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Abstract  
 
 
Denna rapport är skriven med utgångspunkt från samhällets rådande energisituation. 
Även om den bara behandlar ett specifikt bostadskvarter, kan åtgärderna som presenteras 
häri mycket väl tillämpas på andra objekt av samma typ. 
Denna rapport är ämnad att kunna användas som en riktlinje för energibesparingsåtgärder 
i allmänhet, men med särskilt avseende på byggnader resta under miljonprogrammet på 
sextio- och sjuttiotalet. 
Rapporten börjar med insamlandet av alla nödvändiga ritningar och tekniska 
specifikationer. Därefter fortsätter rapporten med en grundlig beskrivning av 
byggnaderna i fråga, och deras värme- och ventilationssystem. 
Följande på detta lotsas läsaren genom successiva steg av energibesparingsåtgärder som 
är tillgängliga, och möjliga. Ett resonemang förs även kring de ekonomiska faktorer som 
kommer ifråga vid alla tänkta åtgärder. 
Rapporten avslutas med en slutsats, och en diskussion gällande den känsliga frågan om 
de högre returtemperaturer som möjligtvis kommer att nå fjärrvärmeverket. 
 
 
 
This thesis has been written with our society’s current energy-situation in mind. 
Although it only deals with one particular block of buildings, the solutions and 
suggestions presented herein are quite applicable on other objects of the same type. 
This thesis is intended to be used as a guideline for energy-preserving projects in general, 
with an eye to buildings erected during the Swedish “million-programme” in the sixties 
and seventies. 
The paper starts with the acquiring of all necessary blueprints and technical 
specifications. It then moves on to a thorough description of the buildings in question, 
and their heating- and ventilation-systems. 
Followed by this the reader is guided through the successive stages of energy-
perseverance measures that are available, and possible. Reasoning around the economic 
factors concerning all measures is also held. 
The paper ends with conclusion, and a discussion concerning the delicate issue of the 
higher return-temperatures possibly reaching the district-heating plant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Energieffektivisering, flerbostadshus, Stena Fastigheter,  
energiförbrukning, lönsamhet, miljonprogram, återbetalningstid 
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Förord 
 
Denna rapport är en del i den avslutande kursen Examensarbete med projektledning 22,5 
hp på Energiingenjörsprogrammet för förnybar energi vid Halmstad Högskola. 
Examensarbetet har utförts under våren 2010 på sektionen för ekonomi och teknik. 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka vår handledare, Per Andersson vars värdefulla 
erfarenheter har varit ett bra stöd under arbetets gång. 
Vi vill även rikta ett tack till Per Rosner, fastighetsförvaltare på Stena Fastigheter och 
Göran Frenning, vår handledare på Ramböll Sverige i Göteborg, som har bidragit med ett 
bra och engagerat stöd under arbetets gång. 
 
Halmstad, Maj 2010 
 
Michael Slättberg 
Gustav Oscarsson 
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1. Inledning 
 
Att spara energi är inte enbart en ekonomisk fråga. Den medvetenhet som idag råder 
gällande samhällets situation i energifrågor medför ett ansvar för alla medborgare att 
minimera konsumtionen av naturliga resurser och energi. Ett stort steg i rätt riktning är att 
presentera ekonomiskt hållbara lösningar för energibesparing, framförallt inriktade mot 
fastighetsägare med stora fastighetsbestånd. Vår situation tillåter inte en underlåtenhet att 
införa besparingsåtgärder där möjlighet finnes. 
 Som studenter på Energiingenjörsprogrammet föll sig valet av examensarbete inom 
området energieffektivisering naturligt. 

1.1 Bakgrund 

 
Bakgrunden till denna rapport är bland annat det behov av energieffektivisering som 
krävs för att nå ett hållbart samhälle över tid. Som en följd av detta behov genomförs idag 
många olika typer av energieffektiviseringar runt om i världen.  
Detta faktum, tillsammans med ett intresse för energifrågor, samt möjligheten till ett gott 
samarbete med Teknikkonsultföretaget Ramböll Sverige AB och fastighetsägaren Stena 
Fastigheter är  bakgrunden till examensarbetet. 
 
Ramböll är en internationell teknikkonsult som bl.a. erbjuder tjänster inom byggande, 
infrastruktur, energi samt vatten och miljö.  
Ramböll ägs till största delen av en stiftelse, och kan därigenom sätta upp långsiktiga 
mål, utan att vara tvungna att ge snabb avkastning.  
Ramböll Sverige är uppdelat i två koncerner samt ett dotterbolag, och har totalt ca 1400 
medarbetare på kontor över hela landet. Rambölls miljöpolicy1, lyder som följer. 
 
Ramböll ska som rådgivande konsult erbjuda lösningar som bidrar till en långsiktigt 
hållbar utveckling. Vi ska kontinuerligt öka vårt kunnande och utveckla våra 
arbetsmetoder så att kundens och samhällets miljökrav tillgodoses i samtliga uppdrag. 
För en minskad miljöbelastning ska vi även i vår egen verksamhet främja 
resurshushållning. 
 
  
Stena Fastigheter som ingår i Stena Sfären, som i sin tur ägs av Stena AB, Stena Sessan 
AB och Stena Metall AB. Stena Fastigheter äger och förvaltar cirka 24 000 lägenheter 
och 3000 lokaler i Uppsala, Stockholm, Göteborg, Halmstad, Lund och Lomma, och är 
därmed en av Sveriges största privata fastighetsägare. 
Stena Fastigheter har som mål att erbjuda sunda och bra bostäder och lokaler med minsta 
möjliga miljöpåverkan. I Stena Fastigheters miljöpolicy2, i form av nio punkter,  kan 
bland annat följande läsas. 

                                                 
1 Ramböll 
2 Stena Fastigheter 
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• Vår uthyrning och de tjänster som vi och våra entreprenörer tillhandahåller skall 

uppfylla våra högt ställda krav på funktion och miljöanpassning.  

• Krav enligt lagar och förordningar skall alltid anses vara lägst nivå. 

• Åtgärder skall vidtagas för att minska miljöbelastningen där så är miljömässigt 

motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.  

• Information till hyresgästerna och allmänheten om vårt miljöarbete skall präglas 

av öppenhet. 

1.2 Syfte och mål 

 
Föresatsen med detta examensarbete är att identifiera och belysa lämpliga 
energisparåtgärder i flerbostadshusen i kvarteret Hjälten, samt att ge förslag på adekvata 
åtgärder och förbättringar.  
Målsättningen med arbetet och föreslagna energisparåtgärder är primärt att hjälpa Stena 
Fastigheter att sänka kvarteret Hjältens energiförbrukning. Arbetet syftar även till att 
hjälpa Stena Fastigheter att ta ett utökat ansvar, och på ett kostnadseffektivt och lämpligt 
sätt bidra till att uppnå de uppsatta energisparmål som krävs i strävan mot ett hållbart 
samhälle. Förhoppningen är att belysa den potential till kostnads- och energibesparing 
som kvarteret Hjälten besitter, på ett konkret och lättillgängligt sätt. 
Rapporten skall även kunna användas som inspiration för liknande bostadsområden i 
Stenas Fastigheters fastighetsbestånd. 
 

1.3 Disposition 

 

Rapporten börjar med att ge en insyn i olika statliga riktlinjer och målsättningar för att nå 
en hållbar utveckling. Vidare beskrivs ett antal, för läsaren mer eller mindre kända, krav 
som ställs för att klassas som passiv-, nollenergi- och lågenergihus . Syftet med detta är 
att ge läsaren en uppfattning om objektets energiförbrukning kontra storleken på nyare 
hustypers energiförbrukning. 
Rapporten innehåller sedan en metoddel  följt av objektbeskrivning, beräknad 
förbrukning följt av föreslagna besparingsåtgärder samt en avslutande diskussion. 
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2 Energipolitik 
 
I detta kapitel berörs områdena energipolitik, miljömål, energideklarationer, samt 
definitionen av några typer av lågenergihus. Denna introduktion på området syftar till att 
ge läsaren en tydligare bild av några av de förutsättningar som finns. 

2.1 Energipolitik 

2.1.1 “En sammanhållen klimat- och energipolitik” 

 
Regeringen har som följd av den tuffa utmaningen att nå ett hållbart samhälle föreslagit 
propositionen; En sammanhållen klimat- och energipolitik 2009.3 Man vill med förslaget 
höja ambitionen samt presentera en konkret strategi för att visa att Sverige är ett 
föredöme i det globala arbetet med klimatet.  
I propositionen presenteras ett flertal mål, bl.a. målen för år 2020 som är att: 
 

• Minska klimatutsläppen med 40 % jämfört med år 1990. 
• Att vi ska ha minst 50 % förnybar energi. 
• 20 % effektivare energianvändning jämfört med år 1995. 
• Minst 10 % förnybar energi i transportsektorn   
 

I arbetet att nå de uppsatta målen har regeringen tre olika handlingsplaner; en 
fossiloberoende transportsektor, utökad energieffektivisering samt främjande av förnybar 
energi. 
Visionen är att det år 2050 ska finnas en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning där 
Sverige inte bidrar med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 
 
Den, för den här rapporten, mest relevanta handlingsplanen är den som berör 
energieffektivisering. För att nå de uppsatta målen för år 2020 har man bland annat satt 
upp nedanstående mål: 
 

• Förstärkning av det regionala och lokala energi- och klimatarbetet  
• Förstärkta insatser för information och rådgivning. 
• Införande av stöd för företag med betydande energianvändning för att genomföra 

energikartläggningar under åren 2010-2014 
• Förstärkt satsning på teknikupphandlingar för energieffektiva produkter. 
• Krav på individuell mätning av el och varmvatten vid ny- och ombyggnad. 
 

Med satsningarna hoppas regeringen nå de uppsatta målen samt kraven i 
energitjänstedirektivet.4 Under åren 2010 – 2014 satsas årligen 300 miljoner kronor vilket 
är en fördubbling av dagens medel. 
 

                                                 
3 Regeringskansliet 
4 Energimyndigheten a 



 

4 
 

Det ovan nämnda energitjänstedirektivet är ett energisparmål för medlemsstaterna i 
Europeiska Unionen från 2006  där man fastslår att: 
 
”Medlemsstaterna skall anta och sträva efter att för detta direktivs nionde tillämpningsår 
uppnå ett övergripande nationellt vägledande energibesparingsmål på 9 %, som skall 
uppfyllas med hjälp av energitjänster och andra åtgärder för förbättrad 
energieffektivitet.” 
 
Energitjänstedirektivet är således ett energisparmål på 9 % mellan åren 2007 och 2016. 
 

2.1.2 Miljömål 

 

För att skapa förutsättningar för hållbara miljö, natur- och kulturresurser har riksdagen 
antagit mål för 16 olika områden. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd som är 
ekologiskt hållbart över tid. Miljökvalitetsmålen5 syftar till att: 
 

• Främja människors hälsa.  
• Värna den biologiska mångfalden och naturmiljön. 
• Ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena. 
• Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga  
• Trygga en god hushållning med naturresurserna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Naturvårdsverket 

 

Figur 1 Miljökvalitetsmålen, Naturvårdsverket. 
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Målsättningen är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen, vilket 
betyder att alla väsentliga åtgärder ska vara genomförda till år 2020, förutom klimatmålet 
där tidsramen är satt till år 2050.   
För energisektorn är sex av miljömålen extra viktiga; begränsad klimatpåverkan, god 
bebyggd miljö, frisk luft, bara naturlig försurning, levande sjöar och vattendrag samt 
storslagen fjällmiljö. 
 

2.2 Energideklarationer 

2.2.1 Vad är en energideklaration? 

En energideklaration är ett verktyg för att 
sänka energiåtgången i byggnader. 
 Energideklarationen beskriver byggnadens 
energiförbrukning för att därigenom sprida en 
vilja och kunskap om att spara energi. Beviset 
på att energideklarationen är utförd, 
  sammanfattningen av deklarationen, även 
 kallad ”lappen i trappen” skall sättas upp väl 
synlig i entrén till byggnaden.  
Det är en av punkterna som ingår i 
kommunens tillsyn av energideklarationer. 
Den som inte sätter upp skylten riskerar 
dessutom vite.6 
Syftet med att sätta den i byggnadens entré är 
att sprida kännedom till byggnadens nyttjare 
om byggnadens energiförbrukning 

 

2.2.2 Vad ska en energideklaration 
innehålla? 

• Den mängd energi som behöver 
användas i byggnaden. 

• Uppgifter om att obligatorisk 
funktionskontroll av 
ventilationssystemet (OVK) har 
utförts i byggnaden. 

• Huruvida radonmätning har utförts i byggnaden. 
• Referensvärde för att kunna jämföra och bedöma byggnadens energiprestanda.  
• Förslag till lämpliga energieffektiviseringsåtgärder för byggnaden. 

                                                 
6 Boverket 

 

Figur 2 Exempel på sammanfattning av 
deklarationen, Boverket. 
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2.2.3 Vem ska utföra energideklarationen och när skall den göras? 

 
Energideklarationen skall utföras av ett kontrollorgan som har ackrediterats av SWEDAC 
och som har minst en certifierad energiexpert.  
Från och med den 1:e Januari 2009 ska även alla småhus (som inte delvis eller helt hyrs 
ut) genomföra en energideklaration vid försäljning.7 
För nybyggda hus gäller att energideklarationen skalla vara utförd senast 2 år efter 
inflyttning.8  För flerbostadshus var målsättningen att alla flerbostadshus skulle ha haft en 
giltig energideklaration den 31 december 2008, utförda energideklarationerna är sedan 
giltiga i tio år. 
 
Enligt Boverkets statistik var endast 39% av de aktuella byggnaderna exklusive egna hem 
energideklarerade 30 April 2010.9 
Kvarteret Hjälten saknar utförd energideklaration, men är som synes i gott sällskap.    

 

2.3 Definition av Passiv-, Noll- och Lågenergihus 

 
För att skapa en uppfattning för hur kraven och energiförbrukningen ser ut för den nya 
generationen hus, så kallade Passiv-, Noll- och Lågenergihus, följer nedan en 
sammanfattande beskrivning. 
 
Energimyndigheten har givit Forum för energieffektiva byggnader (FEBY) i uppdrag att 
tillsammans med branschen ta fram en lämplig kravspecifikation för Passiv- och 
Minienergihus i Sverige.10 
 
För att få kallas Passivhus har ett antal grundläggande krav tagits fram. Kraven syftar till 
att minimera behovet av både effekt och tillförd energi för uppvärmning. Byggnadens 
effektbehov vid dimensionerande utetemperatur (DUT) skall kunna klaras med en 
värmedistribution via hygienluftflödet (0,35 l/s / m2). Det finns dock inget krav på hur 
värmen tillförs. Luftburen värme är en möjlighet men inte ett krav för ett Passivhus, då 
värmen kan tillföras även via konventionella värmesystem. Utformningen av byggnaden 
ska sörja för att ställda fuktskyddskrav och innemiljökrav uppfylls, vidare skall inte heller 
komfortkyla fordras vid nyproduktion. Utöver nämnda krav ska minst de krav som 
Boverkets Byggregler ställer uppfyllas.  

                                                 
7 Energimyndigheten b  
8 Energimyndigheten c 
9Boverket b 
10Svenskt forum för energieffektiva byggnader 
 



 

7 
 

• Värme 
Krav för effektbehovet för värme vid 
dimensionerande utetemperatur för bostäder 
och lokaler. Med undantag av mindre en- 
och tvåfamiljshus < 200m2/bostad. 
 
Klimatzon I Pmax = 12 W/m2 Atemp +garage 

Klimatzon II Pmax = 11 W/m2 Atemp +garage 

Klimatzon III Pmax = 10 W/m2 Atemp +garage 

 
Utöver ovan nämnda krav rekommenderas 
även att byggnadens värmeåtervinning har 
en energiverkningsgrad på 70 % vid DUT. 
Högre värden kan fordras, företrädesvis i zon 
I och zon II.  
 

• Varmvatten 
Här rekommenderas individuell mättning för 
att skapa ett incitament att spara, samt  
installation av resurssnåla engreppsblandare. 
 

• Fastighetsel 
Fastighetselen för flerbostadshus och så kallade utbildningslokaler (skolor och förskolor) 
bör vara mindre än 10 kW/m2 Atemp +garage dessutom bör ventilationssystemet ha ett SFP-
värde på högst 1,5 kW/(m3/s). SFP värdet anger hur mycket specifik fläktel som kommer 
att förbrukas. 
 

• Köpt energi 
De krav som ställs enligt Boverkets Byggregler ska även här alltid uppfyllas, utöver det 
rekommenderas följande mängder köpt energi. Energimängderna är då viktade för att ta 
hänsyn till dess kvalité och energiform.  
 
Klimatzon I Eviktad = 68  kWh/m2 Atemp +garage 

Klimatzon II Eviktad = 64  kWh/m2 Atemp +garage 

Klimatzon III Eviktad = 60  kWh/m2 Atemp +garage 

 

För att klassas som Nollenergihus skall summan av använd energi vara lika med noll eller 
mindre än producerad energi under ett år. 
 

Till skillnad från Passiv- och Nollenergihusen finns det inga specifika krav på 
energiförbrukning för så kallade Lågenergihus. Benämningen Lågenergihus innebär att 
byggnaden använder mindre energi än gängse praxis. Således är ett Nollenergihus 
samtidigt både ett Passiv- och Lågenergihus.  

 

Figur 3 Klimatzonerna, Rockwool. 
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3 Metod  

3.1 Genomförande 

 

Efter att arbetets omfattning och inriktning slagits fast, vid uppstartsmöten med berörda 
parter, genomfördes först en insamlingsfas där erforderlig information samlades in.  
De insamlade uppgifterna bearbetades sedan med hjälp av tidigare erhållen kunskap inom 
området tillsammans med stöd från handledare. Därefter har ett antal åtgärdsförslag 
utarbetats. 
 
 
De olika åtgärdsförslagen är indelade i 5 olika 
faser enligt Kyotopyramidens olika delar. Med 
hjälp av Kyotopyramiden visualiseras de olika 
delarna och deras betydelse för 
effektiviseringsarbetet .  
Kyotopyramiden är ett verktyg som bygger på 
Kyotoprotokollet och används för att sänka 
energiförbrukningen. 
Grunden i Kyotopyramiden är att minska  
värmebehovet genom att först och främst 
bygga och renovera byggnader på ett sådant 
sätt att det kräves så lite energi som möjligt för 
att värma dem. 
Detta står för den största delen av potentiell 
energibesparing. Vidare skall elbehovet minskas och i möjligaste mån skall solenergi 
utnyttjas. 
Anpassade reglersystem och individuell mätning tillåter människor att påverka sin 
energiförbrukning på ett positivt sätt. 
Som synes i figuren till höger är, kanske överraskande, valet av energikälla den del med 
minst inverkan. I denna rapport kommer alla delar av pyramiden att behandlas 
 

3.2 Databehandling  

 

Alla matematiska beräkningar har genomförts i programmet Mathematica (ver. 5.2). 
För jämförande energiberäkningar har energiförbrukningsprogrammet VIP+ (ver. 5.2.2) 
använts. 

3.3 Mätinstrument: 

 

För mätning av klimatskalets yttemperatur, så kallad termografering, har en värmekamera 
av märket FLIR, modell B-CAM Western S, använts. För ytterliggare information 
angående tid, datum och temperaturer, se bilaga 1  
Mätning av temperaturnivåer utfördes med Digitaltermometer,  TSD 78 Swema  

 

Figur 4 Kyotopyramiden, Sundolit. 
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4 Objektbeskrivning 
 

4.1 Kvarteret Hjälten 

 

Det aktuella objektet, kvarteret Hjälten, som ägs av Stena Fastigheter är uppfört mellan 
åren 1965 och 1967, under det s.k. miljonprogrammet, och består av 10 st friliggande 
huskroppar i 3 respektive 4 plan, med en total uthyrd yta på 29 818 m2.  

 
 
Husen har en värmetrög betongstomme och hade ursprungligen en eternitfasad. 
Under perioden 1994 till 1996 genomfördes en renovering då fasaderna tilläggsisolerades 
och de gamla eternitfasaderna avlägsnades.  
Då genomfördes även en konvertering från befintlig självdragsventilation till forcerad 
frånluftsventilation. Ovanför varje balkongparti finns oförändrat ett antal springventiler 
som fungerar som tilluftsdon. Yttersta fönsterglaset byttes ut mot ett lågenergiglas, 
förutom på fönsterpartier i anslutning till balkonger. Ett nytt yttertak med 22˚ lutning 
restes och vindsbjälklagets befintliga isolering, bestående av 80 mm mineralullsfilt och 
40 mm mineralullsmatta, kompletterades med 270 mm lösull.  

 

Figur 5 Områdeskarta för kvarteret Hjälten, Stena Fastigheter. 
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Alla våningsplan i trevåningshusen är försedda med lägenheter och endast trapphusen har 
en lägre temperatur. Trevåningshusen försågs vid renoveringen med 80 mm mineralull 
utanpå lättbetongväggarna och putsades från markplan till takfot likt Figur 6.  
I fyravåningshusen är 
markplansvåningen upplåten 
till förråd, elcentraler, 
tvättstugor och apparatrum. 
Hela denna våning håller 
lägre temperatur än övriga 
plan. Ingen av huskropparna 
är utrustad med källarvåning.  
I fyravåningshusen är 
markplansvåningen upplåten 
till förråd, elcentraler, 
tvättstugor och apparatrum. 
Hela denna våning håller 
lägre temperatur än övriga 
plan. Ingen av huskropparna 
är utrustad med källarvåning.  
Fyravåningshusen 
tilläggsisolerades med 80 mm 
mineralull på våning två och tre. På våning fyra valdes en isolering med tjocklek 50 mm. 
Vad gäller markplansvåningen så är fasaden fortfarande delvis oisolerad (se kapitel 6.1). 
 
I markplan finns ett ”prång” 
under varje balkongsektion, i 
dessa prång består 
väggkonstruktionen av puts 
direkt på den ursprungliga 
lättbetongväggen. 
 
Utvändig fasad på våning två 
och tre, samt delvis våning ett, 
består av halvtegel medan 
översta våning är putsad. 
Tanken bakom detta utseende 
är att fyravåningshusen skall te 
sig litet lägre och mindre 
dominerande. Se Figur 7 
 

 

Figur 6 Fasad 3-våningshus 

 

Figur 7 Fasad 4-våningshusen 
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Uppbyggnaden av bottenplatta och bjälklag är oförändrad och återfinns i teknisk 
beskrivning, bilaga 2. 
 
Vid byggnationen valdes en tidstypisk anläggning, med oljepanna som värmekälla. 
Oljepannan fanns i byggnaden markerad i figur 5, och var ansluten till områdets 
värmestam via en dubbel kulvertledning som mynnade i apparatrummet i hus 7 (figur 5). 
Kulvertledningen är numera proppad, och är ersatt med fjärrvärme från Halmstad Energi 
och Miljö. Cirkulationspumpar, värmeväxlare, DUC och annan tillhörande utrustning är 
installerad i samma lokal. 
Kvarterets värmestam löper i betongkulvertar mellan huskropparna tillsammans med 
ledningen för VVC, se bilaga 3. Rörledningar i kulvertarna är isolerade med mineralull. 
En fjärrvärmemätare finns på HEM:s anläggning i värmecentralen. Hela kvarterets 
värmeåtgång avläses där, utan möjlighet till uppdelning mellan huskroppar eller 
lägenheter. 
Separat mätning av energiåtgång för varmvatten saknas. 
 

4.2 Fastighetens energiförbrukning 

 
Då den tillgängliga statistiken över kvarterets energiförbrukning endast omfattar posterna 
värme, vatten och ”övrig el”, se bilaga 4, har vissa skattningar implementerats för att 
hänföra energin till sin rätta post 
Posten värme innehåller den energi som fordrats för värme och varmvatten, posten för 
vatten innehåller total mängd färskvatten och posten för ”övrig el” inrymmer 
elförbrukningen för tvättstugor, fläktar, cirkulationspumpar, belysning i trapphus, 
utebelysning och motorvärmaruttag. 
Den elenergi som förbrukas i respektive lägenhet mäts individuellt och betalas av 
respektive hyresgäst. 
 

4.2.1 Vatten & Tappvarmvatten 

 

Då posten för värmen innefattar både tappvarmvatten och värmevatten för alla 10 
huskropparna har varmvattenförbrukningen för kvarteret beräknats till 1680 MWh/år med 
ledning av  fig. 43 i Värmeanvändning i flerbostadshus och lokaler,11 tillsammans med 
den faktiska kallvattenförbrukningen under 2009, se bilaga 4. 
Till skillnad från mängden tappvarmvatten är kvarterets totala färskvattenförbrukning 
känd. Utslaget per m2 bostadsyta är förbrukningen  2,2 m3/m2, att jämföra med snittet för 
ett flerbostadshus med samma byggår som är knappt 1,5 m3/m2. Omräknat till 
vattenförbrukning/lägenhet erhålls istället en förbrukning på 176 m3/lägenhet och år. 
Snittet motsvarar cirka 120 m3/lägenhet och år.12 
 

                                                 
11 Svensk Fjärrvärme a 
12 Svensk Fjärrvärme b 
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4.2.2 Uppvärmning 

 

Den normalårskorrigerade värmeförbrukningen för kvarteret är 4 500 MWh, vilket 
motsvara drygt 150 kWh/m2 uthyrd area. Enligt indelningen i Värmeanvändning i 
flerbostadshus och lokaler placerar sig då kvarteret mitt emellan hög- (>200 kWh/m2) 
och låganvändare (<100 kWh/m2). 
För flerbostadshus som uppförda under samma period ligger motsvarande 
snittförbrukning på 160 kWh/m2. Figur 6 visar på samma sätt att kvarterets förbrukning 
ligger mitt i det generella ”förbrukningsmönstret”.13 
 
De areabegrepp som använts är boarea och lokalarea (BOA respektive LOA), vilket gör 
att uppvärmda biytor inte inkluderas i ovan nämnda förbrukningar. 
 
Omräknat till areabegreppet Atemp, som beskriver total invändig area för respektive 
våningsplan som uppvärms till minst 10°C, blir förbrukningen knappt 115 kWh/m2.14 
Boverkets byggreglers krav på nybyggnader samt tillbyggnader i klimatzon 3 är 110 
kWh/m2.15 
 

4.2.3 ”Övrig el” 

 

Elförbrukningen i posten övrig el motsvarar den fastighetsel som åtgår för hela kvarteret, 
frånräknat den hushållsel som hyresgästerna förbrukar.  
Då kvarterets uppvärmning av värmevatten och tappvarmvatten i dagsläget enbart sker 
med fjärrvärme, krävs det för uppvärmningen endast mycket små energimängder el, och 
då främst till cirkulationspumparna.  
Vidare åtgår elenergi i kvarterets tvättstugor och till motorvärmaruttag.   
Andra poster är utebelysning, belysning i trapphus och andra gemensamma utrymmen. 
En post som tillkom vid renoveringen som utfördes under 90-talet är den el som 
kvarterets 50 frånluftsfläktar förbrukar. 
Då vi inte lyckats få tag på mer specificerade förbrukningssiffror för de olika posterna 
används fortsättningsvis schablonvärden. 

                                                 
13 Svensk Fjärrvärme c 
14 Boverket c 
15 Boverket d 
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5 Beräknad förbrukning för fastigheten 
 
Kapitel 5 redogör för de beräkningar som har utförts i syfte att beräkna kv. Hjältens 
teoretiska energiförbrukning. Den teoretiska förbrukningen skall därefter jämföras med 
den faktiska förbrukningen, men även vara underlag för de åtgärdsförslag som sedan 
utarbetats.  

5.1 Beräkningar 

 

För att kunna bestämma nyttan av tänkbara energieffektiviseringsåtgärder har en teoretisk 
förbrukning beräknats utifrån kvarterets uppmätta energiförbrukning. Genom att 
genomföra beräkningarna i två olika program ges möjlighet att jämföra eventuella 
avvikelser vilket därmed ger ett mer rättvisande resultat. 
 
I Mathematica har beräkningar av areor, u-värden, energibesparingar ventilations- och 
transmissionsförluster mm genomförts. (Beräkningarna av värmeförluster i Mathematica 
består av värmeförluster genom transmission och ventilation tillsammans med den 
skattade förbrukningen för tappvarmvattnet.) 
Värmeförlustberäkningarna innefattar transmissions-, ventilations- samt uppskattade 
spillvattenförluster. 
Förbrukningen har beräknats för två olika uppvärmningskrav, uppvärmning till 17°C 
respektive 19°C rumstemperatur. Aktuell innetemperatur blir då ca 20°C respektive 22°C 
efter tillskott från det avgivna internvärmebidraget som approximativt kan sättas till 3°C. 
Internvärmebidraget avges från människor belysning mm. Motivet till att förbrukningen 
har beräknats för de här två temperaturnivåerna är att den högre nivån motsvarar den 
uppskattade reella medel-inomhustemperaturen. Detta är den temperatur som Stena 
Fastigheter har som policy att hålla, medan 20°C är normen för acceptabelt 
inomhusklimat. Ovannämnda innetemperaturer är så kallade riktade operativa 
temperaturer, ROT. Till skillnad från att enbart mäta lufttemperaturen vägs vid ROT även 
yt-temperaturer in, till exempel temperaturen på ytterväggarnas insida vid olika 
utetemperaturer. Dessa beräkningar är tämligen omfattande och är egentligen ett krav, då 
normtemperaturerna är riktade operativa temperaturer. Den erforderliga lufttemperaturen 
kan därefter fastställas utifrån ROT. För närmare information se bilaga 5. 
 
Beräkningarna i VIP+ skiljer sig från de i Mathematica då VIP+ behandlar hela 
byggnaden som ett system varför inte alla beräkningssteg för de båda metoderna kan 
jämföras rakt av. 
I beräkningarna med VIP+ väljs inte önskad rumstemperatur, istället väljs önskad 
innetemperatur. Programmet beräknar sedan de värmemängder som åtgår efter det att 
påverkan av internvärmebidrag, solinstrålning, luftläckage osv. har tagits i beaktande.  
Lägsta inomhustemperatur har satts till 22°C, vilket motsvarar beräkningarna i 
Mathematica för uppvärmning till 19°C. För ytterliggare information se bilaga 6. 
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Exempel på parametrar som behandlas i VIP+: 

• Ortens klimatdata 

• Transmissionsförluster genom klimatskalet  

• Ventilationsförluster  

• Köldbryggor 

• Vindpåkänning 

• Skuggor från omgivande objekt, på olika avstånd och i olika väderstreck 

• Solinstrålning  

• Varmvattenförbrukning 

• Internbidrag 

• Geologiska förhållanden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De beräknade energiförbrukningarna vid  en innetemperatur på 22°C stämmer väl 
överens både med varandra och den verkliga förbrukningen.  
De beräknade förbrukningssiffrorna ligger något över den verkliga förbrukningen, vilket 
kan tyda på att den ansatta medel-inomhustemperaturen är för hög. 

Normalårskorrigerad förbrukning 2009 
 
Andel för tappvarmvattenproduktion 

4500 MWh/år 
 
1680 MWh/år 

Beräknad förbrukning i Mathematica vid uppvärmning 
till 17°C rumstemperatur, motsvarande ca 20°C 
inomhustemperatur. 
(Totalt inkl. Varmvatten) 

2590 MWh/år 
 
 
(4270 MWh/år) 

Beräknad förbrukning i Mathematica vid uppvärmning 
till 19°C rumstemperatur, 
motsvarande ca 22°C inomhustemperatur. 
(Totalt inkl. Varmvatten) 

2990 MWh/år 
 
 
(4670 MWh/år) 

Beräknad energiförbrukning med VIP+, vid en 
inomhustemperatur på 22°C 
 
(Totalt inkl. Varmvatten) 

2620 MWh/år 
 
 
(4640 MWh/år) 
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6 Besparingsåtgärder & Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av den utförda termograferingen följt av de 
åtgärdsförslag som har utarbetats. Förslagen presenteras i den ordning som 
Kyotopyramiden förespråkar. Samt i den inbördes ordning i vilken de rekommenderas att 
genomföras, med de mest lönsamma och förmodat enklaste åtgärderna först. 
För att kunna beräkna ett möjligt investeringsutrymme för åtgärderna har ett energipris 
för elenergi och fjärrvärmeenergi bestämts. Priset på fjärrvärme har satts till 60 öre/kWh 
och priset på elenergi har satts till 120 öre/kWh..  
 

6.1 Termografering 

 
I samband med renoveringen 1994-96 genomfördes bland annat en tilläggsisolering av  
väggar och tak. Under termograferingen av kvarteret har bl.a. nedanstående avvikelser 
observerats.  
På hus 4:as övre högra hörn i sydostlig riktning kan en kraftig avvikelse urskiljas. Samma 
typ av läcka återfanns inte på något annat hus och får därmed betraktas som skada 
alternativt byggslarv. Eftersom det endast rör sig om en enstaka avvikelse  har den ringa 
påverkan på den totala energiförbrukningen trots stora avvikelser temperaturmässigt.  
 

 

Figur 8 Avvikelse på hus 4 

 
Vad som däremot har större påverkan på transmissionsförlusterna är lösningen med ett 
tunnare skikt tilläggsisolerande mineralull på det översta våningsplanet i 4-våningshusen. 
Som Figur 9 tydligt visar avviker det övre våningsplanet kraftigt jämfört med 
våningsplanen under. Till skillnad från föregående avvikelse rör det sig här om stora ytor 
varför också avvikelsen har större inverkan på förbrukningen. 
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En tredje avvikelse som hittades är att väggpartierna i markplanet under balkongerna inte 
har tilläggsisolerats utan endast putsats, det enda isolerande skiktet här är alltså 
lättbetongen som väggen är byggd av.  
Då innetemperaturen i de rum med väggar som angränsar till dessa prång är lägre än 
lägenheternas inomhustemperatur är förlusterna genom prången inte fullt så stora som de 
varit om prången angränsat mot en lägenhet.  
 

 

Figur 10 Avvikelse 4-vånings husen 

 
Att sänka kvarterets värmeförbrukning genom förbättringar av klimatskalen på ett 
ekonomiskt lönsamt sätt bedöms som svårt med tanke på den tilläggsisolering som redan 
genomförts. Det finns dock brister i det nuvarande utförandet. Vid kommande 
renoveringar bör man notera de brister som påvisats. 
 

6.2 Översyn av kulvertsystem 

 
Beräkningar har utförts på värmeförluster genom kulvertledningar i området. 
Termografering av slumpvisa områden där kulvertar löper, indikerar att installationen är i 
gott skick. Termografering har, med samma resultat, utförts vid de ställen där kulvertar 
mynnar i huskropparna. 

 

Figur 9 Avvikelse 4-vånings husen 
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U-värden har ansatts för frisk isolering enligt konstruktion med dubbla 
mineralullsisolerade stålrör i betongkulvert. 
Beräkningar visar att energiförluster från kulvertledningar är av försumbar karaktär i 
sammanhanget (1,7 %), och vidare åtgärder föreslås därför ej. 
 

6.3 Minimering av värmebehovet 

6.3.1 Sänkt vattenförbrukning med individuell mätning & översyn av 
snålspolande apparatur 

 
Då vattenförbrukningen i kvarteret visat sig ligga klart över snittet föreligger det 
anledning att reflektera över lämpliga åtgärder för att om möjligt sänka denna. Alternativt 
kan kostnaden för vattenanvändningen hänföras till respektive brukare, för att på så sätt 
låta brukaren betala. 
En möjlighet att dels fördela kostanden på ett rättvist sätt, men även att öka förståelsen 
för, och viljan att, spara på såväl varm- som färskvatten är individuell mätning och 
debitering (IMD). Vid individuell mätning och debitering av tappvatten installeras mätare 
för respektive lägenhet som sedan mäter hur mycket tappvarmvatten som förbrukas. På 
detta vis får sedan varje brukare betala för sin egen förbrukning istället för ett 
schablonvärde. Metoden ökar därmed medvetenheten hos brukarna och kan bidra till en 
förändrad inställning och förbrukning. Enligt Boverket kan tekniken sänka 
varmvattenförbrukningen med 15-30 %.16 
För kvarteret Hjälten är det inte en åtgärd som bör prioriteras i ett första skede då 
installationen av individuella mätare försvåras av att vattenledningarna till stor del är 
ingjutna i väggar och bjälklag. Vidare är inkommande tappvatten till varje lägenhet 
fördelat på två olika stammar; kök och badrum. Detta skulle försvåra och fördyra en 
tänkbar installation. 
 
Ett enklare och billigare tillvägagångssätt att sänka vattenförbrukningen i ett första skede 
är att installera snålspolande apparatur som till exempel snålspolande munstycken och 
engreppsblandare.  
Apparatur för snålspolning har installerats, men enligt Fastighetsförvaltare Per Rosner 
finns det dock anledning att genomföra en översyn för att säkerställa att byte till 
snålspolande utrustning har utförts överallt. 
Först efter installation av snålspolande apparatur i hela beståndet bör möjligheten av 
installation av individuella mätare beaktas, i det fall att byte till snålspolande apparatur 
inte har medfört önskat resultat. 
 

                                                 
16 Boverket  
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6.3.2 Temperatursänkning i trapphus, cykelförråd och andra gemensamma 
utrymmen 

 
I utrymmen som trapphus, cykelförråd och liknande utrymmen där personer endast vistas 
korta tider bör temperaturen sänkas. Fastighetsägarna rekommenderar en sänkning på ner 
till 10 ºC.17 
I trapphusen i kvarteret har temperaturer på markplan uppmätts till mellan 13,9 ºC och 
19,3 ºC Motsvarande temperaturer på översta våningsplanet var 17,5 ºC och 19,5 ºC. (se 
bilaga 7) 
Den varmare temperaturen på översta våningsplanet beror i första hand på att den 
uppvärmda luften stiger uppåt, medan den kallare stannar kvar på bottenplan. Trapphusen 
värms av radiatorer placerade på bottenplan. 
Transmissionsförluster genom väggar, fönster och dörrar i trapphusen tillsammans med, i 
vissa fall, fullt öppna friskluftsventiler gör att radiatorernas värmeavgivning under 
värmesäsongen är onödigt stor. 
De  uppmätta temperaturerna i trapphusen relativt de uppmätta radiatortemperaturerna 
tyder på att den värme som läcker ut från kringliggande lägenhetsväggar, dörrar och 
brevlådeinkast till stor del täcker trapphusens värmebehov. 
 
Det måste emellertid beaktas att en temperatursänkning i trapphusen inte slår igenom fullt 
ut i energiförbrukningen eftersom isoleringen mellan lägenheternas väggar och 
trapphusen inte är lika god som ytterväggarnas. En sänkning av energiuttag från 
trapphusens radiatorer kommer därför delvis att balanseras av större 
transmissionsförluster mellan lägenheter och trapphus som en följd av den lägre 
temperaturen i trapphusen. Besparingen ligger i att den värmeenergi som sparas i 
trapphusen är större än det ökade värmebehovet i kringliggande lägenheter.  
I gemensamma utrymmen, utan gränsande väggar till lägenheter, finns större anledning 
att sänka innetemperaturen, särskilt som vissa av dessa utrymmen har 
ytterväggsväggpartier helt utan isolerade material utöver lättbetongen (väggpartier som 
utgörs av prången under balkongerna). 
 
I samband med den kommande injusteringen av 
värmesystemet kommer alla termostatventiler  på de 
aktuella radiatorerna bytas ut mot nya ”vandalsäkra” 
ventiler som sedan injusteras till önskat, fast, flöde.  
Ingen effektreglering finns då på radiatorerna. 
Effektuttaget kommer istället att styras av skillnaden 
mellan lufttemperaturen i trapphusen och rådande 
framledningstemperatur. 
Vid en eventuell sänkning av flödet i berörda radiatorer 
måste hänsyn tas till risken för frysning på utsatta 
ställen, såsom vid dörrar och ventiler vid kraftig kyla. 
 

                                                 
17 Fastighetsägarna 
 

 

Figur 11 "Vandalsäker" ventil 
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6.3.3 Installation av värmeåtervinning av frånluft med värmepump 

 
Varje hus i kvarteret Hjälten är utrustat med mekaniska frånluftsaggregat för ventilation 
av lokalerna. Antalet varierar mellan fyra och sex stycken per hus, beroende på hustyp. 
Vid byggnationen var husen utrustade med självdragsventilation, men vid renoveringen 
på 90-talet samlades mynningarna på befintliga frånluftskanaler ihop under ”suglådor” på 
vindsplan. Suglådorna anslöts till frånluftsaggregat och nya kanaler drogs därifrån till 
utsidan av yttertaket. För tilluft finns de gamla springventilerna ovanför balkongfönstren 
kvar.  
Kallras från tilluftsventilerna är ett svårlöst problem som endast kan lösas med stora 
investeringar. En sådan lösning skulle kunna vara att ersätta nuvarande springventiler 
med tilluftsdon kopplade till FTX-aggregat. Tilluften skulle då värmeväxlas mot 
avgående luft i flera FTX-aggregat på vinden och sedan ledas via luftkanaler till 
lägenheterna. 
Alternativt finns ”FTX-lägenhetsaggregat” tillgängliga på marknaden, som installeras 
istället direkt i varje lägenhet. Nyinstallation av de kanaler som behövs för bägge dessa 
aggregat-typer, genom vinds- och mellanbjälklag medför mycket kostsamma och 
omfattande ingrepp i byggnaderna.  
Energivinsten hade i och för sig varit stor med de båda systemen, men både byggtid och 
återbetalningstid blir långa. Energiförlusten genom ventilationen är ungefär lika stor som 
förlusten genom transmission, det vill säga nästan 50 % av årligt uppvärmningsbehov.  
Här finns alltså energi att spara!  
Att föredra är ett system som kan konstrueras utan ingrepp i lägenheterna. Den lösning 
som passar väl i hus av denna typ är värmeåtervinning av frånluft via värmepumpar. Ett 
kylbatteri placeras då i kanalen efter varje frånluftsaggregat och kopplas sedan till en 
värmepump. Kylbatterierna förbinds parallellt med varandra och en köldbärare cirkuleras 
genom batterierna, på vägen värms då köldbäraren cirka 3°C och leds sedan tillbaka till 
en värmepump på markplan. Värmepumpens värmeavgivande sida kopplas till 
värmestammens returledning. En del av returflödet avleds in i värmepumpen och värms 
ungefär 5°C innan det återförs till stammen 
Varje stam betjänar ett antal seriekopplade huskroppar vilket innebär att även 
värmepumparna blir seriekopplade med varandra.  
Så länge avsättning finns för återvunnen värme kommer alla värmepumpar att vara i drift 
samtidigt. Värmepumparna regleras individuellt på varsin styrkurva, identisk med 
DUC:ens, och kommer att därför att stanna i sekvens vid avtagande värmebehov. Då 
extra värmetillskott behövs tillförs spetsvärme från de befintliga fjärrvärmeväxlarna. 
En djupgående teknisk beskrivning av detta system finns i bilaga 8. 
 
Den tillgängliga värmeeffekten i frånluften uppgår till 270kW. Den totala avsättningen av 
värmen till värmesystemet beräknas till motsvarande 8 månaders fulldrift, och medför då 
ett värmetillskott på 2100 MWh/år. COPh har ansatts till 3, vilket under rådande 
förutsättningar ger en bra marginal jämfört med tillverkarens uppgift, elförbrukning är då 
drygt 520MWh/år.18 

                                                 
18 Thermia 
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Enligt investeringskalkylen, bilaga 9, innebär åtgärden en besparing på över 630 000 
kr/år. Pay-off tiden för investeringen är under 2,5 år. 
 

6.3.4 Fönsterbyte 

 

I kvarterets 10 huskroppar sitter idag 2-glas fönster från 1965. I samband med 
renoveringen som genomfördes 1994-96 uppgraderades merparten av alla fönster i form 
av ett byte av det yttersta standardglaset till ett lågenergiglas. Man försåg samtidigt 
fönsterna med en skyddande aluminiumbeklädnad. 
Lågenergiglaset som installerades var ett 4mm Pilkington Kappa Energi, som i den 
befintliga konstruktionen har ett värmemotstånd på uppskattningsvis 2 W/m2 K 
Fönster som inte uppgraderas i samband med renovering var fönster mot balkong, där det 
fortfarande sitter 2-glasfönster med ett u-värde på ca 2,7 W/m2 K. 
Fönsterbeståndet är idag i visst behov av underhåll. Istället för ett fortsatt underhåll av det 
befintliga beståndet föreslås ett byte till nya, energieffektiva, 3-glasfönster. Nya 
energieffektiva 3-glas fönster i energiklass A får ha en Värmegenomgångskoefficient på 
högst 0,9 W/m2 K jämfört med det nuvarande beståndet med 
Värmegenomgångskoefficient på 2 respektive 2,7 W /m2 
 
Ett byte av hela fönsterbeståndet till fönster i energiklass A skulle innebära en sänkning 
av transmissionsförlusterna genom fönster från 970 MWh/år till 390 MWh/år, bytet 
skulle alltså innebära en besparing på 550 MWh/år. Transmissionsförlusterna via 
kvarterets fönster står idag för över 60 % de totala transmissionsförlusterna som är 1560 
MWh/år 
Med ett energipris på 60 öre/kWh vinns då ett investeringsutrymme på 330 000 kr/år. 
Utöver den energimässiga vinsten förbättras även komforten i lägenheterna med bättre 
ljudisolering samt minskad risk för strålningsdrag och kallras.  
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6.4 Minimering av elbehovet 

 
Den totala normalårskorrigerade förbrukningen för kvarteret år 2009 är 640 000 kWh. 
Förbrukningen innefattar då den el som förbrukas i kvarteret exklusive den hushållsel 
som förbrukas i lägenheterna. 
Stena Fastigheter har påbörjat arbetet att sänka sin elförbrukning genom att installera 
effektivare belysning i trapphusen. Man har även initierat arbetet med att förnya och 
förbättra utebelysningen i kvarteret med ny effektiv utebelysning. Vidare håller man även 
på med att begränsa drifttiderna för motorvärmaruttag i syfte att de endast skall kunna 
nyttjas när behov av motorvärmare föreligger och på så sätt minska annan elanvändning 
via uttagen. 
Då kvarterets uppvärmning i dagsläget enbart sker med fjärrvärme krävs det för 
uppvärmningen endast mycket små energimängder el, och då främst till 
cirkulationspumparna. Konverteringen från självdragsventilation till forcerad frånluft 
med hjälp av frånluftsfläktar har emellertid bidragit till en ökad elförbrukning till förmån 
för ett bättre inomhusklimat. Frånluftsfläktarna som sitter där idag är av märket Swegon, 
FMLB, och drivs av en 4-polig motor på 0,18kW. Motorerna är varvtalsreglerade och 
styrs med avkänning av undertrycket på sugsidan. I vissa byggnader sitter frånluftsfläktar 
som betjänar något fler lägenheter, dessa har då en något större driveffekt. Tvättstugorna 
är renoverade under 2000-talet och har energisnål utrustning i gott skick.  
Utöver arbetet som inletts för att sänka elförbrukningen för trapphus- och utebelysning 
samt begränsning av drifttiderna för motorvärmaruttagen föreligger det i dagsläget inte 
något överhängande behov av ytterligare el-effektiviseringar. 
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6.5 Solvärme 

6.5.1 Installation av solvärme 

 
För att sänka kvarteret Hjältens köpta energimängd för tappvarmvattenproduktion 
ytterliggare, föreslås en solvärmeanläggning för värmning av tappvarmvatten. 
Solvärmeanläggningar dimensioneras vanligtvis för att få en täckningsgrad på cirka 40% 
av tappvarmvattenbehovet. Dimensioneringen av den föreslagna anläggningen har 
genomförts med hjälp av kompendiet Solenergi.19 
 
Solvärmeanläggningen, bestående av en reglercentral tillsammans med en platsbyggd 
ackumulatortank i hus 7 och plana solfångare på hus 6 och 7, beräknas ge ett årligt 
värmeutbyte på 480 MWh och en täckningsgrad på ca 30 %. 
Genom att förvärma färskvattnet i solvärmekretsens ackumulatortank kan solvärmen 
utnyttjas så länge ackumulatortankens vatten är varmare än rummets temperatur. 
Tankens temperatur bör ej vara mycket under rummets temperatur p.g.a. risk för 
kondensbildning mellan tankens utsida och isoleringen. 
 
När solvärme anläggningen inte klarar att ge önskad tappvarmvattentemperatur värms 
vattnet till önskad temperatur i eftervärmaren. Denna lösning förlänger inte bara 
solvärmesäsongen; vid en låg arbetstemperatur i ackumulatortanken förbättras aven 
anläggningens verkningsgrad betydligt. 
Beräkningarna för solvärmeanläggningens värmeutbyte innefattar inte ovannämnda 
förutsättningar varför ett bättre värmeutbyte i praktiken kommer att erhållas.  
För utförligare systemuppbyggnad och funktionsbeskrivning se bilaga 10. Enligt 
investeringskalkylen, bilaga 11, innebär åtgärden en besparing på ca 290 000 kr/år och en 
pay-off tid på 8 år. 

6.5.2 Stöd för solvärme 

 

Sedan den 1:e Januari 2009 finns möjligheten att ansöka om stöd vid en investering i 
solvärme. Stödet gäller alla solvärmeinstallationer med förbehållet att ROT-avdraget inte 
utnyttjas. 
Kraven som gäller är att solpanelerna skall vara glasade och ha en vätska som 
värmebärare, vidare gäller särskilda kvalitetskrav samt att installationen inte får ha 
påbörjats innan 1:e Januari 2009. 
Stödets storlek grundar sig på anläggningens årliga värmeutbyte och beräknas i princip 
enligt följande; ”Solfångarmodulens årliga värmeutbyte i kWh * antal moduler * 2 
kronor och 50 öre.”. 
Stödet begränsas uppåt till maximalt 7 500 kr/lägenhet i småhus och 3 000 000 kr per 
objekt, med reservation för att de avsatta pengarna räcker. 
Ansökan för stödet lämnas till Länsstyrelsen i det län där anläggningen ska installeras.20 

                                                 
19 Solenergi; Praktiska tillämpningar i bebyggelse. 
20 Boverket 
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6.6 Visa och reglera 

6.6.1 Injustering av värmesystemet 

 

Funktionen som eftersträvas vid en injustering av värmesystemet är att systemet skall 
hålla en önskad och jämn värme i systemets alla lägenheter och lokaler. Om systemet inte 
är korrekt injusterat tvingas fastighetsägaren att hålla onödigt höga temperaturen i vissa 
lägenheter för att inte flaskhalsen i systemet, den lägenhet som är kallast, inte ska bli 
oskäligt kall. 
 
Kvarterets värmesystem är ursprungligen ett 80/60 ºC -system. 
Värmesystemet injusterades under 80-talet enligt den så kallade ”Kiruna-metoden”, vilket 
är en lågflödesmetod. 
Vid injustering enligt Kiruna-metoden väljs ett lågt värmevattenflöde i värmestam och 
radiatorer. För att kompensera för den minskade radiatoreffekt (transporterad 
energimängd per sekund) som detta innebär måste samtidigt framledningens temperatur 
ökas för varje given punkt i styrkurvan upp till dimensionerande utetemperatur, DUT. 
Som en följd av det lägre flödet erhålls en bättre avkylning och därmed en lägre 
returvattentemperatur från radiatorerna.  
 
Med ett lägre 
värmevattenflöde  
erhålls ett lägre 
differenstryck mellan 
stigare och retur. Som en 
följd av detta kan en 
mindre cirkulationspump 
väljas jämfört med i ett 
högflödessystem. 
 
Förhållandet mellan 
flöde, 
framledningstemperatur 
och effektavgivning hos 
ett 80/60 ºC -system 
framgår av figur 12. 
  
Som en följd av det låga differenstrycket mellan stigare och retur blir tryckvariationerna 
på olika ställen i systemet försumbara.  
En nackdel med lågflödessystem är att känsligheten för ”obalans” i systemet ökar. 
En uppjustering av flödet genom en del av systemet ger ett stort genomslag i andra delar 
av värmekretsen i form av minskade flöden. 
Cirkulationspumparnas injustering efter lågflödesmetoden medger endast en väldigt liten 
överkapacitet. Därmed finns det en dålig ”buffert” mot flödesförändringar i systemet.  
 

 

Figur 12 Relativ värmeavgivning, Östen Sandberg. 
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Efter den tidigare injusteringen, som genomfördes i kvarteret, har diverse justeringar på 
radiatorventilerna utförts, dels av ”händiga hyresgäster” och dels av fastighetsskötare, 
vilket i sin tur har lett till att balansen i systemet har rubbats. Detta har föranlett åtskilliga 
klagomål från hyresgäster då vissa av lägenheterna har upplevts som kalla. 
 
Stena Fastigheter har därför, i skrivande stund, beslutats att en ny injustering av systemet 
enligt Kiruna-metoden skall genomföras. Denna gång skall flödet inte justeras ned i lika 
hög grad som vid den tidigare injusteringen, i syfte att skapa ett stabilare och mindre 
känsligt värmesystem. I samband med injusteringen kommer även en översyn av 
radiatorernas termostatventiler att ske. 
Det har observerats att många hyresgäster vädrar med öppna fönster under vintertid. 
Detta är ytterligare en indikation på obalans i värmesystemet. 
 
Det finns utöver radiatorventilerna, ingen kompensering för hög innetemperatur, som kan 
uppstå vid obalans, hög solinstrålning eller av andra orsaker. Många av termostaterna 
fungerar i dagsläget inte tillfredsställande. För att sänka temperaturen är vädring då det 
enda alternativet. Vädring är mycket energikrävande och strävan måste vara att hålla 
rumstemperaturen på en nivå som minimerar behovet av vädring på grund av hög 
innetemperatur under värmesäsongen. 
 
Rekommendationen är här att begränsa alla termostatdelar på radiatorventilerna så att 
uppvärmning till innetemperaturer över 22 ºC via värmesystemet inte är möjlig, och 
sedan plombera spärren. På detta sätt minimeras effektuttaget från radiatorerna, baserat 
på temperaturen i det aktuella utrymmet, samtidigt som en behaglig inomhustemperatur 
bibehålls.  
Justeringar av strypventilens grundinställning kan då inte heller göras utan att bryta 
plomberingen.  
I händelse att en plombering bryts bör en kännbar avgift avkrävas hyresgästen. Detta för 
att i möjligaste mån förhindra att hyresgästerna själva justerar radiatorventilerna och 
skapar ny obalans i systemet.  (A = ventildel med justering, B = termostatdel) 
 

 

Figur 13 Exempel på en radiatortermostatventil 

 
Reglerventiler saknas helt på huskropparnas anslutningar mot värmestammen. 
Reglerventiler på varje radiatorgrupps anslutning mot returstammen hade ökat 
möjligheten till en bra justering av flödesbalansen mellan de olika husen, och även 
mellan de olika radiatorgrupperna i huskropparna.  
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De installerade cirkulationspumparna har en manuell flödesreglering som arbetar med 
avkänning på motorns vridmoment. Vid högre flöde än inställt värde blir mottrycket i 
framledningen större, pumphjulet går tyngre och avkänningen reglerar ned pumpeffekten. 
Denna pumptyp har en energieffektiv reglering och utbyte torde inte vara ekonomiskt 
försvarbart. 
Dock kan tilläggas att en pumpmodell med mindre maximal effekt förmodligen hade 
räckt till för det flöde som är aktuellt vid lågflödes-injustering. 
Utöver de cirkulationspumpar som sitter i apparatrummet i hus 7 sitter det två stycken 
pumpar i hus 3. De båda cirkulationspumparna i hus 3 är parallellkopplade och tillser att 
värmekretsen i  hus 1 och 3 får en extra tryckhöjning. Cirkulationspumparna är 
parallellkopplade, varav den ena tjänar som reservpump. Den extra tryckhöjning som 
pumparna åstadkommer skall ej vara nödvändig efter lågflödes-injusteringen  
 

6.6.2 Visa/Mäta  

 
Kv. Hjälten saknar idag helt mätare för avläsning av kvarterets energi- och 
vattenförbrukning, utöver den fjärrvärmemätare som sitter monterad på anläggningens 
primärsida, och den vattenmätare som mäter kvarterets färskvattenförbrukning. På grund 
av den bristfälliga tillgången av driftdata saknas siffror för specifik förbrukning.  
En installation av mätare för total tappvarmvattenförbrukning rekommenderas. 
Lämplig placering är i apparatrummet i hus 7, på inkommande färskvatten till 
varmvattenväxlaren. 
Syftet med installationen är att kunna avläsa den exakta tappvarmvattenförbrukningen för 
att klargöra om åtgärder, utöver den föreslagna installationen av snålspolande utrustning, 
är befogade. 
Separat mätning av värme för respektive huskropp är önskvärt men försvåras av 
värmesystemets uppbyggnad. 
  
Möjligheten för individuell mätning och debitering (IMD) har tidigare tagits upp under 
punkt 6.1.2. Som där nämns försvåras en tänkbar installation dels av ingjutna 
rörledningar, men även av att varje lägenhet försörjs av två separata stammar med 
tappvatten. 
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6.7 Val av energikälla 

 

Sista delen av energieffektiviseringen enligt Kyotopyramidens fem delar består av val av 
energikälla. Byte från fjärrvärme som i dagsläget är kvarterets enda värmekälla, till någon 
annan värmekälla är i dagsläget inte aktuellt.  
Vad som däremot är aktuellt är en komplettering av fjärrvärme med den förslagna 
installationen av värmeåtervinning med hjälp av värmepumpar, och på så sätt skapa ett 
bivalent värmesystem. 
Härvid kan en del av värmetillskottet hänföras till värmepumparnas drivel. Valet av 
energikälla delas då mellan el och fjärrvärme. 
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7 Diskussion 
 

7.1 Har syftet uppnåtts? 

 
Syftet med detta examensarbete var att identifiera och belysa lämpliga energisparåtgärder 
för kvarteret Hjälten, samt att ge förslag på lämpliga åtgärder och förbättringar. Har vi då 
uppnått syftet? I rapporten redovisas ett flertal lämpliga åtgärder på ett antal olika 
områden. Vi anser därmed att vi uppnått syftet med arbetet. 
 

7.2 Är åtgärderna rimliga? 

 
De föreslagna åtgärderna är utifrån antagna räntor och investeringskostnader, enligt vår 
mening, rimliga såväl tekniskt som ekonomiskt. Vissa av åtgärderna är självfallet svårare 
att försvara rent ekonomiskt än andra, till exempel åtgärden att byta ut kvarterets 
fönsterbestånd.  
I åtgärdsförslaget för värmeåtervinning av frånluften med hjälp av värmepumpar som 
jobbar mot värmesystemets returledning har ett möjligt problem uppdagats. Inkopplingen 
av värmepumpar på värmesystemets retur innebär en nackdel för fjärrvärmeleverantören.  
Alla fjärrvärmeleverantörer strävar efter att hålla en låg returtemperatur i sina nät, detta 
för att få en bra verkningsgrad i sina förbränningsanläggningar och låga värmeförluster i 
näten.  
Vid kombinationsdrift av värmepumpar och fjärrvärme i kv. Hjälten kommer 
returtemperaturen i kvarterets värmesystem att höjas med drygt 15°C. Detta leder i sin tur 
att fjärrvärmereturen inte kommer att få en lika god avkylning som fallet vore om 
kombinationsdrift inte används. 
Detta balanseras till viss del av att HEM:s vatten kyls mot inkommande färskvatten i 
varmvattenväxlarens förvärmare innan det lämnar Hjälten. Denna kylning är dock 
avhängig mängden varmvatten som tappas för tillfället. 
 
Följden av detta är alltså att HEM i detta fall eventuellt får en något högre 
returtemperatur. Halmstad Energi och Miljö skriver följande i sina tekniska 
bestämmelser.21  
 

 I princip gäller att inget vatten från byggnadens interna uppvärmnings- eller 
tappvarmvattensystem får återföras till fjärrvärmeväxlarna utan att det dessförinnan 
blivit avkylt. Vattnet får inte heller förvärmas innan det går in i fjärrvärmeväxlaren. 
Detta gäller vid såväl nyanslutning, ombyggnad, utbyte samt drift av 
fjärrvärmecentraler. 
Ovanstående innebär att man vid installation av shuntgrupper, blandningsventiler, 
värmepumpar, ackumulatortankar etc. i byggnadens interna uppvärmningssystem måste 
säkerställa att inget vatten som blivit förvärmt, eller dessförinnan inte kylts av, förs 
tillbaka till fjärrvärmeväxlaren. 
 

                                                 
21 Halmstads Energi och Miljö  
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Halmstad Energi och Miljös inställning till detta är alltså att en installation av detta slag 
inte är möjlig. Det har dock kommit till vår kännedom att frågan nu har tagits upp för 
diskussion med HEM av en annan fastighetsägare. 
Det bör även tilläggas att liknande installationer godkänns av fjärrvärmeleverantörer på 
andra orter.22  
 
En analys har utförts  av hur temperaturen påverkas i HEM:s stora retur-stamledning (DN 
250), efter genomförandet av en värmepumpsinstallation i Kvarteret Hjälten.  
 
De parametrar som tagits hänsyn till i beräkningarna är temperatur och flöde på värme 
sekundär, ∆T och flöde på värme primär samt temperatur och flöde i returstam. 
Temperaturökningen på värme sekundär, efter installation av värmepumpar, blir 15 ºC 
vid DUT. Samtidigt minskar massflödet för värme primär med 22 % på grund av 
fjärrvärmeväxlarnas minskade effektbehov. 
Då temperatur och flöde i fjärrvärmenätets stam är kända, visar genomförda beräkningar 
att temperaturhöjningen i HEM:s returstam, vid DUT,  kommer att hamna under 0,4 ºC. 
 
Beräkningar har också genomförts med utgångspunkt från medeleffekten i kvarteret 
under de månader värmepumparna är i drift. 
Den genomsnittliga temperaturhöjningen under värmesäsongen i värme sekundär (med 
vmp) blir 15 ºC, från 28,4 ºC till 43,4 ºC. Temperaturhöjningen kommer då att orsaka 
knappt 0,3 ºC högre, genomsnittlig, returtemperatur till leverantören.  
Huruvida dessa temperaturhöjningar är acceptabla ur fjärrvärmeproducentens synvinkel 
är en fråga mellan fastighetsägaren och leverantören, och används här endast för att visa 
på den marginella påverkan som en dylik installation skulle åstadkomma. 
Med största sannolikhet döljer sig andra orsaker bakom HEM:s förbud mot förvärmning 
av returvärmevatten. Ett tänkbart skäl är att värmeåtervinning via värmepump minskar 
fastighetens behov av baseffekt från fjärrvärmenätet. Baseffekt är billigare att producera 
än toppeffekt, varvid baseffekt säljs ”för dyrt” medan toppeffekt säljs ”för billigt”. 
Fastighetens behov av toppeffekt kvarstår vilket gör att värmeåtervinningen minskar 
leverantörens intäkter mer än vad den direkta förbrukningsminskningen antyder. 
Lösningen på detta dilemma skulle kunna vara en differentierad prissättning, beroende på 
nätbelastning och tillgången på bränsle. Denna modell tillämpas redan av vissa 
fjärrvärmeleverantörer.  
 
Inställningen i denna rapport är att dylika ”förbud” mot installation av värmeåtervinning 
kopplad till returledning direkt motsäger riksdagens uppsatta mål för hållbar utveckling, 
och är ett stort steg bakåt i den framåtanda som annars präglar energisektorn idag.  
Problem av denna art behöver belysas så att prejudikat kan stiftas, och appliceras så att 
framtida förslag på energieffektiviseringsåtgärder ej kan motarbetas. 
 

                                                 
22 Per Andersson 
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7.3 Osäkerhetsanalys 

 
Med begränsad tid samt det faktum att viss information inte funnits tillgänglig har vissa 
förenklingar och antaganden gjorts.  
 
Då VIP+, eller liknande energiberäkningsprogram, inte fanns tillgängligt på Högskolan i 
Halmstad har beräkningarna i VIP+ genomförts hos Ramböll i Göteborg.  
Som en följd av detta har tidsutrymmet för att genomföra beräkningarna begränsats till 
två tillfällen på grund av resavståndet. Beräkningarnas omfattning har således avgränsats 
till att endast innefatta en av kvarterets 10 huskroppar.  
Resultatet av beräkningarna har sedan extrapolerats, med hjälp av areaförhållanden (Atemp 

för värmebehovet, respektive BOA & LOA för tappvarmvattenbehovet), för att bli 
representativa för hela kvarteret.  
 
Då det inte fanns några tillgängliga uppgifter för kvarterets yta i Atemp, har denna 
beräknats med stöd av ritning för fastighetsskötsel. Ritningar finns på Stena fastigheters 
kontor i Halmstad, ritningsnummer FS-001a –FS-010a. 
Genom att genomföra beräkningar av kvarterets energiförbrukning i två olika program, 
med delvis olika metoder, och sedan jämföra dessa med varandra anses säkerheten i de 
beräknade resultaten dock tämligen goda. 
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