olika företag varit inblandande gällande deras olika 

produkter och tjänster, dessa har bidrag med energidata och investeringskostnad för vissa 

produkter. Ekonomiska kalkyler i form av LCC genomförs för åtgärdsförslagen. 

Relevant litteratur såsom Projektering av VVS-installationer av Warfvinge & Dahlblom, samt 

ett flertal vetenskapliga artiklar har använts till beräkningar och teknisk beskrivning av 

system.  

Alla beräkningar som behandlas i rapporten har utförts i en separat Excel-fil. Denna är 

uppdelad efter de olika kategorier som rapporten behandlar i form av energikartläggning och 

åtgärdsförslag. Denna har inte lagts med som bilaga men vid intresse av denna så hör av er.  

2.1 Formler 
Formler/ samband Enhet Nr 

 

Livscykelkostnad: 

𝐿𝐶𝐶 =  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 +  𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖  +  𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 

 

[kr] 1 

Livscykelenergi: 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =  𝑝𝑜 energipris ∗ 𝐸𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

[kr] 2 

Kostnad uppvärmning:   

𝐾𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝐾𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 63% + 𝐾ℎö𝑠𝑡
𝑣å𝑟

 31% + 𝐾𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟  6% 

 

[kr/kWh] 3 

Kostnad varmvatten: 

𝐾𝑣𝑣 = 𝐾𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 33% + 𝐾ℎö𝑠𝑡
𝑣å𝑟

 33% + 𝐾𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟 33% 

 

[kr/kWh] 4 

Kostnad varmvatten & uppvärmning: 

𝐾𝑔 = 𝐾𝑣𝑣 17% + 𝑘𝑣ä𝑟𝑚𝑒  83% 

 

[kr/kWh] 5 

Besparing CO2 utsläpp 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝐶𝑂2
= 𝐸𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗ 80,77 

 

[g CO2 ekv/kWh] 6 

Radiatoreffekt: 

𝑃𝑟𝑎𝑑 = 𝑘 𝐴 
(𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚 − 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟)

𝐿𝑜𝑔 
(𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚 − 𝑇𝑟𝑢𝑚)
(𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚 − 𝑇𝑟𝑢𝑚)

 

 

[W] 7 
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Radiatoreffekt: 

𝑃𝑟𝑎𝑑 = 𝜌 𝑐𝑝 𝑄𝑣𝑠 (𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚 − 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟) 

 

[W] 8 

Radiatoreffekt: 

𝑃𝑟𝑎𝑑 = 𝜌 𝑐𝑝 𝑞 (𝑇fram − 𝑒
−

𝑎𝑘
cp𝑄𝜌 (𝑇fram − 𝑇rum + 𝑒

𝑎𝑘
cp𝑄𝜌𝑇rum)) 

 

           [W] 9 

Värmebalans: 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 +  𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑃𝑜𝑣 =  𝑃𝑟𝑎𝑑+𝑃𝑠𝑜𝑙 + 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 

 

[W] 10 

Gradtimmar, Halmstad: 

𝐺𝑡7.3°𝑐 = 𝐺𝑡7°𝑐 − (
𝐺𝑡7°𝑐 𝐺𝑡8°𝑐

10
∗ 3) 

 

[°Ch] 11 

Energianvändning, ventilation: 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑞 𝑐𝑝 𝜌 (1 − 𝜂) 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 𝐺𝑡7.3°𝑐 

 

[Wh] 12 

Energianvändning, el: 

𝐸𝑒𝑙 = 𝑃𝑒𝑙  ℎå𝑟 

 

[W] 13 

Effekttopp, ventilation: 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑞 𝑐𝑝 𝜌 (𝑇𝑖𝑛 − 𝐷𝑉𝑈𝑇) 

 

[W] 14 

Tryckskillnad∶ 
∆𝑝 = 𝐾 𝐻 (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) 

 

[Pa] 15 

Ventilationsflöde: 

𝑞 = 𝐴 
𝑏2

12 𝜇
 
∆𝑝

𝑙
 

 

[m3/s] 16 

Energianvändning, varmvatten: 

𝐸𝑣𝑣 = 𝑞 𝑐𝑝 𝜌 (𝑇𝑘𝑣 − 𝑇𝑣𝑣) 

 

[W] 17 

Energianvändning, transmissionsförluster: 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  ∑ 𝑈𝑖  𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

𝐺𝑡7.3°𝑐 

 

[Wh] 18 

Effekttopp, transmission: 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  ∑ 𝑈𝑖 𝐴𝑖  (𝑇𝑖𝑛 − 𝐷𝑉𝑈𝑇)

𝑛

𝑖=1

 

 

[W] 19 

Energianvändning, kulvertrör: 

𝑄ℎ𝑙 = 𝑘 2 𝜋 𝑑 𝐿 𝐺 ℎå𝑟 

 

[Wh] 20 

Isoleringsmotstånd: 

𝑅𝑖 = (
𝑑

2𝜆𝑖
) ln (

𝐷

𝑑
) 

[m2 K/W] 21 
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Markmotstånd:  

𝑅𝑔 = (
𝑑

2𝜆
)  ln (4ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘/𝐷) 

 

 

 

 

[m2 K/W] 

 

 

 

22 

Sammanfallande temperaturfält: 

𝑅𝑐 = (
𝑑

2𝜆
)  ln ((

2ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘

𝑠
) 

 

[m2 K/W] 23 

Sammanlagt motstånd:  

𝑅𝑡𝑜𝑡 =  𝑅𝑖 + 𝑅𝑔 + 𝑅𝑐 

 

[m2 K/W] 24 

Total värmegenomgångskoefficient: 

𝑘 =
1

𝑅𝑡𝑜𝑡
 

 

[W/m2 K] 25 

Gradtal för värmedistribution: 

𝐺 =
Ѳ𝑠 + Ѳ𝑟

2
 

 

[°Cs] 26 

Temperaturdifferens:  
Ѳ𝑓 =  𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚 − 𝑇𝑚𝑎𝑟𝑘 

 

[°C] 27 

Temperaturdifferens: 

Ѳ𝑟 = 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 − 𝑇𝑚𝑎𝑟𝑘 

 

[°C] 28 

Effekttoppar, kulvertrör: 

𝑄ℎ𝑙 = 𝑘 2 𝜋 𝑑 𝐿 𝐺 

 

[W] 29 

Energianvändning, cirkulationspump: 

𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝 =
𝜌 𝑔 ℎ 𝑞

η
 

 

[W] 30 

Energibesparing, injustering: 

𝐸𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 6,5% 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒  𝑇ö𝑡 

 

[Wh] 31 

Energibesparing, termostatventiler: 

𝐸𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =  3% 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒 

 

[W] 32 

Energibesparing, IMD 

𝐸𝑣𝑣 = 𝑞 𝑐𝑝 𝜌 (𝑇𝑘𝑣 − 𝑇𝑣𝑣)35% 

 

[W] 33 

Allmänna gaslagen:  

𝑝𝑉 =  𝑛𝑅𝑇 

 

 34 
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2.2 Nyckeltal 
Här redovisas nyckeltal för att beräkningar av ekonomi och CO2 besparing 

2.2.1 LCC 

För att genomföra omfattande renoveringar så bör hänsyn tas till lönsamheten som påvisar 

om en investering av en åtgärd är ekonomiskt försvarbar. I denna rapport så kommer 

modellen LCC att användas. I LCC-kalkylen tas hänsyn till intäkter och kostnader under hela 

livstiden för den installation eller produkt som investeras. Denna modell innefattar underhåll 

- och driftkostnader för investeringen vilket är unikt för en ekonomisk modell. Enligt 

ekvation 1 och 2 beräknas lönsamheten för de olika åtgärdsförslagen. 

De nyckeltal för energikostnad och ränta som använts för att räkna ut livscykelkostnaden för 

föreslagna åtgärder redovisas nedan: ekvationerna (1, 2). 

• Real kalkylränta: 6% 

• Real energiprisökning: 2% 

2.2.2 Energipriser 

Rapporten behandlar kostnader för fjärrvärme- och elförbrukning. Användningen och 

kostnaderna för dessa visas i tabell 1 och 2. 

Tabell 1. Illustrerar normlaårskorrigering av fjärrvärmeförbrukningen. 

Fjärrvärmeförbrukning normalårskorrigerat  

Månad 

Total 

energianvändning 

[MWh] 

Total 

energianvändning 

utav VV [MWh] Pris [kr/kWh] 

Januari 120,1 109,85 0,675 

Februari 99,2 88,95 0,675 

Mars 87,9 77,65 0,675 

April 52,3 42,05 0,33 

Maj 32,6 22,35 0,33 

Juni 19,6 9,35 0,22 

Juli 15,6 5,35 0,22 

Augusti 14,9 4,65 0,22 

September 25,3 15,05 0,22 

Oktober 55,9 45,65 0,33 

November 87,6 77,35 0,33 

December 107,3 97,05 0,675 

 

Vid jämförelse av kostnader av värmebesparing kommer ekvationer (3, 4, 5) att användas. 

Ekvationerna baseras på en procentandel på förbrukning vid olika prisnivåer. För varmvatten 

är det jämn fördelning utav energin under samtliga månader medan för värme skiljer sig 

månaderna åt.   

Vid avsnittet för kulvertrör och fjärrvärmecentraler tas procentandel av värme och 

varmvattenkostnaderna och det räknas ut en genomsnittlig kostnad. 
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Utöver den rörliga kostnaden för fjärrvärmeanvändning finns även en fast kostnad som är 

baserad på den toppeffekt som varit under ett år. Fjärrvärmeanläggningen har i dagsläget en 

toppeffekt på 354 kW. Den fasta kostnaden uppgår till 137 300 kr. 

Tabell 2. Kostnad för olika toppeffekter för fjärrvärmeanvändningen. 

Effekt [kW] kr/år Effekt [kW] kr/år 
0–9 3 100 400–499 175 300 

10–19 6 100 500–599 210 100 

20–49 11 500 600–699 256 200 

50–99 27 300 700–799 302 400 

100–199 53 700 800–899 333 100 

200–299 94 800 900–999 385 400 

300–399 137 300 1000– 468 400 

 

• Uppvärmningskostnad: 0,54 kr/kWh 

• Varmvattenkostnad: 0,41 kr/kWh 

• Kombinerad uppvärmning och varmvattenkostnad: 0,52 kr/kWh 

• Elenergikostnad: 1,3 kr/kWh 

2.2.3 CO2 besparing 

Minskning utav CO2 utsläpp beräknas utifrån uppgifter från HEM (bilaga 1). Utifrån dessa 

uppgifter kan det utläsas att vid varje producerad kWh av fjärrvärme så är utsläppet av CO2  

80,77 g. Detta räknas sedan ut med hjälp av ekvation (6). CO2 utsläpp per producerad kWh el 

är 0 g/kWh med HEM som elleverantör. 

2.4 Normalårskorrigering 
Rapporten använder normalårskorrigerade värden för att analysera energianvändningen i 

området. Med normalårskorrigering kan energiprestandan mätas och jämföra med olika år, 

oberoende hur utomhustemperaturen har varit. Om temperaturen är kallare eller varmare än 

normalårstemperaturen fås en korrigerande faktor ut. Den faktorn används sedan till att 

korrigera energianvändningen. De värden som korrigeras är enbart för värmeanvändning. Inte 

elanvändningen eller till VV då dessa energianvändningar inte är väderberoende 

(Schulz, 2003).  

2.5 Kvarteret Framtiden 
Kv. Framtiden ligger i Halmstad och förvaltas av HFAB. Nybyggnad för fastigheterna är år 

1942–43. Byggnaderna består idag av hyreslägenheter och lokaler. I lokalerna bedrivs 

verksamheterna cykelverkstad, galleri och massage. Kvarteret innefattas av fem huskroppar 

och innehåller 92 lägenheter om 4712 m² samt 13 lokaler om 392 m². När de olika husen 

refereras till kommer det att vara utifrån husnummer från nedanstående figur 1. 
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Figur 1. Områdeskarta över Kv. Framtiden. Källa (HFAB) 

En energideklaration gjordes år 2009 av Boverket. Energianvändningen uppgick till 120 

kWh/m2 sammanlagt för samtliga fastigheter som visas i tabell 3. (HFAB) 

Tabell 3. Sammanställning av energideklarationen från 2009 

 

  Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus4 Hus 5 

Atemp 2 837 1 132 1 132 1 132 1 132

BOA 1 759 738 738 738 738

LOA 65 116 116 48 48

Fjärrvärmeförbrukning 

(kWh) 275 804 110 049 110 049 110 049 110 049

Varav energi till 

varmvatten (kWh) 51 917 20 716 20 716 20 716 20 716

Normalkorrigerat värde 328 646 132 249 132 249 132 249 132 249

Energi/m² 97 97 97 97 97

Energi/m² korrigerat 116 117 117 117 117

Fastighets el 16 600 7 739 7 739 7 739 7 739

El/m² 6 7 7 7 7

Energi Normalkorigerat 

värde 337 839 135 917 135 917 135 917 135 917

Energiprestandad 

kWh/m²,år 119 120 120 120 120
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Energianvändningen för en byggnad är beroende av dess klimatskal (golv, väggar, tak och 

fönster), ventilation, ofrivillig ventilation (läckage) och vilken aktivitet som äger rum i 

byggnaden samt av det geografiska läget (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Ett antal åtgärder har gjorts under åren. De dokumenterade åtgärderna som blivit genomförda 

redovisas i tabell 4. 

 

Tabell 4. Utförda renoveringsåtgärder genom åren.  

Utfört 

År 

Vad har utförts 

Okänt 

år 

Byte av fönster till 3-glas i alla punkthusen på Engelbrektsgatan samt i 

västlig väderriktning (mot posten) på Helmfeldtsgatan. 

1980 Utbyte av kallvatten och varmvattenledningar i källare 

1982 Tilläggsisolering av vind med 250-500 mm lösull på alla fastigheter i 

kvarteret 

1985 Utbyte av oljeuppvärmning till fjärrvärme 

1992 Förnyelse; byte köksinredning samtliga läg., lägenhetsdörrar, ombyggnad 

till duschhörn i 26st 1 rok / rkv, 5 st nya trapptvättstugor Helmfeldtsgatan 

50-58,nytt miljösophus på gården, nyanläggning av yttre miljön. 

2002 Inv måln fönster. Omläggning papptak Engelbrektsgatan 53. Utbyggnad 

utav skärmtak på samtliga skärmtak. 

2003 Byte styr&regler till Exomatic. 

2004 Omläggning tak till derbigum + ny hängränna och fotplåt Engelbrektsgatan 

57. 

2005 Omläggning tak Helmfeldtsgatan 50-58, tegel 

 Installation av LAN.  

       

2005 

Installation av snålspolande munstycken på tappvattenställen 

2006 Omläggning tak Engelbrektsgatan 55 och 59 till derbigum + ny ränna och 

fotplåt 

2007 Installation av mekanisk frånluft Helmfeldtsgatans samtliga trapphus.  

2011 Installation av digitalt passersystem samtliga entréer. Målning sockel, 

entrédörrar och källarfönster 

2014 Installation av digitalt tvättbokningssystem på Engelbrektsgatan 59 

2014 Installation av väderprognosstyrning eGain 

2015 Installation av 3st värmepumpstumlare  på Engelbrektsgatan 59 

 Byte av samtliga trapphus-, källar- och vindsarmaturer till LED. 
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3. Nuvarande systembeskrivning 

För att få en bild av hur byggnaden använder sin energi och hur den fördelas kommer 

befintligt system att beskrivas gällande värme, styr och reglering, ventilation och klimatskal i 

följande avsnitt.  

3.1 Värme 
Värmeproduktionen i en fastighet har två funktioner, att producera tappvarmvatten och värme 

till radiatorsystemet. Radiatorsystemets uppgift är att upprätta ett behagligt inomhusklimat. 

Detta genom att motverka de värmeförluster som blir av transmission- och 

ventilationsförluster. Transmissionsförluster är det värmeflöde som uppstår genom väggar, 

golv, tak, fönster etc. och ventilationsförluster är de värmeförluster som uppstår vid 

ventilation.  

Uppvärmningssystemet i fastigheterna är av typen vattenburet tvårörsystem med radiatorer. 

Tvårörsystemet besår av en tilloppsledning och en returledning som är parallellt kopplade 

mot samtliga radiatorer. Efter uppvärmning utav radiatorvatten i värmekällan distribueras det 

i tilloppsledningen via en cirkulationspump till radiatorerna (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

3.1.1 Värmekälla 

Sedan fastigheterna togs i drift så har det funnits en central värmekälla. För att förbinda 

samtliga huskroppar med radiatorvattnet och tappvarmvattnet mot värmekällan har kulvertrör 

använts som illustreras i figur 2. Vid nyproduktion av fastigheterna var värmekällan först en 

oljepanna, 1985 byttes oljepannan ut mot fjärrvärme.  

Figur 2. Ritning över kulvertsystemet av VV och VVC. Källa (HFAB) 

Fjärrvärme är varmvatten som produceras i en eller flera anläggningar. Efter uppvärmning 

utav vattnet distribueras det ut i ett rörsystem till fastigheter som är anslutna till fjärrvärmen. 
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Mellan rörsystem till fjärrvärmen och fastighetens värme och varmvattensystem installeras 

värmeväxlare parallellt mot fjärrvärmen. För att reglera den effekt som värmeväxlarna ska ge 

till respektive system finns elektriska ställdon som reglerar flödet till värmeväxlaren. Vid ett 

värmebehov till radiatorsystemet eller tappvarmvatten öppnas motsvarande ställdon 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

Inkommande fjärrvärmeledning matas in i hus 4. I undercentralen är fjärrvärmeledningen 

kopplad enligt typen tvåstegskoppling. I en tvåstegskoppling är den sista värmeväxlaren 

seriekopplad med värmeväxlaren för varmvatten och radiatorvattnet. I denna värmeväxlare så 

förvärms inkommande kallvatten till växlaren som producerar varmvatten. Detta medför att 

det blir en bättre avkylning med lägre returtemperaturer av fjärrvärmevattnet, vilket 

uppskattas av fjärrvärmebolaget. I figur 3 redogörs det för fjärrvärmeanvändningen mellan 

åren 2008-2016 (Frederiksen & Werner, 2014). 

 

 

Figur 3. Fjärrvärmeanvändning normalårskorrigerat. Fjärrvärmeanvändning och 

årsmedeltemperatur. Källa (HFAB, 2017), (SMHI). 

3.1.2 Varmvatten 

Tappvarmvattensystemet är ett slutet system. Enligt BBR måste tappvarmvattensystemet 

hålla en temperatur på minst 50°C vid tappställen för den personliga hygienen, men det får 

inte överstiga 60°C. Anledningen till att varmvattnet bör hålla denna temperatur är på grund 

av förökning av legionellabakterier. Börvärdet för temperaturen i tappvarmvattenledningen är 

begränsad till minst 58°C. De perioder när inte varmvatten används, under nattetid 

exempelvis, är vattnet stillastående i systemet och varmvattnet kommer att svalna. För att 

motverka detta så går en VVC-ledning bredvid vattenledningen. I VVC-ledningen så sker en 

konstant cirkulation av varmvattnet med hjälp av en cirkulationspump.  
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Temperaturloggningen för VVC-ledningen i kvarteret indikerar att den håller en jämn och 

godkänd temperatur för varmvattencirkulationen. Temperaturen har enligt loggningsdata i 

EXOscada inte understigit 50°C under 2016 enligt figur 4 (Boverket, 2016). 

 

 

Figur 4. VV, VVC temperatur och styrsignalen till VV. Källa (EXOscada) 

 

3.1.3 Radiatorer   

Radiatorerna är till för att avge värmen till byggnaden. Utformningen är modellen 

sektionsradiatorer. Konstruktionen utav sektionsradiatorer består av horisontella element som 

sammanfogas. Värmeutväxlingen från radiatorn till rummet kommer ifrån strålning, ledning 

och konvektion. Värmeavgivningen via ledning är nästintill obefintlig. Största delen består av 

konvektion och strålning, 85 respektive 15% av värmeutbytet (Warfvinge & Dahlblom, 

2010), (Soleimani-Mohseni, Bäckström, & Eklund, 2014).  

3.1.4 Termostatventil 

Vid varje radiator sitter det en termostatventil med tillhörande termostat. Termostaten är en 

självverkande tvåvägsventil som styrs av en expanderande gas inuti en bälg. Ventilen öppnar 

och stänger beroende på skillnaden mellan börvärde och rumstemperatur. Vid ökande 

rumstemperatur utvidgas gasen i bälgen och börjar trycka på ventilkäglans tapp. Tappen är 

kopplad till ventilen och flödet till radiatorn minskar. Motverkande effekt blir om 

rumstemperaturen minskar.  

Funktionen med termostaten är att ta vara på interna värmelaster (solinstrålning, lampor, 

människor etc.) samt att kompensera för eventuella överdimensionering av radiatorer. 

Hysteres för en termostatventil är den temperaturändring som krävs för att ventil ska börja 

reglera. Vanligtvis brukar det vara omkring 0,5 K. Detta bidrar till en mer stabil 

värmeöverföring.    

Termostaten är enbart en proportionell regulator. Detta betyder att vid avvikelse från 

börvärdet reglera den proportionellt mot ärvärdet. Vid avvikelse från ärvärdet kommer 

termostat aldrig att klara av att komma tillbaka till ärvärdet, bara att minska det kvarstående 

felet. Detta för att termostaten saknar en integrerande del (Petitjean, 2007).  
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3.1.5 Injustering 

Injustera ett värmesystem som är utrustat med termostatventiler är nödvändigt för ett 

behagligt inomhusklimat. Framledningstemperaturen är uträknad så att samtliga radiatorer 

ska klara av att motverka de transmissions- och ventilationsförluster som uppstår i varje yta 

de betjänar. I figur visas framlednings- och returtemperatur i värmesystemet. 

 
Figur 5. Framledningstemperatur och returtemperatur i värmesystemet samt utetemperatur 

och beräknad utetemperatur. Källa (EXOscada) 

Om det inte är injusterat kommer första radiatorn i kretsen att ha ett större flöde än vad det är 

dimensionerat för och därmed ett ökat effektuttag. Temperaturen i rummet kommer att öka 

och termostatventilen stänger gradvis, men inte helt, detta p.g.a. att den är en proportionell 

regulator. Den radiator som sitter längst bort ifrån system får inte det föreskrivna flödet den 

behöver och rumstemperaturen kommer att minska. Anledningen till den ojämna 

flödesfördelningen är att vattnet i systemet alltid tar den vägen där det finns minst motstånd. 

Motståndet består av friktioner ifrån rör, böjar och ventiler.  

Effektuttaget från en radiator är inte linjärt mot effekt och flöde. Detta kan härledas genom att 

kombinera ekvationerna (7) och (8) för att få fram ett nytt samband ekvation (9) som visas i 

figur 6  (Petitjean, 2007).   
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Figur 6. Värmeeffekt som en funktion utav flödet.  

 

I ett ojusterat system kommer temperaturerna i lägenheterna att vara ojämna. Lägenheterna 

först i systemet kommer att ha en högre medeltemperatur än den lägenhet som är längst ifrån 

systemet.  

Om värmen är ojämn i ett ojusterat system så kan detta bidra till högre returtemperaturer som 

inte är önskvärt om värmekällan är fjärrvärme, ved eller värmepump. Även ljudproblem kan 

uppstå om termostaten ger ett för högt flöde. I figur 7 visas tre loggningstemperaturkurvor för 

tre olika lägenheter. Den nedersta linjen är för en givare i hus 1, längst bort ifrån 

värmesystemet. Resterande två kurvor är för givare i hus 2 och 4 (Petitjean, 2007). 

 
Figur 7. Inomhustemperatur i olika lägenheter. Källa (eGain)  

I figuren kan det utläsas att det är ojämn temperatur i systemet. Detta kan eventuellt bero på 

obalans i systemet. 
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3.1.6 Kv-värde 

För att få en balans i värmesystemet och samma motstånd överallt så installeras 

injusteringsventiler på stam eller grenledningar, alternativ injusteras flödet ute vid 

radiatorerna på termostatventilen eller returventil. I kvarteret sker injusteringen vid 

termostatventiler. Detta genom att ändra ventilens kv-värde, även kallat kapacitetvärde som 

är ett sätt att uttrycka en ventils motstånd i ett rörsystem. Kv-värde är det flöde med enheten 

m3/h som ger upphov till 100 kPa tryckfall över ventilen. När kv-värdet ändras så ändras 

ventiltappens lyfthöjd.  Den maximala lyfthöjden ventilen kan ha blir kvs- värde. Efter att 

effektbehovet beräknats till radiatorerna bestäms det föreskrivna flödet radiatorn ska jobba 

med (Warfvinge & Dahlblom, 2010), (Petitjean, 2007).  

3.1.7 Injusteringsmetoder 

Vid injustering av värmesystem så finns det två olika sätt att justera; högflödesmetoden eller 

lågflödesmetoden. Vilken metod som tillämpas har ingen betydelse då det gemensamma med 

metoderna är att det blir jämnare inomhusklimat och att energiförbrukningen för fastigheten 

minskas. Skillnaden mellan metoderna är flödet och temperaturfallet över radiatorn.     

Lågflödesmetoden innebär att flödet ut till radiatorn är lågt men med en högre framlednings 

temperatur och ett större temperaturfall över radiator. Vanligtvis så dimensioneras ett 

lågflödesystem för 80°C framledning och returtemperaturen 30°C jämfört med 

högflödesystem där ett större flöde råder men med ett minskat temperaturfall 55/45 °C.  

Fördelarna med lågflödessystem är att det blir ett mindre tryckfall i systemet som gör att 

cirkulationspumpen behöver ett lägre elbehov. Lägre returtemperatur ger upphov till lägre 

returtemperatur i fjärrvärmenätet vilket ökar den termiska prestandan i fjärrvärmecentralen. 

Termostatventilerna fungerar bättre då pumptrycket vid ventilen är lägre och motverkar inte 

termostaten i lika stor utsträckning.  

Nackdelarna vid ett lågflödessystem är att det blir mer känsligt vid eventuella fel. Om 

förinställda kv-värdet är fel på en termostatventil eller på en injusteringsventil påverkas 

resterande radiatorer/stammar i större utsträckning. Däremot är det lättare att lokalisera var 

felet har uppstått genom att returtemperaturen är högre på den aktuella stamledningen 

(Petitjean, 2007), (Svensk Fjärrvärme, 2009). 

3.2 Elsystem 
Varje enskild fastighet 1–5 har individuell elmätning och trefassystem. Fastighetselen i alla 

husen står HFAB för och denna går till trapphus, tvättstuga, frånluftsfläktar samt 

fjärrvärmecentralen. Varje hyresgäst har ett enskilt elavtal. Enligt energideklarationen från 

2007 har elenergianvändning av fastighetselen per år varit per punkthus 7 739 kWh och för 

längan 16 600 kWh. Elanvändningen har varit konstant de senaste fem åren utan någon större 

avvikelse enligt figur 8. 
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Figur 8. Elanvändning i kvarteret Framtiden.   

3.3 Ventilation  
Ventilation i byggnader har som huvuduppgift att tillföra ny friskluft i vistelsezonerna samt 

att avlägsna gammal luft som innehåller matos, lukt och fukt. Detta skapar ett behagligt 

inomhusklimat. Bostadsverkets byggregler (BBR) har satt upp minimikrav på hur mycket luft 

som ska tillföras för att skapa ett behagligt inneklimat. Kraven är att det ska tillföras 7 liter 

per person i lägenheten samt 0,35 liter per kvadratmeter med en halv omsättning per timme  

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

3.3.1 Självdragsystem 

I husen 2-5 är det självdragsystem som ventilation. Systemet består av otätheter i fasaden 

eller ventiler som tillför tilluft, samt en skorsten för frånluft. Det kräver inga rörliga delar för 

att upprätthålla ett flöde och drivs av termiska drivkrafter som bildas av tryckskillnader 

mellan ute- och inneluft. Underkyld luft tas in via otätheter i byggnaden och värms upp via 

byggandens värmesystem. Luften värms upp och stiger genom rummen och tar med sig 

föroreningar på vägen. När luften stigit tillräckligt tas den ut via en skorsten. Detta illustreras 

i figur 9. 

 

Figur 9. Självdragsystem (Bildkälla: Svensk Ventilation) 
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Systemet är en underhållsfri och enkel lösning som inte kräver elenergi. Under sommaren kan 

det uppstå problem med stillastående flöde då inne- och utetemperatur inte skiljer sig så 

mycket att under vintern är temperaturskillnaden stor och de termiska drivkrafterna 

tillräckliga för att driva systemet, däremot finns det en risk för överventilation. 

Självdragsystem har inte möjlighet till värmeåtervinning som kan bidra till en högre 

energianvändning för ett behagligt inneklimat. Problem kan även uppstå när det inte går att 

styra trycket i byggnaden då systemet baseras på ett undertryck för en fungerande tilluft. 

(Ventilation.se, Copyright 2017).  

3.3.2 Frånluftsystem 

I hus 1 finns det ett frånluftsystem installerat. Fläktstyrd ventilation löser problemet med 

undertryck med hjälp av en fläkt som placeras i skorstenen eller i en frånluftkanal. Med hjälp 

av undertrycket går luften alltid rätt väg genom huset. Tilluften kommer precis som i 

självdragssystemet in genom otätheter eller ventiler i byggnadens fasad och värms upp 

genom byggnadens värmesystem. Sedan förs det bort med hjälp av fläktar via 

frånluftskanaler som främst placeras i kök och badrum. Med fläktstyrd ventilation kan 

effekten regleras för att anpassa flödet efter årstiderna och skillnaden på ventilationsflödet 

blir inte lika märkbart som vid ett självdragssystem. Systemets funktion visas i figur 10. 

 

Figur 10. Frånluftsystem (Bildkälla: Svensk Ventilation) 

Frånluftsystemet har till skillnad från självdragsystemet en mekanisk fläkt samt 

frånluftskanaler som kräver underhåll för att arbeta på en optimal nivå. Risk för lägre effekt 

på fläkten finns om inte kanaler och fläkt underhålls (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

3.4 Styr- och reglerteknik 
I dagsläget styrs fjärrvärmen med ett styrsystem kopplat till en DUC, som styr systemet och 

är anpassad för den anläggningen som den styr. Den reglerar värmeeffekten genom att sända 

ut styrsignaler till ställdonen mellan 0-10 V DC.  

DUC:en är uppkopplad till driftprogrammet EXOscada där de aktuella temperaturerna visas i 

driftbilden i figur 11. Gamla mätdata från loggning samlas även i detta driftprogram så att det 

finns möjlighet att gå tillbaka i tiden och analysera systemet.  
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Figur 11. Illustrerar uppvärmnings- och tappvarmvattensystemet som är installerat i 

kvarteret. Källa (EXOscada) 

3.4.1 Pumpstopp 

I reglercentralen så finns reläutgångar till pumpstopp. Med pumpstopp menas att när 

byggnaden inte har något värmebehov så stoppas cirkulationspumpen. Detta för att dels spara 

elenergi till cirkulationspumpen, framförallt för att minska användningen av fjärrvärme. 

Minskning utav fjärrvärmeanvändning beror på att ställdonet som betjänar värmesystemet 

blir utslitet och kan inte sluta helt tätt. Istället för att cirkulationspumpen tar med sig värmen 

ut på radiatorsystemet så stannar värmen kvar i värmeväxlaren. Efter pumpstoppet har gått in 

så motionskörs cirkulationspumpen i 5 min varje dygn. Detta för att inte pumpen ska fastna 

(Regin, 2011). 

3.4.2 Väder 

För att veta vilken temperatur som ska sändas ut i radiatorerna i värmesystemet så är 

styrsystemet kopplat till väderprognosstyrning från eGain. Väderprognosstyrningen känner 

av utomhustemperatur, vindriktning och kan ligga steget före då den kan förutse vilket väder 

som troligtvis kommer nästkommande dag. På utvalda platser i bostadshusen finns givare 

utplacerade som känner av inomhusklimatet. Differensen mellan utom- och 

inomhustemperaturen räknas ut och hänsyn tas till vinden. Detta medför att värmesystemet 

inte får några överraskningar utan kan börja justera in sig inför kommande väderförändringar. 

På så sätt fås ett jämnare inomhusklimat och det innebär också energibesparingar. Systemet 

har i detta fall Halmstad som prognosort och för kvarteret har det utvecklats en individuell 

energibalansberäkning. Vid årsrapporten så finns data att hämta ur eGain för att utläsa och 

jämföra årlig energiåtgång, självoptimerad energibalansberäkning, radiatorkurvor och 

rumssignaler.  

I uppvärmningssystemet kan en så kallad "kickning" genomföras. Detta genomförs om 

systemet behöver lite extra värme för att komma igång om det är lite extra kallt ute. Från den 

dagen en ”kickning” genomförs så tar det fem dagar innan den fasas ut och återgår till den 

normalt inställda systemkurvan.   
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Den temperatur som styrsystemet går efter när den ska tillföra värme i radiatorsystemet är en 

ekvivalent temperatur. Denna temperatur behöver inte nödvändigtvis vara den temperatur 

som det är ute, utan den kan lura systemet att det är varmare eller kallare ute. 

Väderprognosen i eGain kommer fram till en prognostemperatur och en uppmätt verklig 

temperatur.  

3.5. Klimatskal 
De fem huskropparna har samma typ av klimatskalskonstruktion. I tabell 5 illustreras aktuell 

konstruktion och de material klimatskalet består av.  

Tabell 5.  Sammanställning av byggmaterial         

Klimatskal Konstruktion/material 

Grundläggning Källare 

Stomme Tegel 

Yttervägg Tegelväggar, isolering, steniskiva 

Mellanbjälklag Betong 

Vindsbjälklag Betong 

Yttertak Sadeltak (fackverkstakstolar av trä, råspont, 

papp och läkt) 

Yttertaksbeläggning Taktegel, papp 

Fönster/fönsterdörr 3-glas PVC samt 2-glas träfönster 

Entréparti Trä 

Balkonger Betongstomme 

Trapphus/golv Betong 

  

3.5.1 Tak 

Sedan fastigheterna uppfördes har inga större förändringar skett. År 1982 tilläggsisolerades 

vindarna med 250-500 mm lösull för att reducera värmeförlusterna. Mellan åren 2004–2006 

har successivt taken lagts om till tegeltak. Takkonstruktionerna för samtliga hus kan ses i 

figurerna 12 och 13. 

  

 

 

 

 

 

Figur 12. Takbjälklag för hus 2–5 (Källa: Stadsbyggnadskontoret, Halmstad) 
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Figur 13. Takbjälklag för hus1 (Källa: Stadsbyggnadskontoret, Halmstad) 

 

 3.5.2 Fasad 

Ytskiktet tilläggsisolerades år 1992 för att reducera uppvärmningsbehovet och få ett tätare 

klimatskal. Denna sattes på befintlig fasad. Utbyggnaden är 10 cm som figur 14 är tänkt att 

illustrera. Detta innebär att fönstren sitter i den gamla konstruktionen och är infällda i 

fasaden.  

 

Figur 14. Illustrerar den tilläggsisolering som är satt utanpå originalfasaden.  

3.5.3 Grund 

Grunden som fastigheterna står på är i originalskick från 1943. Den har bevarats bra och 

därför har inga renoveringar behövts göras. Grundläggningen är källare där utrymmen som 

elcentral, förråd, cykelparkering och tvättstuga finns. 

3.5.4 Fönster och dörrar 

Fönstren har bytts ut vid ett okänt tillfälle till 3-glas fönster i pvc-ram i alla punkthusen samt i 

västerväderriktning på längan. På östra sidan är det fönstren längst ut i varje ände som är 

utbytta. Övriga i längan är original 2-glas träfönster ditsatta 1943. Det som gjorts är invändig 

fönstermålning 2002. 

Dörrarna i fastigheterna har enligt renoveringslistan aldrig genomgått något utbyte. 
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4. Energikartläggning 

Detta kapitel kommer redogöra vart den inköpta energin av fjärrvärme och elenergi används 

någonstans i byggnadens olika system. 

Byggnaden ska ha ett behagligt inomhusklimat och hamna i balans. Värmebalans uppstår när 

lika mycket värme tillförs i en byggnad som försvinner ut ur den. Värme tillförs genom 

solinstrålning, internt genererad värme samt värmesystemet och bortförs genom transmission, 

ventilation samt oavsiktlig ventilation eller luftläckage. Detta kan beskrivas i ekvation (10). 

För att beräkna energianvändningen under ett år har metoden med gradtimmar tillämpats. 

Halmstad har en normalårstemperatur på 7,3 °C och en gränstemperatur för lägenheterna har 

satts till 18°C. Gradtimmarna för 7 och 8°C med en gränstemperatur på 18°C är 98 900 

respektive 90 000. Dessa värden interpoleras i ekvation (11) (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Insättning utav värden ger att Gt7,3°c blir 96 230°Ch. 

Tidskonstanten för byggnaden har uppskattats till 3 dygn och därmed fås en DVUT på  

-11,6°C., 

4.1 Ventilation 
Energianvändning för uppvärmning utav ventilationsluften i hus 1, där ett frånluftsystem är 

installerat, beräknas för uppvärmning av inkommande luft enligt ekvation (12).  Luftflödet 

fås ifrån OVK protokollet (bilaga 3). Insättning utav värden ger att energin som går åt till 

uppvärmning i längan blir 223 MWh/år. Elenergin som krävs att driva fläktarna har en 

sammanlagd effekt på 2,75 kW. Fläktarna har ingen tidsstyrning utan körs hela året oavsett 

väder. Totala elenergin till fläktarna uppgår till 29 MWh/år och beräknas enligt ekvation (13). 

Toppeffekten beräknas enligt ekvation (14) och uppgår till 74 kW. (Warfvinge & Dahlblom, 

2010) 

I hus 2 – 5 finns självdrag och som nämnts i avsnitt 3 beror ventilationsflödet av 

temperaturskillnader. För att räkna ut energianvändningen hämtas temperaturdata ifrån SMHI 

under ett års tid. Själva uträkningen utförs sedan i MATLAB (bilaga 4). Vid jämt fördelade 

otätheter utefter hela väggen motsvarar H i formeln halva takhöjden för samtliga luftintag för 

att få en så bra bild av självdraget som möjligt utan att mäta alla individuella intag 

(Bäckström, Eklund, Soleimani-Mohseni.2014). Insättning görs i ekvation (15), (16) och 

(14), i ekvation (14) ersätts gradtimmar med data från SMHI. Energianvändningen för 

uppvärmning för hus 2 - 5 är 121 MWh/år. För toppeffekten används ekvation (14) och är 49 

kW. (SMHI, 2017) 

4.2 Varmvatten 
För varmvattenanvändningen som ingick i energideklarationen har ett nytt genomsnittligt 

antagande gjorts under 6 års tid. Då det inte finns en separat mätare för enbart varmvatten har 

kallvattenanvändningen använts för att få ut energianvändningen. Av den totala 

vattenanvändningen så används 35% till varmvatten enligt figur 15. 
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Figur 15. Kall- och varmvattenförbrukning. Källa (HFAB, 2017), (SMHI), (Adalberth & 

Wahlström, 2009) 

Med dessa antagande uppgår varmvattenanvändningen till ett genomsnittligt värde på 123 

MWh/år samt en toppeffekt på 120 kW. Detta beräknas med ekvation (17) (Frederiksen & 

Werner, 2014). 

4.3 Transmissionsförluster 
För att kunna göra en uppskattning av hur mycket energi som försvinner ut igenom 

klimatskalet hos de fem byggnaderna så har areaberäkningar på klimatskalets delar gjorts. 

Detta innefattar tak, fasad, grund, dörrar och fönster. Genom att veta vad det är för 

konstruktion för de olika delarna enligt tabell (6) kan lämpliga U-värden väljas som visas i 

tabell 6. U-värde kallas också värmegenomgångskoefficent och anger hur bra isolering 

byggnaden har. Lämpliga U-värden tas som grundvärde då fastigheterna uppfördes, sedan 

räknas nya U-värden ut med ekvationen (18) då fastigheterna har tilläggsisolerats.  

Tabell 6. Illustrerar de U-värden som transmissionsförlusterna är beräknade med (Adalberth 

& Wahlström, 2009). 

Klimatskal U-värde [W/(m2*K)] 

Tak 0,2 

Fasad 0,4 

Grund 0,2 

Dörrar 2,5 

Fönster, länga 

Fönster, punkthus 

2,7 & 2,0 

 2,0 

 

Genom klimatskalet sker en stor del av byggnaders transmissionsförluster detta fall 133 

MWh för punkthusen och 161 MWh för flerbostadshusen. Så den sammanlagda 
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transmissionsförlusten blir årligen 294 MWh. 

För att räkna ut toppeffekterna används ekvation (19) och uppgår till 61 kW för punkthusen 

och 50 kW för längan.  

4.4 Kulvert 
I kulvertrören uppstår värmeförluster. Det som påverkar energiförlusterna i kulvertarna är det 

totala motståndet som blir av isoleringen, marken samt sammanfallande temperaturfält. 

Uträkningen skiljer sig åt då temperaturen för varmvatten är konstant medan för värmen är 

den varierande. Ett genomsnittligt värde för tilloppstemperatur och returtemperatur räknas ut 

i bilaga 10 (Frederiksen & Werner, 2014). 

Efter insättning av värden i ekvation (20 - 28) blir förlusterna som uppstår av både 

värmesystemet och varmvattnet 16 MWh/år.  

Toppeffekten uppgår till 1,86 kW räknas ut med ekvation (29).   

4.5 Cirkulationspumpar 
För att få en rätt dimensionerad cirkulationspump i ett värmesystem behövs två värden. 

Vilket är det totala tryckfallet i rörsystemet samt vilket flöde som systemet ska ha. I 

fastigheten så finns det två stycken cirkulationspumpar. En till VS med en effekt på 720 W 

och en till VVC med effekt på 120 W. För cirkulationspumpen som betjänar värmesystemet 

är drifttiden uppskattad till 6500 h/år. Anledningen till att det inte är fulldrift på 

cirkulationspumpen är för att det finns pumpstopp inkopplat. För uträkning av 

energianvändningen används ekvation (30). Efter insättning av värde uppgår användningen 

till 6000 kWh för de två cirkulationspumparna.   

4.6 Energianvändning och effekttoppar 
Efter uträkningar av ny energiprestanda så använder kvarteret 109 kWh/m2, år. Detta kan 

jämföras med den energideklaration som gjordes 2009 och var på 120 kWh/m2, år. 

Fjärrvärmeanvändningen normalårskorrigerat var 857 MWh/år fram till år 2014, varav 

energin till varmvatten är 123 MWh enligt figur 16.  

År 2014 installerades eGain som har sänkt energianvändningen med ungefär 13%. Snittet 

mellan 2014–2016 är 734 MWh. I figur 17 visas de aktuella effekttopparna i systemen. 
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Figur 16.  Stapeldiagram över energianvändningen (normalårskorrigerat).  

 

 
Figur 17. Stapeldiagram över effekttoppar.  
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5. Åtgärdsförslag 

I detta avsnitt kommer olika åtgärdsförslag för att reducera energianvändningen att 

presenteras. Åtgärdsförslagen beskrivs ur ett tekniskt perspektiv. Beräkningsmetoder 

presenteras och kostnadsförslag tas fram. 

De åtgärdsförslag som kommer att behandlas är: 

• Byte av kulvertrör 

• Byte av cirkulationspump 

• Injustering av värmesystemet  

• Individuell varmvattenmätning 

• Byte av ställdon 

• Åtgärder för bättre ventilation i punkthusen och längan 

• Installation av solceller 

• Fönsterbyte 

• Nybyggnation 

5.1 Kulvertrör 
Isoleringen på nuvarande kulvertrör är 4 cm på VS och 2 cm på VV och VVC. Gällande 

kulvertsystemet så finns följande alternativ till förbättringar: 

• Öka nuvarande isolering till 8 cm på samtliga kulvertar. 

• Koppla bort kulverten till hus 1. Detta för att kunna använda värme i frånluften.  

Detta kommer behandlas i avsnitt 5.6. 

• Koppla bort samtliga kulvertrör och installera fjärrvärme i varje fastighet  

För beräkningen av den minskade energianvändningen används ekvation (20 - 28).   

5.2 Cirkulationspump 
Om bytet sker till en cirkulationspump som är tryckstyrd, anpassar sig cirkulationspumpen 

automatiskt till varierande motstånd i värmeanläggningen. Variationen av motstånd kan vara 

att termostatventilerna i anläggningen reglerar värmebehovet till radiatorerna. 

Cirkulationspumpen ställs in så att en konstant tryckskillnad mellan framledningen och 

returledning hålls. Vid en strypning av flödet i termostatventilen kommer tryckskillnaden 

mellan fram- och returledning att öka. Cirkulationspumpen kompenserar denna tryckändring 

genom att sänka varvtalet så rätt tryck hålls i systemet. Vid minskat varvtal på pumpen sänks 

den effekt pumpen behöver. 

Denna energiprestanda är uträknad med det flödet som är i systemet idag. Nuvarande 

temperaturskillnad mellan tillopp och retur är ungefär 20°C (figur 5). Vid en injustering till 

ett lågflödessystem till en temperaturskillnad på 40°C med ett halverat flöde skulle 

pumpeffekten kunna halveras. (Andersson, 2011) 

De nya pumparna är uträknade med ekvation (30) och bilaga 5. 

5.3 Injustering av värmesystem 
Nackdelarna med lösning av injustering utav värmesystemet som tillämpats i kvarteret är att 

det blir svårt att injustera eftersom att samtliga termostatventiler påverkar varandra. Det blir 

även ett högre differenstryck över ventilen om sliter hårdare på godset, samt att kvs-värdet 

blir så litet i början av systemet att det finns risk för igensättning.  
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Vid injustering av värmesystemet kan det göras via lågflödesprincipen detta för att 

cirkulationspumpen ska använda så liten elförbrukning som möjligt samt att kvs-värdet blir 

högre och risken för igensättning minskas. Detta kan härledas genom ekvation (30).  

En anledning till att inte rätt temperatur uppnås kan vara att systemet har släppt ifrån 

beläggning inifrån rören som sätter sig inuti ventilen. Att det sätter sig i ventilen och ingen 

annanstans beror på att när inställningen av kv-värdet blir väldigt litet blir även kvs-värdet 

litet. Systemets minsta genomträngning blir i termostatventilerna samt att vissa 

termostatventiler har slitage på godset så att ett högre flöde än det föreskrivna går igenom 

radiatorn. Ytterligare en anledning kan vara att någon hyresgäst har ändrat kv-värdet på 

nuvarande termostatventil.  

 

Vad en injustering utav värmesystemet skulle ge i exakta tal är svårt att svara på. För att få 

fram medeltemperaturen måste samtliga lägenheter temperaturloggas. Detta är en krävande 

åtgärd som inte utförs i projektet. Vad gäller medeltemperaturen så räknas både 1, 2 och 3°C 

över medeltemperatur. Om medeltemperaturen i fastigheterna ökar med 1°C ökar 

värmekostnaden mellan 5–8%. Här tas ett snitt på 6,5% i besparing. Beräkningen görs med 

ekvation (31). 

Vid bibehållen systemfunktion byts samtliga termostatventiler ut till nya och injusteras till 

rätt kv-värde. Fördelarna är att med nya moderna termostater kan regleringen förbättras och 

en besparing upp till 7% kan göras. De ventilerna som har undersökts förhindrar även 

överflöde genom en integrerande flödesbegränsare. Vid byte av termostatventiler räknas 

besparingen på 3%, ekvation (32) används för uträkning.   

Ett alternativ är att skära in dynamiska injusteringsventiler på varje stamledning. Dynamiska 

injusteringsventiler installeras i en enhet på grenledningens tillopp och returledning. 

Fördelarna med denna tillämpning är att den känner av det verkliga tryckfallet över 

radiatorerna. Vid ändring utav termostatventilen så ändras tryckfallet över grenledningen och 

den dynamiska injusteringsventilen korrigerar detta tryckfall. Vid installation av dynamiska 

injusteringsventiler så behövs inte tryckstyrda pumpar. 

5.4. Byte av styrventil. 
Styrventilen som betjänar varmvattenanvändningen har ett kvs-värde på 5. Denna ventil är 

stor och reglersignalen till ställdonet är mellan 2–5% (figur 5). Överdimensioneringen av 

ställdonet ger en högre energiåtgång då effektuttaget varierar. En uträkning av byte utav 

ställdon har inte genomförts i rapporten då ingen ekvation eller rapport hittats. En jämnare 

och stabilare reglering erhålls om ställdonet byts ut och därmed lägre energianvändning.   

5.5 Individuell varmvattenmätning  
IMD innebär att mätutrustning installeras i lägenheterna för att mäta det individuella 

varmvattenbehovet för varje specifik lägenhet och hyresgästen debiteras för 

varmvattenanvändningen (Energimyndigheten, 2014).  

Individuell mätning av varmvatten har varit nära att implementeras i svensk lagstiftning för 

att gå i linje med EU:s energieffektiviseringsdirektiv men har fått avslag från regeringen 

(Byggindustrin, 2016). 

Minskningar i tappvarmvattenförbrukning efter införandet av individuell mätning av 

tappvatten är en av de huvudsakliga anledningarna till att implementera tekniken. I 

litteraturen varierar uppgifterna på effektivitet och någon samlad bild på hur mycket energi 

som sparas är svårt att få. I tidiga studier bedöms minskningen från 10 till 30%. Svenska 
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Bostäder uppger svårigheter med att få lönsamhet i IMD-investeringar för varmvatten. 

Bolaget har utvärderat IMD med varmvatten i ett antal fastigheter. Den besparingspotential 

inom varmvatten som inledningsvis trodde sig existera har inte kunnat verifieras 

(Energimyndigheten, 2014). 

IMD ska bidra med en ökad medvetenhet hos hyresgästen om den egna energianvändningen 

för varmvatten samt förmåner vid en reducerad varmvattenförbrukning. Rapporten utgår från 

att varmvattenförbrukningen med individuell varmvattenmätning kommer minska med 

20%. I varje lägenhet installeras en mätare på inkommande stamledning för varmvatten vilket 

för hela området blir 92 mätinstrument. (Techem, Copyright 2017). 

Reduceringen av energianvändning i husen beräknas procentuellt med 20% av energin som 

går åt till varmvatten i kvarteret vid befintligt bestånd. Detta beräknas enligt ekvation (33).  

5.6 Ventilation- Punkthus 
I punkthusen finns mycket öppna ytor och en bra storlek på vinden som ger möjlighet till 

installation av kanaler och aggregat. Tekniklösningen som behandlas i punkthusen kommer 

därför vara från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. 

 

Från- och tilluftssystem är ett system som kontrollerar bort- och tillförsel av luft i byggnaden 

som visas i figur 18. Systemet är uppbyggt med två kanalsystem, ett för frånluft och ett för 

tilluft samt en frånluftsfläkt och en tilluftsfläkt. Värmeåtervinningen sker med en 

värmeväxlare som sitter mellan de två kanalsystemen. En viktig fördel med FTX- system är 

att de är oberoende av vilket värmesystem som byggnaden har. Det gör att FTX alltid 

fungerar oavsett byggnadstyp. FTX- system har en hög verkningsgrad vid värmeväxlingen 

och kan återvinna ca 80% av värmen vid optimala förhållande (Warfvinge & Dahlblom, 

2010). 
 

Figur 18. FTX-system. (Bildkälla: Svensk Ventilation) 

 

Med dubbla kanalsystem samt en värmeväxlare kräver FTX- systemet underhåll för att hålla 

maximal effekt över tid. Fördelar med systemet är att det fungerar oberoende av väder 

utomhus och tillför luft av samma kvalitet sommar som vinter.  



29 

För att ett FTX-system ska fungera optimalt måste bygganden vara helt tät. Luften ska inte gå 

genom otätheter eller fönsterventiler utan all luft ska passera genom värmeväxlaren och filter 

som tar bort smuts och partiklar från tilluften. Byggnader med FTX-system brukar därav 

liknas vid en plastpåse (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
 

FTX- systemet som behandlas i rapporten är från företaget Swegon som har utvecklat 

systemlösningen WISE-apartment. WISE-apartment är främst framtagen för renovering av 

flerbostadshus. Systemet visas i figur 19 och är utvecklat för att ge ett hälsosamt och 

komfortabelt inomhusklimat, säkra och friska hus och att göra det på ett energi- och 

kostnadseffektivt sätt.  
Systemet består av sju grundkomponenter: 
 

 
Figur 19. Swegon Wise Apartment (Bildkälla: Swegon) 

 

1. Stamkanaler  

2. Fördelningsbox  

3. Teknikbox  

4. Luftkanaler  

5. Tilluftsdon  

6. Befintlig imkanal  

7. Frånluftsdon  

 

WISE-systemet körs via ett aggregat som installeras på vinden i varje punkthus. Aggregatet 

är av typen GOLD F PX och utgörs av en roterande värmeväxlare som återvinner värme med 

en verkningsgrad på 81,8% (bilaga 6). Fläktarna för tilluft och frånluft körs med intermittent 

drift efter byggandens behov istället för konstant drift.    

Fläktstyrningen i WISE-systemet styrs på två olika parametrar, fukttillskott och luftkvalitet. 

Temperaturen mäts på varje lägenhets till- och frånluftsflöde men däremot sker ingen 

styrning på dessa temperaturvärden (Swegon, 2017).  

Vid behovsstyrning av ventilation används olika typer av mätare som mäter föroreningar i 

luften.  

Vanligast är VOC-mätare och CO2-mätare för att uppskatta luftkvalitén på en bestämd yta. 

VOC eller Volatile Organic Compound som det står för mäter andel lättflyktiga organiska 

föroreningar i luften och CO2-mätare mäter koldioxidhalt i luften.  
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När mätarna uppnår ett bestämt gränsvärde slår de på ventilationen för att ha ett behagligt 

inomhusklimat (Naturvårdsverket, 2017). 

Beräkningen av energibehovet efter installerad värmeåtervinning utförs på så sätt att energin 

som skulle använts för uppvärmning av punkthusen utan värmeåtervinning ställs mot 

återvinning med 81,8%. Den ursprungliga energin beräknas med ekvation (12).  

Energin som går åt till att driva fläktar är beräknade med hjälp av data från Swegon (bilaga 7) 

för både effekt och drifttid med ekvation (13).        

5.7 Ventilation - Länga  
Hus 1 har inte samma förutsättningar för stora aggregat och kanaldragningar som det finns i 

punkthusen. Befintliga frånluftskanaler finns redan i byggnaden. Eftersom det inte finns 

möjlighet att installera tilluftskanaler in i byggnaden så kan inte FTX tillämpas i längan.  

I längan kan frånluftskanalerna kopplas upp mot en värmepump och återvinna värmen. Enligt 

Energimyndigheten sparas upp till 60 % av energin som går åt till uppvärmning med en 

frånluftsvärmepump med varvtalsreglerad kompressor (Energimyndigheten, 2014).  

Då blir systemet ett så kallat FVP-system detta betyder frånluftsventilation med 

värmeåtervinning (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
 

En frånluftsvärmepump fungerar på så sätt att den varma frånluften som kommer genom 

frånluftkanalerna passerar förångaren, genom den strömmar ett nedkylt köldmedium. Den 

varma frånluften värmer sedan upp köldmediet och omvandlar köldmediet till gas samtidigt 

som frånluften kyls av. 

Det förgasade köldmediet leds sedan till en kompressor där tycket höjs på gasen som i sin tur 

leder till att temperaturen på gasen höjs vilket kan härledas till allmänna gaslägen som är 

ekvation (34) (Soleimani-Mohseni, Bäckström, & Eklund, 2014). 

 

När köldmediet har både högt tryck och hög temperatur leds vatten in i kondensorn. Detta 

kalla vatten värms upp av den varma gasen som då kondenseras till vätska. Vattnet som 

värmts upp i kondensorn passerar sedan ut för uppvärmning av hus och tappvarmvatten. När 

köldmediet avgett sin värme passerar det en expansionsventil och temperatur och tryck 

sjunker kraftigt och leds sedan tillbaka till förångaren för att repetera cykeln (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). 
 

I längan har varje del i byggnaden sin egen frånluftsfläkt och körs separat från varandra. För 

att optimera återvinningen i frånluften måste alla kanaler i byggnaden dras ihop till en 

gemensam frånluftskanal. Sedan kopplas en frånluftsvärmepump på den kanalen och jobbar 

mot en ackumulatortank och radiatorsystemet. IVT har bistått med en frånluftsvärmepump 

som rapporten utgår ifrån samt flödesbild av uppkoppling av systemet.   
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Figur 20. Flödesschema för inkoppling av frånluftvärmepump.  

I figur 20 illustreras det hur frånluftsvärmepumpen jobbar mot en ackumulatortank som sedan 

shuntar ut varmvatten till slingan som har behov av värmetillförsel. Denna koppling är den 

som tillämpas i längan vid inkoppling av frånluftsvärmepump. Fördelen med att köra 

frånluftsvärmepumpen mot en ackumulatortank är att den har längre drifttider på 

kompressorn vilket ökar livslängden på frånluftsvärmepumpen. Energin som krävs för 

uppvärmning utöver den återvunna värmen hämtas från en elpatron då hus 1 kopplas bort från 

kulvertsystemet.     

Energiberäkningen på FVP-systemet görs med hjälp av data från IVT (bilaga 8). Rapporten 

utgår från att frånluften inte ändras utan körs med samma flöde som innan installation av en 

frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpen har en verkningsgrad på 55% och av 

ursprungliga energin som beräknats i avsnitt 4 används bara 45%.  

5.8 Solceller 
För att värna om miljön så är ett sätt att satsa på förnybar energi. Ett åtgärdsförslag är att 

installera solceller på taken som kan producera fastighetselen som används i punkthusen och i 

längan. Vid installation av FTX- system så kommer det vidtas åtgärder för taken på 

punkthusen för att få in ventilationsaggregaten, i samband med detta är det en god idé att 

installera solceller på taken. Då hyresgästerna i dagsläget har individuella elavtal kommer det 

fokuset riktas mot att HFAB skall vara självförsörjande med den fastighetsel som används 

främst i trapphus och tvättstuga.  

Den fastighetsel som årligen används är 7 800 kWh/år i varje punkthus och 16 600 kWh/år i 

längan. De solceller som undersökts är polykristallina med verkningsgraden 15%. Denna 

verkningsgrad är den vanligaste på marknaden. 
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Punkthusen har ingången i nordostlig riktning vilket kan ses i figur 21 och på denna sida 

ligger Laholmsvägen som är mycket trafikerad. Så ett lämpligt alternativ är att anlägga 

solcellsanläggningen så att den syns från vägen. Vid användning av den internetbaserade 

databasen PVGIS (Photovoltaic Georaphical Information System) så kan den maximala 

solstrålningen under ett år fås på den valda platsen och väderstreck. Taklutningen i detta 

väderstreck är 25° och arean är 127 m2. Vid installation av 1 kWp så kommer produktionen 

att bli 642 kWh/år.  

Ett alternativ är att installera solcellerna i motsatt riktning, mot sydväst då det generellt sätt är 

större solinstrålning men då syns inte anläggningarna från vägen. Lutningen på denna sida är 

15° och takytan är 188 m2. Om samma anläggning undersöks som för nordöstlig anläggning 

är produktionen något större. Vid installation av 1 kWp så kan produktionen 906 kWh/år 

uppnås. 

Detta innebär att produktionen är 41% högre om anläggning av solcellsanläggningen väljs att 

placeras på den sydvästliga sidan. 

  

Figur 21. Fasadritning över fasaden för punkthusen där väderstrecken för eventuell 

anläggning av solceller visas. 

Vid installering av solceller på längan så kan en produktion beräknas uppnå 809 kWh/kWp. 

Taklutningen är 25° och takets riktning är mot väster. Arean på taket är 465 m2 och det finns 

inga hinder i vägen som bör tas hänsyn till.  

Vid installation krävs att tillräckligt stora tak erhålls. Storleksmässigt motsvarar en installerad 

effekt på 1 kWp en yta av 5m2. Vid eventuell installation kommer därför inte ytan på taken 

vara något bekymmer då dessa kan erhålla tillräcklig storlek. Antaganden som gjorts är att 

produktionsanläggningen skall ge 8 000 kWh/år för punkthusen och 17 000 kWh/år för 

längan. Detta då det inte är aktuellt att sälja den producerade överskottselen. Det förutsätter 

också att inte elanvändningen av fastighetselen inte ökar. Detta innebär att på punkthusen 

krävs en installation på 12,5 kWp på taket i nordost eller 8,8 kWp på taket i sydväst. 

Motsvarande installation på längan skulle bli 21 kWp (bilaga 9) (Lindahl, 2014). 
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5.9 Fönster 
I ett klimatskal är det genom dörrar och fönster där de största transmissionsförlusterna sker. 

Som tidigare beskrivits så är alla fönster i punkthusen av typen 3-glas samt på västra sidan 

och husändarna av längan. Resten är av typen 2-glas och inte i så bra skick. Ett alternativ är 

att byta alla 2-glasfönster till 2+1-glas isolerfönster med 1 lågemissionsskikt och 

argonfyllning med ett U-värde på 1,3 främst på längan där ekvation (18) används. Dessa 

fönster har ett bra U-värde men det finns bättre fönster på marknaden med 3-glas 

isolerfönster med 2 lågemissionsskikt och 2 kryptonargonfyllningar. Dessa fönster kallas 

också energiglas och har ett U-värde på 0,8. Den totala fönsterytan för längan på östersidan är 

150 m2 (Adalberth & Wahlström, 2009).  

5.10 Nybyggnation 
För att svara på frågeställningen måste kostnaden för att riva bostadsområdet och sedan 

bygga nytt utvärderas. HFAB har de senaste åren rest flera flerbostadshus som uppfyller de 

funktioner husen på kvarteret Framtiden uppfyller.  

Nya kvarter och moderna flerbostadshus har uppförts på både Söder och Nissastrand i 

Halmstad. I kvarteret Framtiden är BOA just nu 4710 m2. Detta är antalet kvadratmeter BOA 

rapporten utgår från måste ersättas vid rivning och nybyggnation. De nya husen ligger i 

framkant när det kommer till energisnåla lösningar med den senaste tekniken inom 

uppvärmning och ventilation samt har en tät och välisolerad fasad som släpper igenom små 

mängder energi.  

Rivning och nybyggnation är rapportens största åtgärd och tar inte hänsyn till de andra 

åtgärderna utan är en åtgärd som görs istället för ovanstående åtgärder. Läget är centralt och 

en nybyggnation med moderna byggnader kan ge HFAB bra publicitet.  

Med uppgifter från HFAB enligt tabell 7 utgår rapporten från att dessa moderna hus vid 

nybyggnation har en viss energiprestanda och utgår från dem för att få en så exakt 

uppskattning som möjligt.  

Tabell 7. Jämförelser mellan olika bostadsområden och energiförbrukning. 

Område m2 kWh/m2, år. 

Nissastrand 15 242 53,4 

Kv Borgen -  55 

Nb. Kv framtiden 7365 54,2 

 

Med uppgifter från HFAB kan även en ekonomisk kalkyl göras då ett nyckeltal har tilldelats 

för hur mycket nybyggnation kostar per kvadratmeter boarea. Dessa illustreras i tabell 8. 

Tabell 8. Nyckeltal för nybyggnation av kvarteret Framtiden. 

Nyckeltal – 

Ekonomi 

Boa[m2] kr/m2  Total investering 

Nb. Kv Framtiden 4712 18 000 84,816 MKR 
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6. Resultat   

I följande avsnitt kommer resultaten som erhålls från åtgärdsförslagen att redovisas. 

Resultaten har jämförts med de befintliga systemen och är beroende av att inga andra 

åtgärdsförslag är genomförda. 

 

Tabell 9. Redovisar resultaten för de åtgärdsförslag angående kulvertrör i form av energi- 

och ekonomibesparing samt reducering av CO2 utsläpp. 

 

Ur tabell 9 fås att alternativ 2, tilläggsisolering med 160 mm samt bortkoppling av hus 1 är 

den mest kostnadseffektiva åtgärden samtidigt som det ger en avsevärd energibesparing mot 

befintligt system. Det mest energieffektiva alternativet är att installera en separat 

fjärrvärmecentral i varje hus, vilket ger ekonomisk förlust.    

  

Tabell 10. Redovisar resultaten för de åtgärdsförslag angående cirkulationspumpar i form av 

energi- och ekonomibesparing samt reducering av CO2 utsläpp. 

 

Tabell 10 visar åtgärdsförslagen gällande cirkulationspumpar där alternativ 6, byte av 

cirkulationspump till värmesystemet samt injustering till lågflödesystem, är åtgärden som 

utgör den största energieffektiviseringen samt är det mest kostnadseffektiva alternativet.   

  

Investeringskostnad
Ekonomisk 

besparing

Minskning av 

CO2 [ton/år]

Teknisk 

livslängd Payoff tid

Differens mot 

befintligt system

[SEK] [SEK/år] [ton/år] [År] [År] [SEK]

Värme El

Alternativ

1
Tilläggsisolering med 

160mm
72 402 1,5 - 2 703 0,485 50 27 2 270 -            

2

Tilläggsisolering med 

160mm samt 

bortkoppling av hus 1

71 978 2 - 4 794 0,743 50 15 40 249 -           

3 Bortkoppling av hus 1 10 000 0,8 - 3 162 0,477 50 3 20 909 -           

4

Installation av 

fjärrvärmecentral i varje 

hus, 1-5

162 900 2,2 - 8 313 1,292 50 20 588 358

Kulvertrör

Energibesparin

g 

 [kWh/m2, år]Enhet

Investeringskostnad
Ekonomisk 

besparing

Minskning av 

CO2 [ton/år]

Teknisk 

livslängd Payoff tid

Differens mot 

befintligt system

[SEK] [SEK/år] [ton/år] [År] [År] [SEK]

Värme El

Alternativ

5
Byte av cirkulationspump 

till värmesystemet
27 000 - 0,6 672 0 15 40 18 512

6

Byte av cirkulationspump 

till värmesystemet samt 

injustering till 

lågglödessystem

27 000 - 0,6 3 544 0 15 8 14 429 -           

7
Byte av VVC 

cirkulationspump
5 000 - 0,1 991 0 15 5 6 509 -            

Cirkulationspumpar

Energibesparin

g 

Enhet  [kWh/m2, år]
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Tabell 11. Redovisar resultaten för de åtgärdsförslag angående injustering i form av energi- 

och ekonomibesparing samt reducering av CO2 utsläpp. 

 

Åtgärdsförslag gällande injustering i tabell 11 beräknas vid tre olika temperaturdifferenser 

över medeltemperatur. Samtliga åtgärder bidrar med kraftig reducering av energianvändning 

och ekonomiska vinster som påvisas i LCC-kalkylerna. Åtgärden dynamiska 

injusteringsventiler och byte av termostatventil samt åtgärden byte av flödesbegränsande 

termostatventiler bidrar med störst energibesparing vid samtliga temperaturer. Den 

ekonomiska vinsten blir störst vid byte av flödesbegränsande termostatventiler.     

 

Tabell 12. Redovisar resultaten för de åtgärdsförslag angående fönsterbyte i form av energi- 

och ekonomibesparing samt reducering av CO2 utsläpp. 

 

Vid byte av fönster tas två åtgärdsförslag fram för att reducera transmissionsförlusterna. 

Tabell 12 redovisar att det inte kommer ske någon större energibesparing. Om hänsyn tas till 

LCC-kalkylerna är dessa inte lönsamma. 

 

 

 

Investeringskostnad
Ekonomisk 

besparing

Minskning av 

CO2 [ton/år]

Teknisk 

livslängd Payoff tid

Differens mot 

befintligt system

[SEK] [SEK/år] [ton/år] [År] [År] [SEK]

Värme El

Alternativ

8
Dynamiska 

injusteringsventiler
28 000 5,5 - 23 817 3,279 30 1 347 659 -         

9

Dynamiska 

injusteringsventiler samt 

byte av termostatventil

86 000 7,9 - 29 674 4,709 30 3 453 432 -         

10

Byte av 

flödesbegränsande 

termostatventiler

70 000 7,9 - 29 674 4,709 30 2 469 432 -         

11
Dynamiska 

injusteringsventiler
28 000 11 - 47 634 6,567 30 0,6 724 244 -         

12

Dynamiska 

injusteringsventiler samt 

byte av termostatventil

86 000 13,3 - 49 781 7,94 30 2 823 539 -         

13

Byte av 

flödesbegränsande 

termostatventiler

70 000 13,3 - 49 781 7,94 30 1 839 539 -         

14
Dynamiska 

injusteringsventiler
28 000 16,6 - 71 400 9,878 30 0,4 1 103 604 -       

15

Dynamiska 

injusteringsventiler samt 

byte av termostatventil

86 000 18,6 - 69 889 11,09 30 1 1 184 394 -       

16

Byte av 

flödesbegränsande 

termostatventiler

70 000 18,6 - 69 880 11,09 30 1 1 200 394 -       

Injustering av värmesystemet, 1°C över medeltemperatur

Injustering av värmesystemet, 2°C över medeltemperatur

Injustering av värmesystemet, 3°C över medeltemperatur

Enhet  [kWh/m2, år]

Energibesparin

g 

Investeringskostnad
Ekonomisk 

besparing

Minskning av 

CO2 [ton/år]

Teknisk 

livslängd Payoff tid

Differens mot 

befintligt system

[SEK] [SEK/år] [ton/år] [År] [År] [SEK]

Värme El

Alternativ

17 Fönster med u-värde 1,3 845 000 2,7 - 10 302 1,89 30 82 615 751

18 Fönster med u-värde 0,8 1 100 000 3,7 - 14 025 2,56 30 78 173 685          

Energibesparin

g 

Enhet  [kWh/m2, år]

Fönsterbyte
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Tabell 14. Redovisar resultaten för de åtgärdsförslag angående ventilation i form av energi- 

och ekonomibesparing samt reducering av CO2 utsläpp. 

 

Resultat av åtgärderna angående ventilation i tabell 14 visar hög energibesparingspotential. 

Ventilation i längan och i punkthusen med vattenburet värmebatteri bidrar med högst 

energibesparing samt ekonomisk vinst. 

 

Tabell 15. Redovisar resultaten för de åtgärdsförslag angående IMD och solceller i form av 

energi- och ekonomibesparing samt reducering av CO2 utsläpp. 

 

Enligt tabell 15 är båda åtgärderna ekonomiskt lönsamma investeringar. Solceller producerar 

el och bidrar inte med någon direkt energibesparing men installation av solceller skulle täcka 

det årliga behovet av fastighetselen. Energireduceringen vid installation av IMD uppgår till 

20% av den totala varmvattenanvändningen. Båda investeringarna är ekonomisk försvarbara.  

Investeringskostnad
Ekonomisk 

besparing

Minskning av 

CO2 [ton/år]

Teknisk 

livslängd Payoff tid

Differens mot 

befintligt system

[SEK] [SEK/år] [ton/år] [År] [År] [SEK]

Värme El

Alternativ

19
Ventilation- Punkthus, 

direktverkandeel
580 000 11,15 -2,02 41 871 7,835 50 14 245 900

20
Ventilation- Punkthus, 

vätskeburenvärme
660 000 11,15 -2,02 42 871 3,23 50 15 86 943 -           

21 Ventilation- Länga 200 000 16,7 -8,76 62 883 18,012 50 3 142 132 -         

Energibesparin

g 

Enhet  [kWh/m2, år]

Ventilation

Investeringskostnad
Ekonomisk 

besparing

Minskning av 

CO2 [ton/år]

Teknisk 

livslängd Payoff tid

Differens mot 

befintligt system

[SEK] [SEK/år] [ton/år] [År] [År] [SEK]

Värme El

Alternativ

22
Individuell 

varmvattenmätning
140 000 3,34 - 8 670 1,987 20 16 82 657 -           

23 Installation av solceller 786 800 - 6,46 61 828 0 25 13 225 248 -         

Energibesparin

g 

Enhet  [kWh/m2, år]

Övrigt
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Figur 22. Energianvändning vid åtgärdsförslag för optimal energianvändning. 

I figur 22 framgår energibesparingen i MWh/år och resultatet av alla åtgärders sammanslagna 

energibesparing (alt. 4, 6, 7, 9, 18, 19, 21, 22 och 23) reducerar energianvändningen med 40 

kWh/m2, år. Den slutgiltiga energianvändningen för bostadsområdet, givet att alla åtgärder 

genomförs utan hänsyn till LCC-kalkylen blir 73 kWh/m2, år och den ekonomiska 

besparingen blir 250 000 kr. CO2 besparingen vid dessa åtgärder blir 32 ton/år. 

Figur 23. Energianvändning vid åtgärdsförslag för optimal LCC kalkyl. 

 

Om hänsyn tas till de åtgärdsförslag med positivt LCC resultat enligt figur 23 (alt. 2, 6, 7, 10, 

19, 21, 22 och 23) blir energianvändningen 78 kWh/m2, år. En reducering med 31 kWh/m2, 

år. Den ekonomiska besparingen under livslängden uppgår då till 1 050 000 kr mot befintligt 

system. CO2 besparingen vid dessa åtgärder blir 29 ton/år. 
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Figur 24. Energianvändning vid åtgärdsförslag för optimal CO2 besparing. 

Om hänsyn tas till de åtgärdsförslagen med bästa resultat för CO2 besparing i figur 24 (alt. 4, 

9, 18, 19, 20 och 22) blir energianvändningen 76 kWh/m2, år. En reducering med 33 kWh/m2, 

år. Kostnaden under livslängden uppgår då till 330 000 kr mot befintligt system. CO2 

besparingen vid dessa åtgärder blir 36 ton/år. 

 

Om alternativ 2 eller 3 väljs som innebär bortkoppling av hus 1 men även alternativ 20 och 

21 så kommer effekttoppen för den fasta kostnaden för fjärrvärmen att sänkas. 

Fjärrvärmeanvändningen per år blir lägre vilket resulterar i förändrade kostnader.  

De nya toppeffekterna för systemet är inte medräknat i LCC-kalkylerna men reduceringen 

blir följande: 

• Bortkoppling till hus 1 samt frånluftvärmepump: -155 kW 

• Installation av FTX aggregat i punkthusen: -21 kW 

Detta medför att den nya toppeffekten till fjärrvärmecentralen blir 159 kW. Den fasta 

kostnaden reduceras från 137 300 till 53 700kr. En besparing på 83 600kr/år. 

 

Tabell 16. Kostnad och energiförbrukning vid nybyggnation.   

 Investeringskostnad 

[SEK] 

Energibesparing 

[kWh/m2, år] 

Minskning av 

CO2 [ton/år] 

LCC 

Lönsam/Ej 

lönsam 

LCC Differens 

mot befintligt 

system [kr] 

Nybyggnation 84 816 000 54,8 50,4 Ej lönsam 76 124 418 

  

Tabell 16 visar relevant data för att jämföra befintlig byggnad med nybyggnation när 

frågeställningen besvaras. Energianvändningen minskar till 54 kWh/m2, år. En reducering 

med 55 kWh/m2, år. Kostnaden under livslängden uppgår då till 76 125 000 kr mot befintligt 

system. 



39 

7. Diskussion och slutsats 

Resultatet visar tydligt att åtgärdsförslagen bidrar med en reducerad energianvändning och att 

flera av åtgärderna, utöver en minskad energianvändning, är lönsamma för 

fastighetsförvaltaren ur ett ekonomiskt perspektiv. Reducering av energianvändning i sig är 

ett incitament för fastighetsförvaltaren att genomföra åtgärdsförslagen då HFAB har som mål 

att dra ner sin energianvändning till 75 kWh/ m², år. Det som kan utläsas av resultatet är att 

en renovering av flerbostadshusen i kvarteret Framtiden kan minska ner till 73 kWh/ m², år, 

vilket är under önskad reducering av energianvändning.   

Rapporten utreder även om det är ekonomiskt försvarbart att riva bostadsområdet och resa 

nya byggnader som ersätter samma boarea som kvarteret Framtiden har. Om nya byggnader 

ska resas uppgår priset till 84,6 miljoner kronor och energianvändningen förväntas bli 54,2 

kWh/ m², år. En renovering av bostadsområdet minskar energianvändningen till 73 kWh/ m², 

år och är lönsam för fastighetsförvaltaren.   

Nybyggnation har betraktats som en åtgärd i rapporten men den tar inte hänsyn till de andra 

åtgärdsförslagen. Vid nybyggnation har endast energiförbrukning och investeringen för att 

resa nya byggnader behandlats men vid en så omfattande åtgärd finns det flera konsekvenser 

att ha i åtanke. Investeringen att resa nytt måste utökas med kostnaden för att riva befintliga 

byggnader. Kompensation till hyresgäster som måste flytta permanent eller temporärt måste 

också tas i beaktning när en realistisk kalkyl för nybyggnation tas fram. I rapporten jämförs 

endast omkostnad för åtgärder på befintlig byggnad och kostnad för att resa ett nytt 

motsvarande bostadsområde. 

Fördelarna med att bygga nytt finns där som ett incitament för fastighetsbolagen. Nya hus i 

centralt läge ger bra publicitet till HFAB. Nya moderna hus med smart teknik är även en 

möjlighet att höja priserna på hyran då hyresrätter i ett centralt bra läge är eftertraktat på 

marknaden. Höjda hyror gäller dock även för renovering eftersom omfattande åtgärder för 

kvarteret kan leda till höjda hyror för hyresgästerna vilket behövs ha i åtanke innan beslut om 

renovering tas.   

Vid en mer djupgående analys av resultatet är installation av nya mekaniska 

ventilationssystem och injustering av värmesystemet de viktigaste åtgärderna om en 

reducering av energianvändningen ska göras. Som nämnts i avgränsningar så behövs en mer 

omfattande mätning av temperaturen gällande injusteringen för att få fram ett bra värde om 

vilken medeltemperatur som råder i fastigheten. Det som också värderas är att vid injustering 

så att det blir jämnare temperatur i fastigheten som leder till mindre kritik om kalla lägenheter 

som fastighetsförvaltaren behöver ta hand om. 

Vid installation av solceller så kommer ingen direkt energibesparing ske. Det som kommer 

att hända är att den nu inköpta elenergin på 47,56 MWh till fastighetselen uteblir. Den 

installerade toppeffekten är beräknad till 56,2 kWp för att täcka den årliga förbrukningen av 

elenergi. Systemet är dimensionerat så att ingen överskottsel skall behöva säljas ut på elnätet. 

I värsta fall kan det dock ske att det under vinterhalvåret behöver köpas in elenergi om inte 

solcellerna klarar av att leverera vid förändrade väderförhållanden. Så en eventuellt större 

dimensionering kan komma att behövas och som mikroproducent kan överskottet av den 

producerade elen som inte används säljas ut på elnätet. För att kunna genomföra detta så 

ansöks det om ett inmatningsabonnemang hos en elleverantör.  

Då det till viss del saknats nödvändig information i form av mät- och driftdata har 

möjligheten begränsats att beräkna de reella flödena i värmesystemen samt självdraget vilket 

gör att de flöden som använts är uträknade via formler och teoretiska värden. Dessa har sedan 
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använts för att uppskatta energianvändning och förluster i befintligt bestånd. Detta kan 

medföra vissa brister i det slutgiltiga resultatet. 

Vidare kan det konstateras att rapporten tar upp ett flertal energieffektiviseringsåtgärder som 

tillsammans bidrar till den kraftiga minskningen som presenterats i resultatet. Dessa 

renoveringar kan vara svåra att utföra samtidigt i vissa fall och planering att genomföra dessa 

åtgärder måste behandla en längre period där renoveringarna görs efter varandra och även i 

en sådan följd att de inte påverkar varandra under installationen. Beroende på vad HFAB har 

för intentioner med en investering och vilka energimål de vill uppnå så betyder inte detta att 

den mest lönsamma investeringen enligt LCC-kalkylen är den som är relevant för företaget i 

fråga. 

Sammanfattningsvis har rapporten framgångsrikt bevisat att med hjälp av modern teknik och 

intentioner att gå mot en minskad energianvändning kan en låg energianvändning 

åstadkommas även i hus som uppfördes från 1940-talet. Rapporten visar även att det förutom 

miljövinst och interna mål finns ekonomiska fördelar med en investering av energieffektiva 

lösningar.  
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Bilagor 

Bilaga 1. CO2
 – utsläpp per kWh. 

 

 

FÖRETAG

EMISSION AV VÄXTHUSGASER PROCENTANDEL FOSSILT

PRIMÄRENERGIFAKTOR FÖRBRÄNNING

0,14 80,77 g CO2 ekv/kWh           4,60%

TRANSP. OCH PROD. AV BRÄNSLEN

6,52 g CO2 ekv/kWh           

Ovanstående miljövärden är korrigerade för värme som säljs ursprungs- eller produktionsspecifikt

Levererad värme: 572 GWh

1,1 GWh

67,0 GWh

Andel bränsle till värmeproduktion i kraftvärme: 63,8%

Totalt tillförd energi till värmeproduktion: 719 GWh

varav el (hjälpel, vp, elpannor): 22 GWh

ursprungsspecificerad:

Klimatpåverkan för använd el (g CO2 ekv/kWh): 0,0 g CO2 ekv/kWh

Andel fossilt för använd el: 0,00

Primärenergifaktor för använd el : 1,1

Allokeringsmetod vid kraftvärme:

För mer information och frågor: 

Klicka på cellen med länken, högerklicka och välj kopiera, klistra sedan in länken i din webbläsare.

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion
Återvunnen energi: 71,42%

Industriell spillvärme 0,56%

Rökgaskondensering 16,67%

Avfall 54,19%

Förnybart: 24,02%

Sekundära biobränslen 20,96%

Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution 3,06%

Övrigt: 0,00%

Fossilt: 4,56%

Eldningsolja 0,25%

Naturgas 4,31%

Alternativproduktionsmetoden

Halmstads Energi och Miljö AB

RESURSANVÄNDNING

Nätspecifik information:

Producerad el:

Vattenkraftsel

Varav mängd ursprungs- eller produktionsspecifik värme:

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Återvunnen energi Förnybart Övrigt Fossilt
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Bilaga 2. Relationsritning – punkthus. 
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Bilaga 3. OVK-protokoll. 
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Bilaga 4. Normalårskorrigering – MATLAB. 
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Bilaga 5. VVC och VS diagram. 
VVC 

 

VS 

 

 



49 

Bilaga 6. Data för FTX-aggregat (1). 

 

  



50 

Bilaga 7. Data för FTX-aggregat (2). 
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Bilaga 8. Data för frånluftsvärmepump. 
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Bilaga 9. Solcellsberäkningar. 
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Bilaga 10. Medeltemperatur i systemet 

 

utetemp Varaktighet Tillopstemperatur Returtemperatur tilloppstemp varaktighet retur varaktighet

-20,5 4 60 54 240 216

-19,5 4 59 53 236 212

-18,5 6 58 52 348 312

-17,5 5 57 51 285 255

-16,5 7 56 50 392 350

-15,5 10 55 49 550 490

-14,5 11 54 48 594 528

-13,5 13 53 47 689 611

-12,5 20 52 46 1040 920

-11,5 23 51 45 1173 1035

-10,5 24 50 44 1200 1056

-9,5 34 49 43 1666 1462

-8,5 46 48 42 2208 1932

-7,5 54 47 41 2538 2214

-6,5 65 46 40 2990 2600

-5,5 79 45 39 3555 3081

-4,5 109 44 38 4796 4142

-3,5 131 43 37 5633 4847

-2,5 169 42 36 7098 6084

-1,5 205 41 35 8405 7175

-0,5 262 40 34 10480 8908

0,5 359 39 33 14001 11847

1,5 397 38 32 15086 12704

2,5 399 37 31 14763 12369

3,5 454 36 30 16344 13620

4,5 463 35 29 16205 13427

5,5 458 34 28 15572 12824

6,5 426 33 27 14058 11502

7,5 353 32 26 11296 9178

8,5 322 31 25 9982 8050

9,5 345 30 24 10350 8280

10,5 368 29 23 10672 8464

11,5 390 28 22 10920 8580

12,5 405 27 21 10935 8505

13,5 412 26 20 10712 8240

14,5 416 25 19 10400 7904

15,5 360 24 19 8640 6840

16,5 289 23 19 6647 5491

17,5 240 22 19 5280 4560

18,5 163 21 19 3423 3097

19,5 115 20 19 2300 2185

20,5 93 19 19 1767 1767
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