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Sammanfattning 

Med en ökad tillväxt av människor på jorden och den dramatiska förändringen av människans 

konsumtionsmönster har energisystemet påverkats väldigt mycket. Ungefär 80 % av världens 

energianvändning kommer från förbränning av fossila bränslen vilket står för den största 

delen av utsläppen. Enligt Energiläget år 2012 svarar bostad och servicesektorn för ca 39 % 

av den totala energianvändningen i Sverige (1). 

Detta examensarbete har gjort i samarbete med Hyltebostäder i syfte att analysera 

energibehovet på Höstro Servicehus för att sedan komma fram med olika förslag på 

energieffektiviseringsåtgärder. Denna byggnad har en golvyta på 1 834 m
2
 med ett 

effektbehov på 135 kW. Byggnaden har idag ett kombinationssystem med olja och solvärme. 

Den totala årliga oljeförbrukningen ligger på 25 m³ genomsnitt och det totala 

värmeenergibehovet är 275 MWh. Om oljepannan byts mot en jordvärmepump beräknas det 

spara upp till 267 000 kr årligen till inköpt energi, alltså 67 % minskning. Andra 

energieffektiviseringsåtgärder som analyserats är bl. a belysning, tvättmaskiner och 

duschmunstycken. Detta ger en besparing på 12 % av den totala energianvändningen.  

Detta projekt har genomförts med hjälp av inhämtade kunskaper under utbildningen, 

fältstudier, intervjuer, mätinstrument, ritningar, kurslitteraturer, handledning på skolan och på 

Hyltebostäder, artiklar, internetsökning och vissa uppskattningar. Dessutom har ett samarbete 

skett med Oscar Hanson VVS AB. 

 

  



Abstract 

Due to the rapid growth of people on the earth and the dramatic change in human 

consumption pattern, the energy system has been affected very much. Approximately 80 % of 

the world's energy comes from the use of fossil fuels which are responsible for a huge among 

of the emissions. According to the energy situation in 2012, housing and service sector covers 

roughly 39 % of the total energy use in Sweden. 

This thesis is done in cooperation with Hyltebostäder in order to analyse the energy use of 

Höstro Service house to later examine several energy efficiency measures. This building has a 

floor area of 1834 m
2
 with a power requirement of 135 kW. The building has a combination 

system with oil boiler and solar thermal system. The average total annual oil consumption is 

25 m³ and the total heat energy demand is 275 MWh. 

The analysed measurements is expected to save up to 267 000 SEK annually for purchased 

energy, which is approximately 67 % reduction if the oil boiler is replaced by a ground source 

heat pump. Other energy efficiency measures analysed are among others lighting system, 

washing machines and shower nozzles. This gives a saving of 12 % of the total energy use. 

This project has been implemented using the knowledge acquired during the education, field 

studies, interviews, measuring devices, building plans, study course literature, supervising at 

the university, at Hyltebostäder and at Oscar Hanson VVS AB, articles, internet browsing and 

some estimates. 

  



Förord 

Detta är ett examensarbete inom energiteknik på 15 högskolepoäng utfört på Högskolan i 

Halmstad i samarbete med Hyltebostäder. Resans gång har varit en utmaning samtidigt som 

man utvecklats och lärt sig mycket 

Detta arbete ska anses vara ett akademiskt underlag till en energikartläggning och 

energieffektivisering och inte misstolkas som ett konsultuppdrag.  
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Det globala populationen har ökad från ca två miljarder år 1950 till ca sju miljarder år 2014 

(2) Med en ökad tillväxt av människor på jorden och förändringen av människans 

konsumtionsmönster har energitillförseln ökad kraftigt för att tillgodose allas behov. Detta har 

då lett till utmattning på jordens resurser. Användning av fossila bränslen (kol, olja och natur- 

och fossilgas) anses inte vara en bra lösning då detta har en begränsad uttagning och också 

medverkar till en stor del av utsläppen av växthusgaser. Koldioxidsutsläppet från förbränning 

av olja är väldigt hög och ligger på ca 274 g CO2/kWh (3). 

För att minska utsläppen gäller det att ta hänsyn till förnybara energikällor samt 

energieffektivisera inom byggnads-, transport och industrisektorn för att sänka 

energianvändningen. Därför har Sveriges regering satt ett miljömål till 2020 att minst 50 % av 

den totala energianvändningen ska komma från förnybara energikällor och 

energieffektiviseringen ska höjas med 20 % jämfört med den totala energianvändning 2009 

(4).  

Ungefär 80 % av världens energianvändning kommer från förbränning av fossila bränslen 

vilket står för den största delen av utsläppen (5). Enligt energiläget 2012 svarar bostad och 

servicesektorn för ca 39 % av den totala energianvändningen i Sverige (1). 

I och med att bostad och servicesektorn svarar för en stor andel av den totala 

energianvändningen krävs det att titta närmare på vilka energieffektiviseringar som kan 

genomföras för att minska energianvändningen. 

1.1.1 Höstro servicehus 

Höstro servicehus är ett äldreboende beläget i Långaryd i Hylte kommun. De har funderat på 

hur de ska bli av med sitt oljeberoende och istället skaffa sig en mer resurseffektiv som primär 

värmekälla. Sedan servicehuset byggdes, år 1936 och tillbyggnation 1994 har eldningsolja 

använts som primär värmekälla till värme och varmvatten. 

Detta hus är ett suterränghus med två våningar. Golvytan är beräknad till 1 834 m
2
 och har 16 

lägenheter. Den befintliga byggnaden har ett stort kök men det är ur drift, all mat beställs 

utifrån. I tillbyggnaden finns två pentryn med varsin diskmaskin samt tre tvättstugor i hela 

byggnaden. 
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I dagsläget (2015) används oljepanna som primär värmekälla, dock har det varit tal om att 

ersätta detta med en jordvärmepump. Detta hus har både radiatorkrets och golvvärme men i 

olika delar av byggnaden. Radiatorsystem finns på det befintliga och golvvärmen på 

tillbyggnaden, se Figur 1. 

En plan solfånganläggning på 30 m
2
 installerades i samband med tillbyggnationen. 

Årsproduktionen från denna solfångare är ca 12,45 MWh vilket gå till att försörja 

golvvärmen. 

Huset har två FTX- ventilation d.v.s. från- och tilluft ventilationssystem med 

värmeåtervinning ur frånluften. Figur 1 visar markritningen på servicehuset.  

 

 

Figur 1: Markritning på Höstro servicehus med ett kombinationssystem på olja och solvärme 

(Niklas Edenholm). Används med tillstånd. 
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1.1.2 Samarbetspartner 

Samarbetespartner till detta examensarbete är Hyltebostäder som har sitt huvudkontor i 

Hyltebruk. Hyltebostäder registrerades 1971 som en stiftelse verksamhet med 18 anställda. 

Dess huvuduppgift är förvaltning av alla kommunens fastigheter.  

1.2  Mål  

Detta examensarbete kommer att göras på ett äldreboende med en oljepanna som primär 

värmeanläggning men det finns tanke på att ersätta den med en jordvärmepump. En 

undersökning på olika resurs- och kostnadseffektiva värmeanläggningar kommer att göras för 

att sedan välja ut de mesta relevanta. En energikartläggning ska genomföras på denna 

byggnad för att analysera energibehovet och komma fram med olika förslag på 

energieffektiviseringsplaner.  

1.3 Syfte  

Med dagens konsumtion går det åt mycket onödiga förluster av energi. Syftet med detta 

projekt är att sänka energianvändningen, energikostnaden och därmed minska 

koldioxidsutsläppen. 

 

1.4 Frågeställning 

 Vad är byggnadens effekt/energibehov? 

 Vilka möjliga resurseffektiva värmekällor finns det att byta till? 

 Vad är reserv planen om den valda källan inte räcker till energibehovet? 

 Vilka andra besparingspotentialer finns det? 

 Hur mycket kommer det att kosta med investeringarna, återbetalningstid för varje 

investering? 

 Vilken värmeanläggning blir det till slut, finns det plats för installationen? 

1.5 Avgränsning  

I detta projekt kommer det mer fokus lägga på ventilation, uppvärmning, varmvatten och 

belysning, el till diskmaskin, tvättmaskin och torkskåp i byggnaden. Avgränsningar måste 

göras för att förenkla arbetet. Det som inte ingår i detta projekt är följande: 

 Köksfläkten, för att det inte lagas mat på plats längre.  

 Kyleffekten till byggnaden på varma dagar. 

 Tilläggsisolering av klimatskärmen. 
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 Fastighetsel. 

 Elenergi till övriga elektroniska apparater förutom belysning, diskmaskin, tvättmaskin 

och torkskåp. 

 Värmeeffekten/värmeenergin är dimensionerad utan hänsyn till internlaster och 

solinstrålning. 

 Vid dimensionering av jord- och bergvärmepump borde en geologisk studie göra men 

det tas inte hänsyn till i detta arbete. 

1.6 Antagande/uppskattningar 

Vissa antagande behövde göras i arbete. Det blev antagande på läckflödet vid dimensionering 

av infiltration då det inte går att beräkna fram läckflöde vilket är beroende på byggnadens 

täthet och hur mycket det blåser in. Vid beräkning av värmeenergi till kranar antags vissa 

faktorer såsom totalt antal kranar, tappningar per dag och tappningstiden. För tilluftflöden 

gjordes en procentuell uppskattning med hänsyn till det uppmätta frånluftflöde och det 

dimensionerade flöden på luftbehandlingsaggregaten. Förbrukningseffekten på tvättmaskiner 

och diskmaskiner är antagen till hälften av dess märkeffekt.  

1.7 Metod 

Detta projekt har genomfört med hjälp av inhämtade kunskaper under utbildningen, 

fältstudier, intervjuer, mätinstrument, ritningar, kurslitteraturer, artiklar och internetsökning. 

Med fältstudier och planriktningar över byggnaden kommer mätningar att göras för 

energiberäkningar och också se var besparingspotential finns. För mätningar av bl. a 

ventilationsflöde har Test multifunktionsinstrument använts som lånades från Högskolan i 

Halmstad. För investeringsbedömning användes nuvärdes-, annuitets- och pay-off-metoden. 

 

Dessutom fanns det möjlighet till handledning i skolan och hos Hyltebostäder för att slutföra 

detta arbete. Med kontakt på Oscar Hanson VVS AB kunde den beräknade värmeeffekten 

tittas igenom för justeringar och också fick ett anbud på installationer av värmeanläggningar 

och tvättmaskiner. Ett dimensioneringsprogram Nibe VPDIM 2.7 har använts för 

dimensionering av jord- och bergvärmepump.  
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2 Analys/Teori 

Detta kapitel beskriver teorin bakom de olika aspekterna som berör energikartläggning och 

energieffektivisering av en byggnad. Det innefattar bl. a obligatorisk ventilationskontroll, 

olika värmeanläggningar, beskrivning på energibalans samt olika 

energieffektiviseringsåtgärder som förekommer inom bostadsektorn. 

2.1 Energikartläggning i stora företag 

Energikartläggning är en systematisk energistudie på en byggnad i syfte för att ha en 

överblick på byggnadens energianvändning för att eventuellt ta fram energiåtgärdsplaner i 

syfte att minska energikostanden och energianvändningen.  

I juni 2014 infördes lag (2014:266) av Sveriges regering om energikartläggning i stora 

företag. Lagen är en åtgärdsplan för att klara kraven som EU:s energieffektiviseringsdirektiv 

ställer på medlemsstaterna. Syftet med lagen är att öka energieffektiviteten i stora företag. 

Energikartläggningen ska utföras av en certifierad energikartläggare vart fjärde år. Detta ska 

presentera det årliga tillförd energi och också förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att 

sänka energianvändningen. 

Ett företag räknas som ett stort företag om det uppfyller ett storlekskriterier. Som ett stort 

företag gäller att företaget har minst 250 anställda med årsomsättning över 50 miljoner euro 

eller en balansomslutning över 43 miljoner euro per år (6; 7). 

Dock är Hyltebostäder ett litet företag med bara 18 anställda och uppfyller inte kraven för det 

obligatoriska energikartläggningsdirektiven som regeringen satt för stora företag. Men 

energieffektivisering är nödvändig inom bostadsektorn för att sänka energikostnader och 

energianvändning. 

2.2 Obligatorisk ventilationskontroll, OVK 

År 1991 införde Sveriges riksdag och regering en funktionskontroll av ventilation med en titel 

obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Syftet med detta är att se till att ventilationssystemet 

fungerar som det ska för att åstadkomma ett bättre inomhusklimat. Bostadsägaren har ansvar 

för att ventilationssystemet besiktigas. Besiktningen görs av en speciell behörig 

besiktningsman dels för att olika byggnader som skolor, bostäder och andra typer av 

byggnader har olika krav med speciella behörigheter. 

 

Målet med OVK är att ventilationssystemet kontrolleras på ett korrekt sätt. Om 

besiktningsmannen hittar fel vid kontroll ska bostadsägaren åtgärda detta. När det är gjort och 
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godkänt enligt besiktningsprotokollen ska ett intyg lämnas till bostadsägaren. Intyget ska 

sättas upp på en synlig plats i byggnaden t.ex. i trapphuset eller entréer. Olika byggnadstyper 

har olika besiktningsintervall och behörighet vilket presenteras i Tabell 1 (8). 

 

 Tabell 1: Olika byggnader med respektive besiktningsintervall och behörighet (8) 

Byggnader Besiktningsintervall [år] Behörighet 

Förskolor, skolor, vårdlokaler och 

liknande med S, F, FX-ventilation 

3 N 

 

Förskolor, skolor, vårdlokaler och 

liknande med FT, FTX-ventilation 

3 K 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och 

liknande med FT, FTX-ventilation 

3 K 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och 

liknande med F, FX, S-ventilation 

6 N 

En- och tvåbostadshus med FX, FT, 

FTX-ventilation 

Endast kontroll för 

nybyggnad/nyinstallation 

N 

 

 

2.3 Olika värmeanläggningar inom byggnadssektorn 

2.3.1 Värmepump 

Värmepump är en apparat som tar upp gratis värme från en värmekälla såsom marken, 

berggrunden, luft eller vatten i en sjö eller en flod. Med hjälp av ett vattenburet värmesystem 

eller ventilationssystem kan värmen tillföras i byggnaden. Verkningsgraden eller värmefaktor 

på en värmepump mäts med ett så kallat COP-värde (coefficient of performance) vilket kan 

variera från 1 upp till 5 beroende på typ av värmepump och modell. Den moderna 

värmepumpen har en högre värmefaktor. Med ett COP-värde på 3 menas att värmepumpen 

jobbar med en verkningsgrad på 300 % d.v.s. värmepumpen levererar 3 kW värme per tillförd 

kW el då denna är en eldriven apparat. Det är därför viktigt med en reserv aggregat ifall det 

sker ett elavbrott. Effektiviteten på värmepumpen beror delvis på temperaturskillnaden mellan 

utomhustemperatur och den dimensionerade inomhustemperaturen. Detta innebär att en 

värmepump med högst COP ofta inte är den bästa. Dock kan värmepumpen täcka ca 80-95 % 

av byggnadens totala uppvärmnings- och varmvattenbehov, resten av energibehovet och 

topplasten täcks oftast av en elpatron. Elpatron används som en reserv till alla 
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värmepumpsystem förutom luft-luftvärmepumpar. Den moderna värmpumpen har 

varvtalsstyrdsfunktion vilket innebära att de ställs in efter energibehovet (9; 10; 11). 

Huvudkomponenterna hos en värmepump är en kondensor, expansionsventil, förångare och 

kompressor. Grundprincipen för en värmepump fungerar på så sätt att med hjälp av mekaniskt 

arbete transporteras värme från en lägre temperatur till en högre. Köldmediet i flytande form 

transporteras till förångare där det förångas vid lågtryck och temperatur med hjälp av 

upptagning av värme från omgivningen, t.ex. frånluft eller uteluft. Det förångade mediet 

transporteras vidare till kompressorn som komprimera ångan till ett högt tryck och därmed 

höjs temperaturen. Den varma ångan går vidare till kondensorn där den kondenseras och 

värme avges till värmebärare. Värmebäraren kan vara luft i ett ventilationssystem. Gasformigt 

medium omvandlas till vätska efter kondenseringen. Vätskan i sin tur passeras 

expansionsventilen där trycket sänks. Processen fortsätter så länge det finns behov (12). 

Det finns olika typer av värmepump anpassade till hur huset är byggt och energibehovet. De 

vanligaste värmepumparna är berg-, jord-, luft-luft-, luft-vatten- och sjövattenvärmepump. 

För att installera en värmepump krävs det ett tillstånd från kommunens miljö- och 

hälsoskyddsnämnden (9). 

2.3.1.1 Bergvärmepump 

I Figur 2 presenterar uppkopplingsprincipen för ett bergvärmepumpsystem i ett hus. 

Bergvärmepumpen tar upp värme från berggrunden med en cirkulerande frostskyddvätska i 

en slang i ett eller flera borrhål. Värmeenergin används till både varmvatten och 

uppvärmning. Borrhålet är ofta mellan 90 och 220 meter djup och avståndet mellan två 

borrhål bör vara minst 20 meter för att minska risken att de två borrhålen kyler varandra. Det 

finns möjlighet att kunna ta 30-50 watt per meter borrhål. Fördelen med denna typ av 

värmepump är att det inte krävs stort utrymme för slangen och att temperaturen är jämn året 

runt i berggrunden (13; 14). 
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Figur 2: En genomskärning av ett bergvärmepumpsystem i ett hus (13). Används med tillstånd. 

 

2.3.1.2 Jord- och sjövattenvärmepump  

Den här typen av värmepump fungerar i samma princip som en bergvärmepump fast med 

annan värmekälla. En jordvärmepump har en slang med en cirkulerande frostskyddvätska 

nergrävd i marken. Slingorna ska ligga på mellan 0,9 och 1,5 meters djup och med ett 

inbördes avstånd om minst 1,5 meter. Denna typ av värmepump passa bäst för ett hus med 

stor tomt. I Figur 3 visas uppkopplingsprincipen på ett jordvärmepumpsystem i ett hus. 

Sjövattenvärmepump tar sin värme från en flod, sjö eller från havsvatten med en nerlagd 

slang på botten. För att slangen inte ska flytta på vattenytan, tyngds den ner (13; 15). En 

markyta på ca 100 m
2
 räcker för en 72 m slang, vilket ger ca 1,4 m

2
 markyta per slanglängd. 

 

Figur 3: En genomskärning av ett jordvärmepumpsystem i ett hus (13). Används med tillstånd.  

 

2.3.1.3 Luftvärmepump 

Det finns tre olika luftvärmepumpar som utnyttja uteluften eller förbrukad ventilationsluft 

(frånluft) till att generera värmeenergi till huset. Detta är luft-luftvärmepump, luft-

vattenvärmepump och frånluftvärmepump. Verkningsgraden på luft-luft- och luft-
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vattenvärmepumpar är beroende av hur kall utetemperaturen är. Ju kallare det är utomhus 

desto lägre COP. Dessa pumpar medför bullerproblem och det finns också risk att pumparna 

stannar vid riktigt låga temperaturer. Dessa pumpar passar därför bättre i södra Sverige (16). 

 

2.3.1.3.1 Luft-luftvärmepump 

Denna typ av luftvärmepump kallas även för komfortvärmepump och fungerar bäst i ett hus 

med öppen planlösning då tilluften kan cirkulera optimalt i alla delar av huset. I Figur 4 visas 

uppkopplingsprincipen på ett luft-luftvärmepumpsystem i ett hus med öppen planlösning. 

Luft-luftvärmepumpar används endast till uppvärmning eller kylning beroende på årstid. Den 

har en utomhusdel och en inomhusdel. Utomhusdelen har en värmeväxlare som överför 

varmluft till inomhusdelen och fungerar som ett tilluftdon (16). 

 

 

Figur 4: En genomskärning av ett luft-luftvärmepumpsystem i ett hus (16). Används med 

tillstånd. 

 

2.3.1.3.2 Luft-vattenvärmepump 

Denna typ används till varmvatten och uppvärmning. Utomhusdelen hämtar värme från 

uteluften och värmer vattnet i varmvattenberedare som sitter inomhus. I Figur 5 visas 

uppkopplingsprincipen på ett luft-vattenvärmepumpsystem i ett hus. 

Den har alltså två olika värmebärare, luft och vatten. Det varma vattnet används för att värma 

huset och till tappvarmvatten (16). 
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Figur 5: En genomskärning av ett luft-vattenvärmepumpsystem i ett hus (16). Används med 

tillstånd.  

 

2.3.1.3.3 Frånluftvärmepump 

I Figur 6 visas uppkopplingsprincipen på ett frånluftvärmepumpsystem i ett hus. 

Denna värmepump används i hus med ett mekaniskt frånluftsystem. Här sker en 

värmeåtervinning genom att ta tillvara värme i frånluften. Värmepumpen är ansluten till en 

varmvattenberedare där frånluft värmer vattnet. En elpatron används som komplement för att 

täcka värmebehovet (16). 

 

Figur 6: En genomskärning av ett frånluftvärmepumpsystem i ett hus (13). Används med 

tillstånd. 

 

2.3.2 Elpanna 

En elpanna eller elpatron kan köras parallellt med bränslepannor eller värmepump för att 

uppnå en optimal produktion. Elpatron används ofta som reserv till bränslepannor. Dessutom 

finns det ett system med direktverkande el (17). 

2.3.3 Förbränningspanna 

En förbränningspanna används för värmeproduktion till husets varmvatten och uppvärmning. 

Processen fungerar med en ganska enkelt teknik. Pannsystemet har en eldstad, en vattenkrets 
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till ackumulatortank och en cirkulationspump. I eldstaden sker förbränningen av olika bränsle 

så som olja, ved eller gas som i sin tur värmer returvattnet till en önskad temperatur. Det 

varma vattnet går vidare till en ackumulatortank som sedan går till uppvärmning och 

varmvatten. En cirkulationspump har till uppgift att cirkulera vatten i systemet. Följande är 

olika typer av förbränningspannor: 

 

2.3.3.1 Biobränslepanna 

Ved, pellets och briketter räknas som biobränsle. Dessa kan användas i kombination med el 

eller solenergi för en effektiv produktion. Observera att ved också kan eldas i t.ex. 

braskaminer eller kakelugnar som är kopplade till ett vattenburet system. Däremot förbränns 

pellet och briketter i en pelletpanna. Här finns det en lagringstank till bränslet samt en 

matarskruv som matar in bränsle till pannan. En oljepanna kan konverteras till pelletspanna 

eller gaspanna (18). 

2.3.3.2 Gaspanna  

En gaspanna går på antingen naturgas eller stadsgas. Stadsgasen innehåller metan och luft. 

Metanet kommer antingen ifrån naturgas eller ifrån biogas. Kommer metanet ifrån biogas 

räknas den vara förnybar.  

2.3.3.3 Oljepanna 

Olja är ett dyrt fossilbränsle som ger en negativ miljöpåverkan. Klimatförändringarna har orsakats i 

stort sätt beroende på användning av fossila bränslen såsom olja. Eftersom olja är dyrt och 

släpper ut stor mängd växthusgaser rekommenderas inte denna som alternativ värmekälla. 

Verkningsgraden för en gammal oljepanna antas ligger på 50 % medan för en modern ligger 

på 90 % eller något högre (19).  

 

EU-kommissionen har beslutat om ekodesign- och energimärkningskrav på el-, gas, 

oljepannor samt värmepumpar för vattenburna centralvärmesystem. Kraven syftar på att 

produkten ska vara resurs- och energieffektiv. Kraven börjar gälla den 26 september 2015. 

Från år 2020 förväntas dessa krav spara ca 530 TWh per år inom EU vilket motsvarar en 

koldioxid minskning på ca 110 miljoner ton och kväveoxid med 270 kiloton årligen (20).  

 

Ekodesign- och energimärkningskraven gäller för pannor och värmepumpar med termisk 

effekt upp till 400 kW respektive 70 kW samt 50 kW för kraftvärme dock gäller inte kraven 

för pannor som drivs av fasta bränslen som ved eller pellets. Tillverkaren eller importören har 
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ansvar till att kraven uppfylls. På produktetiketten skall det stå bl. a energieffektivitetsindex, 

ljudnivå och effekten (20). 

 

2.3.4 Solfångare  

Solfångare är en komponent i en solvärmeanläggning som har till uppgift att ta emot solenergi 

och omvandlar det till värmeenergi för uppvärmning, tappvatten eller till pool. För ett 

värmesystem ingår vanligtvis en ackumulatortank för att lagra värmen från solfångarna, en 

rörledning med cirkulerade vätska som ofta är glukolblandat vatten för att det inte ska frysa i 

ledningarna och en cirkulationspump för att transportera värmebäraren. 

På grund av den korta solinstrålningsperioden i Sverige kan solvärme endast täcka en viss 

procent av det totala värmebehovet. Ofta installeras solfångare i kombination med en annan 

värmekälla till ett så kallade kombinationssystem eller ett kombisystem. 

Det finns olika typer av solfångare, det vanligaste som används i byggnads sektor är plana och 

vakuumsolfångare. Vid normal arbetstemperatur har plana solgångare en verkningsgrad på 50 

% medan vakuumsolfångare har en högre på 70 %. Årsutbytet för solfångarna beräknas per 

kvadratmeter solfångaryta. För plana solfångare är årsutbytet 300-530 kWh men 

vakuumsolfångare har något högre på 450-800 kWh (21; 22). 

 

2.3.4.1 Plana solfångare 

Plana solfångare anses vara den vanligaste solfångaren på marknaden på grund av att 

konstruktionen är relativ enkel och driftsäker. Den kan monteras på ett tak eller integreras in i 

taket. I Figur 7 visas en plana solfångaranläggning på ett tak. Denna solfångare är konstruerad 

i form av en låda gjord av aluminium eller plåt. Denna låda innehåller en absorbator som 

fånga solenergin och omvandlar den till värme, en isolering under som i sin tur täcks av en 

diffusionsspärr mellan en baksidesplåt och absorbatorn. Framsidan är täckt med antingen ett 

antireflexbehandlat glas eller ett plastmaterial.  

Glaset skyddar solfångaren genom att hindra kyliga vindar att tränga sig in till absorbatorn 

samtidigt som det släpper igenom över 90 % av solinstrålningen till absorbatorn. Absorbatorn 

som är solfångarens viktaste komponent har idag en verkningsgrad på över 95 % (21; 23). 
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Figur 7: En plana solfångare på ett tak (24). Används med tillstånd. 

 

2.3.4.2 Vakuumsolfångare 

Denna typ av solfångare har en annan konstruktion. Den fungerar på samma princip som en 

termosflaska för att behålla värmen. Med vakuum menas att det verken leder kyla eller värme 

därför har vakuumsolfångare en högre arbetstemperatur och är effektivare än plana 

solfångare. Den har dessutom ca 20 % högre verkningsgrad än den plana solfångaren, dock är 

den dyrare men det krävs mindre total area för att producera lika mycket värme. Fördelen med 

vakuumsolfångare är att vakuumrören går att byta om de går sönder. Vakuumsolfångaren är 

konstrueras med vridbara vakuumrör som absorbator och utnyttjar även svaga solstrålning 

bättre än andra solfångare. I Figur 8 visas en vakuumsolfångaranläggning på ett tak. Det finns 

två olika typer av vakuumrör, heatpipe (torr överföring) och u-type (våt överföring). Våt 

överföringen sker med samma teknik som i plana solfångare, där ett glukolblandat vatten 

cirkulerar in i vakuumrören medan en torr överföring har en annan typ av vätskekrets. 

Vätskan i vakuumrören hos den torra överföringen är separerat från solvärmekretsen. Först 

värms mediet upp i heatpipen, ångan stiger upp till heatpipens topp, där det kondenseras via 

avkylning från solvärmekretsen och en värmeöverföring uppstår. Heatpipen är konstrueras på 

ett sådant sätt för att skaffa ett undertryck för att sänka kokpunkten i röret (21; 23). 

 

Figur 8: En vakuumsolfångare på ett tak (24). Används med tillstånd. 
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2.3.5 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är en uppvärmningsform som lätt kan användas istället för att vart och ett hus har 

sin egna lokala uppvärmningsform. Denna uppvärmningsform tar tillvara olika resurser som 

annars skulle gå till spillo. Fjärrvärmen produceras på en central anläggning genom 

förbränning av olika bränsle som biobränsle eller matavfall. Spillvärme från industrier kan 

också utnyttjas. Naturgas, kol och olja kan också användas som bränsle i nödfall. Den centrala 

anläggningen kan vara ett värmeverk eller kraftvärmeverk varav värmeverk bara producera 

värme till fjärrvärmesnätet medan kraftvärmeverk producerar både el och värme, vilket är ett 

effektivare sätt att utnyttja bränslen. 

Centrala anläggningar innehåller olika komponenter som behövs till värmeproduktion. De 

enklaste komponenterna i ett värmeverk är ett reglersystem, ackumulatortank, värmeväxlare, 

cirkulationspump, panna, rörledningar som kopplar samman hela systemet samt ett 

distributionsnät till kunderna. I Figur 9 presenteras distributionsschemat på ett 

fjärrvärmsystem från centrala anläggningar till kunder. 

Cirkulationspumpen höjer trycket på vattnet in i pannan där det får kokas med hjälp av 

förbränning av bränsle vid hög temperatur och högt tryck för att undvika ångbildning. Detta 

gäller värmeverk. Det heta vattnet tranporteras sedan via en rörledning till värmeväxlaren där 

varmvatten överförs på fjärrvärmesnätet via en ackumulatortank till kunderna. Varmvattnet är 

ofta mellan 70 och 120 °C beroende på väder och årstid. Sedan kommer det ett returvatten på 

lägre temperatur som i sin tur pumpas till pannan. Reglersystemet styr produktionen för att 

tillgodose behovet. Denna process fortsätter så länge det är behov av värme. 

Ett kraftvärmeverk fungerar med samma teknik som värmeverket. Det som skiljer är att 

kraftvärmeverket har en ångturbin och generator till att generera el där värmen efter 

elproduktionen matas ut på fjärrvärmenätet. Här kokas vattnet med ett lågt tryck för att 

åstadkomma ångbildning.  

Varje hus har sin egen fjärrvärmecentral med värmeväxlare för att ta emot värme till egen 

förbrukning. Denna central är beroende av el och därför är det viktigt med ett reserv-aggregat 

vid elavbrott. Kostnaden för fjärrvärme beror delvis på vilka bränsle som används, vilken 

kommun man bor och årstiden men den är genomsnitt lägre än för olja och el. Miljöpåverkan 

från fjärrvärmen är också mycket beroende av vilken bränsle som används. I och med att 

utsläpp av föroreningar är mindre kan detta försummas. 

Fördelarna med att välja fjärrvärme är att den kräver mindre utrymme och mindre 

underhållsarbete. Den är billigare än el och olja och eftersom den ofta använder förnybart 

bränsle släpper den ut betydligt mindre växthusgaser (25; 12). 
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Figur 9: Ett distributionsschema på fjärmvärmesystem (26). Används med tillstånd. 

 

2.4 Det totala energibehovet 

Det totala energibehovet är summan av uppvärmnings-, tappvarmvattensenergi, hushållsel 

och fastighetsel. För uppvärmningsenergi ingår transmission, infiltration samt ventilation 

vilket beror på vart i landet byggnaden är beläget där man tar hänsyn till bl. a ortens 

gradtimmar. Tappvarmvattenenergi innefattar all energi som går till dusch och kranar. 

Hushållsel är den totala elenergin som går till att driva vitvaror, hemelektronik och lampor 

medan fastighetselen innefattar elen för t.ex. pumpar, fläktar och hiss (27). 

2.4.1 Transmissionseffekt 

Transmission innebär värmeförluster genom klimatskärmen på grund av temperatur- och 

tryckskillnaden mellan inom- och utomhusklimatet. till Transmissionsberäkning för 

klimatskärmen består av fönster, ytterdörrar, golv, yttertak och ytterväggar. 

Transmissionsförlusten för byggnaden beräknas styckevis d.v.s. man delar upp de olika 

byggnadsdelarna för att vara korrekt. Detta beror också på det så kallad u-värde, 

värmegenomgångskoefficienten vilket beskriver hur effektiv en byggnadsdel är att släppa ut 

värme. Ju lägre u-värde desto effektivare är det. Effekten som krävs för att ersätta dessa 

förluster i det dimensionerade fallet visas i ekvation [1] (27). 
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                   [W]    [1]

   

där 

Pt =transmissionseffekt [W], A= Area på byggnaden [m
2
] 

Up = Värmegenomgångskoefficient [W/m
2
 *K] 

DIT = Dimensionerade innetemperatur [°C]  

DVUT = Dimensionerade vinterutetemperatur [°C]   

 

2.4.2  Ventilationseffekt 

Ventilering är en viktig del i byggnaden. Detta för att värma eller kyla byggnaden, 

åstadkomma ett understryck inomhus samt motverka att föroreningar sprids i byggnaden 

genom att tillföra frisk luft och ta bort dålig luft. Frisk luft tillförs till de utrymmen man 

befinner sig mest så som sovrum och arbetsrum via ett tilluftdon medan dålig luft förs bort 

från badrum eller kök via ett frånluftdon. För att föra bort all dålig luft och ersätta den med 

frisk luft krävs det ett luftbehandlingsaggregat, i detta fall med en värmeåtervinning av 

frånluften. Effekten som krävs för detta beskrivs med ekvation [2] (27). 

 

                     [W]    [2]

    

där 

Pv =ventilationseffekt [W] 

q= luftflöde [m
3
/s],  

Cp = luftens specifika värmekapacitet [1000 J/kg*K] 

  = luftens densitet [1,2 kg/m
3
], 

DIT = Dimensionerade innetemperatur [°C]  

Tå= lufttemperatur efter värmeåtervinningen [°C]   

2.4.2.1 Värmeåtervinning med hjälp av värmeväxlare 

Värmåtervinning är ett bra och smart sätt att ta tillvara energin som annars skulle gå till spillo 

d.v.s. frånluften som istället skulle skickas ut ur byggnaden till omgivningen. 

Värmeåtervinningen kan ske med användning av en värmeväxlare i 

luftbehandlingsaggregaten. Ventilationsenergin minskar då med en viss procent beroende på 

typ av värmeväxlare och vilken verkningsgrad den har. Det finns tre typer av värmeväxlare 

dessa är roterande, platt och vätskekopplad värmeväxlare. Värmeväxlarna måste hållas ren 
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från damm för att bibehålla verkningsgraden. Detta görs genom att filtrera frånluft. Filtren ska 

bytas regelbundet för att bibehålla luft kvalitén och skydda värmeväxlarna. 

 

2.4.2.1.1 Roterande värmeväxlare 

En roterande värmeväxlare består av roterande hjul byggt av metallplåtar som lindas lager på 

lager. Frånluften värmer upp rotorhjulet som i sin tur värmer upp den kalla tilluften. Den 

teoretiska temperaturverkningsgraden för en roterande värmeväxlare är relativ hög på 

80-85 %. Tryckfallet är lågt hos denna typ av värmeväxlare. Dock förekommer nackdelar t.ex. 

rörliga delar som skapar risk för fel samt att det uppstår risk för överföring av föroreningar 

(27). 

2.4.2.1.2 Plattvärmeväxlare 

Denna är gjord av tunna metalplåtar med hög värmeledningsförmåga. Tekniken är enklare 

jämfört med en roterande värmeväxlare. Här förekommer det en korsströmsriktning och 

därför kallas en plattvärmeväxlare ibland för en korsströmsväxlare. Frånluften värmer 

plåtarna som i sin tur avger värme till tilluften. Den teoretiska temperaturverkningsgraden är 

mellan 50 och 60 % och har ett högt tryckfall. Det bildas is på värmeväxlaren vid kalla 

utetemperaturer på ungefär -6 °C vilket kan åtgärdas genom att frånluften blockeras och 

tilluftsfläkten stängs av under vissa tidsintervall. Fördelen med denna är att det inte finns 

några rörliga delar samt den medför mindre risk för överföring av föroreningar (27).  

2.4.2.1.3 Vätskekopplad värmeväxlare 

Detta innebär två separata luftbatterier som är kopplade med en frostfri vätskekrets. Både 

frånluftkanalen och tilluftkanalen har varsitt batteri där vätskan cirkuleras med hjälp av en 

cirkulationspump. Den teoretiska temperaturverkningsgraden ligger mellan 50 och 60 % och 

har ett relativt högt tryckfall. En cirkulationspump behövs i detta system. Fördelen är att 

systemet är flexibelt då det kan användas i separerade tilluft- och frånluftaggregat och att 

föroreningar inte överförs till tilluften (27). 

 

2.4.3 Infiltrationseffekt 

Infiltrationen är luftläckage genom klimatskärmen d.v.s. den oönskade luftomsättningen som 

tillkommer utöver vad som ges från ventilationssystemet i byggnaden. Detta uppstår på grund 

av temperatur- och tryckskillnaden mellan inne- och utomhusklimatet. Tryckskillnaden 

uppstår när det blåser kring byggnaden. Läckage förekommer på grund av otätheter i 
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byggnaden. Vid dimensionering av effekt ska man ta hänsyn till luftläckaget in i byggnaden 

dock är det komplicerat att få reda på mängden luftläckage och därför måste vissa antagande 

göras. Detta effektbehov kan beräknas med ekvation [3] (27). 

 

                         [W]   [3]

     

där 

Pov = infiltrationseffekt [W] 

qov= läckageflöde [m
3
/s] 

cp = luftens specifika värmekapacitet [1000 J/kg*K] 

  = luftens densitet [1,2 kg/m
3
] 

DIT = Dimensionerade innetemperatur [°C]  

DVUT = Dimensionerade vinterutetemperatur [°C]   

 

2.4.4 Tappvarmvatten  

Tappvarmvatten innefattar allt varmvatten som går till dusch och kranar i huset. Effekten för 

varmvattenberedning varierar och beror delvis på inkommande kallvatten, hur varmt det ska 

värmas till och uppladdningstiden på varmvattenberedaren. Vattenkostnaden ligger på ungefär 

22 kr/ m
3
 (28). Självklart finns olika faktorer som påverkar varmvattenanvändningen som är 

t.ex. antal tappning och tiden för varje tappning samt hur snåla kranar och duschmunstycken 

är. 

Temperaturen på kallvattnet i södra Sverige ligger emellan 4 och 15 °C hos ytvatten medan 

hos djupvatten ligger det mellan 5 och 8 °C. För varmvattnet på tappställen är det 

rekommenderat att vara minst 50 °C men inte överstiga 60 °C, dels för att motverka risken för 

tillväxt av legionella bakterier och skållning. Enligt BBR får varmvattentemperaturen i 

duschar inte överstiga 38 °C för personer har svårt att reglera temperaturen själv. 

Effektbehovet till varmvattnet kan tas fram genom ekvation [4] (27; 29). 

 

                     [W]    [4

   

där 

Pvv = varmvatteneffekt [W] 

q= vattenflöde [m
3
/s] 
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cp = vattnets specifika värmekapacitet [4190 J/kg*K] 

  = vattnets densitet [1000 kg/m
3
] 

T1 = varmvatten temperatur [°C]  

T2 = kallvatten temperatur [°C]   

 

2.4.5 Varmvattenberedare 

Varmvattenberedare eller ackumulatortank är till för att lagra värmeenergi till varmvatten och 

värme. Tillväxt och spridning av legionella börja vid temperatur på 30-40 °C men dör vid 50-

60 °C. Dessa bakterier orsakar lunginflammation när det kommer in i kroppen. 

Dimensionering av ackumulatortank eller varmvattenberedare görs med hänsyn till 

vattenflödet (l/s), medel antalet tappningar och tid (sekunder) av tappning. (30). 

 

2.4.6 Hushållsel 

Hushållsel är den totala elen som går till att driva vitvaror, hemelektronik och belysning. För 

att minska kostnaden för hushållselen gäller det att välja energieffektiva produkter (27). 

2.4.6.1 Belysning 

Belysningen svarade för ca 20 % av hushållelen innan utfasningen av glödlampor satte igång. 

Enligt energimyndigheten förväntas elanvändningen i EU minska med 39 TWh och i Sverige 

med 2 TWh årligen då alla glödlampor och andra ineffektiva belysning är utfasade. I Tabell 2 

visas utfasningsstegen på glödlampor under treårsperiod. Glödlampan använder betydligt mer 

energi i förhållande till mängden ljus den ger. Det blir bara fem procent ljus av all energi 

glödlampa använder, resten blir värme. Livslängden på en glödlampa är ca 1000 timmar (31). 

 

Tabell 2: Utfasningsstegen på glödlampor (32) 

Utfasningsår Typ av lampa 

September 2012 Förbud mot klara 40, 25 och 15 watts 

glödlampor 

September 2011 Förbud mot klara 60 watts glödlampor. 

September 2010 Förbud mot klara 75 watts glödlampor. 

September 2009 Förbud mot alla matta glödlampor och 

klara 100 watts glödlampor  
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Rätt belysning i byggnader är väldig viktigt för att man ska kunna uppleva en behaglig 

ljusstyrka. Med effektiva lampor och armaturer kan man spara både miljön och pengar. När 

det är dags att byta lampa och/eller armatur är det viktigt att kolla på produktens 

energimärkning. De mest effektiva lampor och armaturer är i energiklass A++.  

Måttet på färgåtergivning, Ra (Rendering average) och färgtemperaturen i Kelvin (K) kan ges 

i tresiffrig kod på lampans egenskaper. T.ex. 827, "8" står för Ra 80 medan "27" står för  

2700 K. Ju lägre färgtemperatur desto varmare är ljuset från lampan. Glödlampan har 

färgtemperatur på 2700 K. Det högsta Ra en lampa kan ha är 100. Idag finns det många olika 

energieffektiva lampor på marknaden (31). 

Följande är olika typer av lampor: 

2.4.6.1.1 LED-lampa 

Livslängden på LED-lampor beräknas vara upp till 15 gånger längre än glödlampor. 

Dessutom sparar den upp till 80 % energi i jämförelse med glödlampan och innehåller inte 

kvicksilver. LED-lampor är dimbara, d.v.s. man kan styra ljusstyrkan. Kraven på 

färgåtergivning på LED-lampor infördes 1 september år 2013 där Ra, färgåtergivningstalet 

ska vara minst 80. Motsvarande kraven finns för lågenergilampor. Det finns också möjlighet 

att välja ett kallt eller varmt ljus. Utveckligen på LED-lampor ökar hela tiden, det blir bättre 

lampor samtidigt som priserna minskar (31). 

2.4.6.1.2 Lågenergilampa 

Livslängden på lågenergilampa beräknas vara upp till 10 gånger längre än glödlampor. Den 

sparar upp till 75 % energi i jämförelse med glödlampan men den innehåller kvicksilver som 

är en förutsättning för funktionen. Den är inte dimbar. En lågenergilampa får max innehålla 

2,5 milligram kvicksilver. Kvicksilver är ett giftigt grundämne som bidrar till skador till 

andningsorganen. Om lampan går sönder ska man vara försiktigt. Man ska t.ex. inte 

dammsuga lampresterna då dammsugaren kan finfördela, förånga och blåsa ut kvicksilvret till 

inomhusluften. Söndriga lampor ska enbart slängas i miljöstationen för miljöfarligt avfall för 

att slippa spridning av kvicksilver (31). 

2.4.6.1.3 Halogenlampa 

Halogenlampa finns i två varianter, en skruvsockel och halogenkapsel för 12 volt och 230 

volt. Denna typ av lampa är dimbar och har maximal färgåtergivning, Ra 100. Halogenlampor 

i energiklass B har tre gånger längre livslängd än glödlampor och sparar upp till 50 % energi. 

Däremot har halogenlampor i energiklass C-D två gånger längre livslängd än glödlampor och 
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sparar upp till 30 % energi. I september år 2016 kommer halogenlampor i energiklass C-D 

fasas ut (31).  

2.4.6.1.4 Reflektorlampa 

Reflektorlampor finns som halogenlampor och LED-lampor men även lågenergilampor, dock 

är de ovanliga som lågenergilampor. Reflektorlampor används som spotlights och/eller 

läslampor i tak-, bord- och golvarmaturer. Vid köp av reflektorlampa får man kolla upp 

utstrålningsvinkeln beroende på vad lampan ska användas till. T.ex. för att belysa en tavla 

eller något liknande i rummet behöver lampan har utstrålningsvinkeln under 20 °C för 

smalstrålande. För läslampa rekommenderas utstrålningsvinkeln mellan 20 och 40 °C för 

normalstrålning och för t.ex. spotlights i taket gäller utstrålningsvinkeln över 40 °C för 

bredstrålning (31). 

2.4.6.1.5 Lysrör 

Lysrör finns i två huvudvarianter, den äldre varianten av armatur med lågfrekvensdriftdon och 

det nya med högfrekvensdriftdon. Den vanligaste typen av lysrör som används i den äldre är 

en T8-rör med 26 mm i diametern medan T5-rör med 16 mm används i den nya varianten. 

Skillnaden mellan en T8 och en T5 är att T5-rör är effektivare och har bättre färgåtergivning, 

Ra över 80. Dessutom tänds T5-rör direkt och ljuset är flimmerfritt. Medellivslängden på ett 

T8-rör är ca 15 000 timmar och för T5-rör 20 000 timmar (31; 33). 

2.4.7 Fastighetsel 

Fastighetselen är den totala elen som går till att driva byggnaden, d.v.s. till pumpar, fläktar, 

värmekälla, yttre belysning, hissar, m.m. (27).  

2.4.8 Energibalans 

Termodynamikens första huvudsats som beskriver att energi är oförstörbar d.v.s. energi kan 

varken skapas eller försvinna utan bara omvandlas till olika energiformer är grunden till 

energibalansen. Med energibalans menas då att tillförd energi är lika med bortförd energi. 

Tillförd energi är energin från värmekällan, interna värmen från t.ex. datorer, människor, samt 

värmen från solinstrålningen medan bortförd energi är transmissions-, ventilationsförlust, 

infiltration och varmvatten. 

 



22 
 

2.5 Energieffektiviseringsåtgärder 

I detta kapitel beskrivs det vanligaste energieffektiviseringsåtgärder inom byggnadssektor. 

Dessa åtgärdsmetoder hjälper till att dra ner energibehovet med en viss procent. Nedanför är 

en lista på olika sätt att minskar energianvändning.  

2.5.1 Byte av fönster 

Byte av fönster är en av de vanligaste åtgärdsmetoderna. Det finns två typer av fönster nu på 

marknaden vilka är tvåglas- och treglasfönster. Tvåglasfönster har ett u-värde på ca  

2,7 W/ m
2
K medan ett treglas har något lägre på ca 1,9 W/m

2
K. Ju lägre u-värde desto 

effektivare räknas det vara. Vid byte av fönster rekommenderar Boverket att välja ett med u-

värde på högst 1,2 W/m
2
K vilket visas i Tabell 3. Effektiv tätning runt fönstret och dörrar kan 

också vara ett alternativ till energiminskning (34). 

 

Tabell 3: Rekommenderade U-värden på olika byggnadsdelar (35) 

Byggnadsdelar U-värde [W/m
2
K] 

Tak 0,13 

Vägg 0,18 

Golv 0,15 

Fönster 1,2 

Ytterdörr 1,2 

(BFS 2011:26) 

2.5.2 Byte av duschmunstycke 

Duschmunstycke har en stor betydelse för vatten- och energiförbrukningen. Att byta 

duschmunstycke med stora vattenflöden mot ett snålspolande munstycke och/eller att duscha 

på kortare tid kan bidra till en minskning i värmeenergin. För att veta vilket vattenflöde 

munstycken har, kan man mäta hur lång tid det tar att fylla en litersmåttshink. 

2.5.3 Tilläggsisolering av ytterväggar 

I Figur 10 presenteras värmeförlusterna genom klimatskalet där ytterväggarna står för 20 %. 

Tilläggsisolering av ytterväggar och tak är en vanlig åtgärdsplan vid renovering av 

byggnader. Effektiva isoleringar bidrar till minskning av värmeförluster. Vid renovering 

rekommenderar BBR yttervägg med u-värde på högst 0,18 W/ m
2
K vilket visas i Tabell 3 

(36). 
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Figur 10: Värmeförluster genom klimatskalet (37). Används med tillstånd. 

 

2.5.4 Byte av belysning 

Detta är den vanligaste energieffektiviseringsåtgärden som förekommer inom 

byggnadssektorn men också inom industrisektorn. Vid byte av ineffektiva belysningar till 

effektiva belysningar som t.ex. LED-lampor eller från ett T8-lysrör till ett T5-lysrör sparas det 

mycket el och pengar samtidigt som miljöpåverkan minskas. 
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3 Genomförande 

3.1 Byggnaden 

I  

Tabell 4 presenteras byggnadsdelen med respektive area och medelvärde på U-värdet. 

Byggnaden undersöktes med hjälp av planritningar och fältstudier. Detta innefattar hur 

klimatskalet ser ut och av vilka material den är byggd av. Det totala golv-, fönster-, dörr-, tak 

och ytterväggsarean undersöktes för att vidare kunna beräkna värmeeffekten till byggnaden.  

Den totala golvarean beräknades till 1 834 m
2
. Byggnaden har både tvåglas- och 

treglasfönster med en total area på ca 153 m
2
. Dock har takarean beräknats på ett förenklat 

sätt dels för att det var många olika utformade typer vilket var tidskrävande och kräver 

noggrannhet för att få bra mått på det. 

 

Tabell 4: Byggnadsdel med respektive area och medel U-värde 

Byggnadsdel Area [m
2
] U (medel) [W/m

2
K] 

Golv 1 834 0,45 

Fönster 153 2,30 

Ytterdörr 43 1,40 

Yttervägg 880 0,92 

Tak 909 0,18 

 

3.2 Transmission och infiltration 

Transmissionseffekten beräknas genom att dela upp byggnadsdelen samt byggmaterial för att 

få en mer noggrann effekt till var del. Arean på respektive byggnadsdel gånger dess u-värde 

och temperatursskillnaden på dimensionerade inomhus temperatur och det dimensionerade 

vinterutetemperatur blir transmissionseffekten som förklarat i ekvation [1].  

Infiltrationen däremot är väldig omständig att beräkna fram då det är svårt veta läckflödet in 

till byggnaden på grund av otätheter. Läckflödet här blir då uppskattat. Effekten till 

infiltrationen beräknas med ekvation [3]. I Figur 11 visas en bild på oljepannan som används 

som primär värmekälla med effekt på 205 kW. 
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Figur 11: Oljepannan som primär värmekälla till hela byggnaden (Foto: Ebenezer Mensah). 

 

3.3 Ventilation 

Byggnaden har två FTX-system d.v.s. från- och tilluft ventilationssystem värmeåtervinning, 

en till det stora köket som är ur drift, vilket inte är med på detta arbete och en till den 

allmänna ventilationen. Undersökningen gick ut på att undersöka vilka luftflöden 

luftbehandlingsaggregaten är dimensionerade för, samt vilken temperaturverkningsgrad den 

har. I Figur 12 presenteras en bild på det allmänna luftbehandlingsaggregatet med en 

plattvärmeväxlare med ca 50 % i temperaturverkningsgrad. 

Undersökningen genomfördes via jämförelse av ventilationsflöden på ritningar, fältstudier där 

frånluftflöden för varje rum mättes samt avläsning av märkdata på aggregaten. Eftersom det 

var omständigt att mäta tilluften gjordes en procentuell uppskattning med hänsyn till den 

uppmätta frånluften och aggregatens märkdata. 
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Figur 12: Luftbehandlingsaggregaten med en plattvärmeväxlare (Foto: Ebenezer Mensah). 

  

3.4 Tappvarmvatten 

Tappvarmvattnet till denna byggnad går till kranar och dusch. För att beräkna effektbehovet 

till tappvarmvattnet krävdes en undersökning på vattenflödet (liter/sekund) vilket gjordes 

genom att mäta tiden till att fylla upp en hink till en viss nivå. Förbrukningsvana undersöktes 

via intervjuer och vissa uppskattningar. 

Intervju gjordes om förbrukningsvanan på duschen och vattenflödet mättes till ca 20 liter i 

minuten med en önskad varmvattentemperatur på högst 38 °C. Energibehovet till duschen är 

dimensionerad till de 16 lägenheterna. Omklädningsrummen är inte medräknade då det är 

antaget att ingen i personalen duschar på plats. Intervjuerna visade att boenden duschar två 

gånger i veckan, med en duschtid på 10 minuter. 

Dock blev det en uppskattning på antalet kranar som går samtidigt, antal tappningar och 

tappningstid per dag. Det totala uppräknade antalet kranar är 73 men energibehovet är 

dimensionerade för 10 kranar med 5 tappningar dagligen och en tappningstid på 30 sekunder. 

Den så kallade sammanlagring beskriver att sannolikheten för att alla kranar öppnas samtidigt 

är väldigt låg därför dimensioneras effekten för ett visst antal kranar. Det uppmätta 

vattenflödet på fem kranar, är ca 9,23 liter i minuten med en önskad varmvattentemperatur på 

högst 58 °C. 
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3.5 Total värmeeffekt och värmeenergi 

Värmeenergibehovet har undersökts i fyra kategorier d.v.s. en jämförelse med hänsyn till 

ventilationsflöden på ritning, märkdata på aggregaten och vid mätning på plats kontra det 

verkliga värmeenergibehovet. Uppvärmningsenergin är beräknad med hänsyn till 

gradtimmarna på orten där byggnaden är belägen.  

Genom tabellavläsning kunde gradtimmarna fås fram med hjälp av ortens 

normalårstemperatur vilket är ca 7 °C och en gränstemperatur på 22 dels för att byggnaden 

ska klara sig under den kallaste natten på vintern då ingen gratisvärme tillförs. 

 

3.6 Tänkbara värmeanläggningar 

De tänkbara värmeanläggningarna är bergvärme, jordvärme och elpanna. Investeringskalkyl 

är beräknad med en ränta på 5,4 procent (38) med en ekonomisk livslängd på 20 år. 

Annuitetsmetoden har använts på livscykelkalkylerna. Dimensioneringen är gjord på det 

verkliga värmeenergibehovet med det högsta oljeförbrukning mellan 2009 och 2014 på  

32,8 m³. Hyltebostäder betalar ca 11 000 kr för en m
3
 olja. Investeringsanbudet är fått från 

Oscar Hanson VVS AB.  

Vid dimensionering av berg- och jordvärmepump har Nibe VPDIM 2.7, ett 

dimensioneringsverktyg använts. I Tabell 5 visas data på dimensionering av en jord- och 

bergvärmepump på  

bl. a inköpt energi, besparad energi, årsvärmefaktor och borrhålslängd eller slanglängd för 

installationen.  

 

Tabell 5: Dimensionering av jordvärmepump och bergvärmepump m.h.a. Nibe VPDIM 2,7. 

 Jordvärmepump Bergvärmepump 

Köpt elenergi [kWh] 77 233 78 500 

Besparad energi [kWh] 191 606 189 611 

Årsvärmefaktor 3,49 3,45 

Effekttäckningsgrad [%] 100 94 

Rek tillskottseffekt [kW] 0 6,9 

Slanglängd [m] 3207 - 

Borrhållslängd [m] - 1642 

Specifikt energiuttag [kWh/m] 60 117 

Specifikt effektuttag [kW/m] 26 49 
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I Figur 13 syns solfångaranläggningen på 30 m
2
 på taket på tillbyggnaden vilken producerar 

ca 12,45 MWh årligen och står för ca fem procent av det totala värmeenergibehovet. 

Solfångarna installerades år 1994 i samband med tillbyggnationen. 

 

Figur 13: En 30 kvadratmeter solfångare på taket på tillbyggnaden (Foto: Ebenezer Mensah). 

 

3.7 Belysning 

För att effektivisera belysningen i byggnaden gjordes en fältstudie. Detta gjordes genom att ta 

reda på antalet lampor, typer och vilka effekter lamporna gick på. Denna studie gjordes för att 

veta vilka och hur många lampor som skulle behöva bytas mot en effektivare. Med hjälp av 

en mall från en tidigare kurs kunde en investeringskalkyl ställas upp för det befintliga 

belysingen samt för ersättningarna för att se lönsamheten. Energianvändningen och kostanden 

på belysningen är beroende av drifttimmarna vilket i detta fall är beräknade med åtta timmar 

dagligen. Med hjälp av internetsökning har ungefärliga priserna på armaturer och lampor tagit 

fram för kalkylen.  

 

I Tabell 6 visas antalet olika lamptyper i byggnaden med respektive effekt samt totala 

belysningspunkter och total antal lampor. I byggnaden finns det bl.a. T8-lysrör, glöd-, 

lågenergi- och halogenlampor med total 352 belysningspunkter och 479 lampor. Vid byte av 

lysrör gäller både armatur och lampor medan bara lampor byts för övriga belysningstyper. 
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Tabell 6: Antalet olika lamptyper med respektive effekt 

Lamptyp Effekt 

[W] 

Armatur 

[st.] 

Lampa/armatur 

[st.] 

Totalt antal 

lampor [st.] 

Lysrör T8 36 73 2 146 

Lysrör T8 18 22 2 44 

Kompaktlysrör -CFL Square 2-

Pin 

28 1 1 1 

Glödlampa 75 3 1 3 

Glödlampa 60 10 1 10 

Glödlampa 55 34 1 34 

Glödlampa 46 6 1 6 

Glödlampa 40 11 1 11 

Glödlampa 35 2 1 2 

Glödlampa 25 19 1 19 

Lågenergilampa 20 3 1 3 

Lågenergilampa 18 102 1 102 

Lågenergilampa 15 4 1 4 

Lågenergilampa 11 10 1 10 

Lågenergilampa 8 31 1 31 

Lågenergilampa 7 5 1 5 

Halogenlampa 55 8 3 24 

Halogenlampa 40 7 3 21 

Halogen-reflektor 30 1 3 3 

Totalt antal 

belysningspunkter [st.] 

352    

Totalt antal lampor [st.] 479    

 

3.8 Övriga energieffektiviseringar 

För övriga effektiviseringar ingår byte av tvättmaskiner och fönster. I den stora tvättstugan 

finns det två stycken gamla Electrolux tvättmaskiner med effekt 7,3 kW vardera. Besparingar 

finns om dessa byts mot en effektivare som t.ex. en Bosch serie 4 Maxx med effekt på 2,3 

kW. Vattenförbrukningen per tvätt med en Bosch serie 4 Maxx är ca 50 liter (39; 40) och för 

den gamla maskinen 81 liter. Antal tvättar per dag och maskin är ca fem.  
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Investeringen för byte av tvättmaskinerna ingår bl.a. kostnaden för urkoppling av gamla 

maskiner, påkoppling av nya maskiner och för produktpriset. 

Total finns det 56 stycken tvåglasfönster på total 83 m
2
. Energibesparing 

(transmissionsenergi) vid byte mot treglasfönster har undersökt vilket var en jämförelse 

mellan dess u-värde. Fönsterpris för ett treglasfönster på 1,5 m
2
 ligger på 6 761 kr (41). 

Investeringsbedömning har gjorts för både byte av tvättmaskiner och fönstertyper.  
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4 Resultat 

4.1 Total värmeeffekt och värmeenergi 

Figur 14 visar avvikelsen på de olika kategorierna. Den totala värmeeffekten är 135 kW där 

transmissionseffekten är på 75 kW, infiltration på 10 kW, ventilation på 19 kW (vid mätning 

på plats) och tappvarmvatten på 32 kW.  

 

Figur 14: Total värmeenergianvändningen för respektive kategori. 

 

Total uppmätt uppvärmningsenergi med hänsyn till gradtimmarna på 131 300 °Ch är 404,3 

MWh där solvärmen står för ca tre procent. I dagsläget används 32,8 m
3
 olja som motsvarar 

ca 262,4 MWh med en pannverkningsgrad på 80 procent med energivärde på 10 MWh per 

m
3
. Det totala verkliga värmeenergibehovet inklusive solvärmen är 275 MWh. Här står 

solvärmen för ca fem procent av det totala energibehovet.  

4.2 Tänkbara värmeanläggningar 

4.2.1 Jordvärmepump 

Den totala investeringskostnaden är ca 1,9 miljoner kr och en årlig energibesparing vid byte 

från oljepanna på 267 000 kr. Detta ger en återbetalningstid på sju år. Annuitetsmetoden visar 

att investeringen börjar tjäna in sig efter nio år. Två stycken 60 kW värmepumpar med en 

årsvärmefaktor på 3,49 är vald från Nibes sortiment för att täcka energibehovet till fullt d.v.s. 

med det dimensionerade vinterutetemperaturen på -20 °C. Med detta behövs ca 3 207 meter 

slanglängd med ett specifikt energiuttag på 60 kWh per meter slanglängd. Med denna 

slanglängd behöver installationen en markyta på ca 4 490 m
2
.  
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4.2.2 Bergvärmepump 

Det totala investeringskostnaden är ca 2,4 miljoner kr med en besparing på 265 500 kr Detta 

ger en återbetalningstid på nio år. Annuitetsmetoden visar att investeringen börjar tjäna in sig 

efter tolv år. Två stycken 60 kW värmepumpar med en årsvärmefaktor på 3,45 är vald från 

Nibes sortiment för att täcka energibehovet till -17 °C och behöver 7 kW tillskottseffekt för 

att klara utetemperatur vid -20 °C. Med detta behövs ca 1642 meter borrhålslängd d.v.s. åtta 

borrhåll med 220 meter per borrhåll. Det specifika energiuttaget ligger 117 kWh per meter 

borrhålslängd. Det krävs en markyta på ca 1200 m
2
 för åtta borrhåll. 

4.2.3 Elpanna 

Den totala investeringskostnaden är ca 510 000 kr med en besparing på 47 000 kr vilket ger 

en återbetalningstid på elva år. Annuitetsmetoden visar att investeringen börjar tjäna in sig 

efter 16 år. 

4.3 Byte av belysning 
Vid byte av inomhusbelysningar kan det sparas energi upp till 30 MWh per år, vilket 

motsvarar ca 36 000 kr. Med en total investeringskostnad på 80 600 kr, beräknas detta betala 

sig på 2,3 år. Mer detaljerat om energianvändning och livscykelkostnad före och efter 

effektivisering till de olika lamptyperna finns i Bilaga 1. OBS: övriga lampor innebär glöd-, 

lågenergi- och halogenlampor. I Figur 15 presenteras totala energibesparingen efter 

effektivisering av belysningar. Energianvändningen minskas med ca 54 %.  

  

Figur 15: Den totala årliga energibesparingen vid byte av belysning. 
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Figur 16 presenterar livscykelkostnaden vid byte mot en effektivare belysning. Bytet ger en 

besparing på ca 300 000 kr efter 20 år (livslängden på investeringen är satt till 20 år). 

 

Figur 16: Den totala livscykelkostnaden för belysning. 

 

4.4 Byte av duschmunstycken 
I dagsläget används duschmunstycke med vattenflöde på 20 liter i minuten vilket kräver en 

total vattenvolym på ca 49 m³ per år. Om dessa byts till ett munstycke med flöde på 9 liter i 

minuten sparas energi med ca 3,3 MWh och en vattenvolym på 27 m³ per år. 

Grundinvesteringen för 16 duschmunstycken är 4 640 kr (42). Total besparing är drygt 5 000 

kr, detta ger en återbetalningstid på drygt ett år. 

Grundinvesteringen inkluderar inte monteringskostnaden, monteringen kan skötas av 

vaktmästaren. En beräknad nuvärdesumma, 39 000 kr på besparingen visar lönsamheten vid 

byte av duschmunstycken då detta är större än grundinvesteringen. Nuvärdesumman är 

beräknad med en livslängd på 10 år. 

4.5 Byte av tvättmaskiner 

Detta skulle kunna spara energi upp till 8,4 MWh och 57 m
3
 vatten årligen vilket motsvarar ca 

11200 kr. Enligt Oscar Hanson VVS AB tar det ca 2 timmar var för både urkoppling och 

inkoppling av tvättmaskiner med en arbetskostnad på ca 600 kr per timme. Total 

arbetskostnad blir då 4 800 kr. 

Priset för två tvättmaskiner ligger på 11 180 kr (43). Total grundinvestering blir 16 000 kr. 

Inom två år räknas detta återbetala sig. En beräknad nuvärdesumma, 85 000 kr på besparingen 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

kk
r 

 

Innan 
effektivisering 

Efter 
effektivisering 



34 
 

visar lönsamheten vid byte av tvättmaskinerna då detta är större än grundinvesteringen. 

Nuvärdesumman är beräknade på 10 års livslängd. 

4.6 Byte av fönster 
Hos Höstro servicehus finns det tvåglasfönster i den befintliga byggnaden och treglasfönster i 

tillbyggnaden. Om tvåglasfönstret med total area på 83 m
2
 byts till ett treglasfönster sparas 

det in ca 8,7 MWh årligen vilket motsvarar ca 12 000 kr. Grundinvesteringen ligger på ca 378 

616 kr för bara inköp av fönster. Denna investering räknas återbetala sig på 32 år. 

4.7 Besparingar 

I Tabell 7 presenteras vilka investeringar och besparingspotential det kan förekomma på denna 

byggnad. Total kan det sparas upp till 41 MWh (exklusive fönster) på den slutliga 

energianvändningen samtidigt som inköpt energi minskar. Jord- och bergvärme besparar 

inköpt energi men slutliga energianvändningen blir lika mycket. 

 

Tabell 7: Investeringar och besparingspotential på Höstro Servicehus   

 

Den total årliga energianvändningen innan till både el och värme är 331 MWh. Detta 

innehåller det verkliga värmebehovet och elbehovet. Figur 17 presenterar den slutliga 

energianvändningen förr och efter effektivisering. Den högra stapeln visar det inköpta energin 

till bergvärmepumpen, gratisvärme från värmepumpen, solvärme och elen efter 

effektivisering. Det räknas spara energianvändning upp till tolv procent efter 

effektiviseringen.  

 

 Investeringskostnad 

[kr] 

Besparing 

[kr/år] 

Pay-off tid 

[år] 

Besparing 

[MWh/år] 

Jordvärme 1 874 825 267 000 7 - 

Bergvärme 2 366 075 265 500 9 - 

Elpanna 509 106 47 000 11 - 

Belysning 80 679 35 285 2,3 29,4 

Duschmunstycken 4 640 5 170 0,9 3,3 

Tvättmaskin 15 980 11 200 1,4 8,4 

Fönster 378 616 12 000 32 8,7 

    41,12 
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Figur 17: Total energianvändning före och efter effektivisering. 

 

Figur 18 visar vilka besparingar som sker vid byte av oljepanna mot jordvärmepump. Inköpt 

energin minskar med ungefär 67 % vilket motsvarar ca 244 000 kr per år.  

 

Figur 18: Total köpt energi före och efter effektivisering 
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5 Diskussion 

Detta arbete ska anses mer som ett underlag på energikartläggning och 

effektiviseringsåtgärder till Höstro Servicehus och inte misstolkas som ett konsultuppdrag. 

Hela examensarbetet gick ut på att göra en energikartläggning på denna byggnad i Långaryd i 

Hylte kommun i syfte att kolla vilka energieffektiviseringar man kan göra. Förutom att 

komma fram med olika underlag på förnybara alternativ värmeanläggningar gjordes också en 

hel del undersökning på olika effektiviserings möjligheter.  

Efter undersökningen kom jag fram till tre alternativ som verkar relevant för byggnaden i 

fråga. Dessa är berg-, jordvärme och direktverkande el. Dock tar det för lång tid innan 

elpannan betala av sig helt så det slutar med bara berg- och jordvärme som man får välja 

emellan. Pelletpanna valdes inte då det är ont om plats i apparatrummet. Det finns inget 

fjärrvärmesnät i området därför gjordes inte en undersökning på detta. 

5.1 Byggnaden 

Denna byggnad är som sagt en suterrängbyggnad med två våningar. Den totala golvytan har 

beräknat till 1 834 m
2
 och en takyta på 910 m

2
. Dock har takarean beräknat på ett förenkelt 

sätt dels för att det var väldigt många olika utformade typer vilket var mycket tidskrävande 

och kräver noggrannhet för att få en mer noggrann mått på det. 

5.2 Värmeeffekt/värmeenergi 

Värmeeffekten och värmeenergin är beräknad utan hänsyn till solinstrålning och internlaster 

vilket kan i detta fall räknas vara den maximala effekten/energibehov under den kallaste 

natten på en vinter. Som det visas i Figur 14 ser man tydligt avvikelsen mellan det verkliga 

energibehovet, energibehovet med hänsyn till ventilationsflöden vid mätning på plats, 

dataavläsning på aggregaten och data på ritningar. Det skiljer ca 130 MWh mellan det 

verkliga energibehovet och det dimensionerade värmeenergibehovet (mätning på plats) vilket 

verkar för högt men tanke på att det är beräknat utan hänsyn till solinstrålning och internlaster 

samt att det räknas vara det högsta behovet man kan komma upp till. Med internlaster och 

solinstrålning kommer uträkningen närmare det verkliga behovet. De antaganden som gjordes 

i denna undersökning har också påverkat resultaten. 

Det verkliga energibehovet är då årliga oljeförbrukningen och värmeproduktionen från 

solfångarna. Mellan år 2009 och år 2014 har oljeförbrukningen varierat från ca 13,6 till 32,8 

m
3
. Värmeenergi har beräknat på det högsta värdet och inte medelvärde dels för att den nya 

värmeanläggningen ska kunna klara det högsta värdet om det då inträffa igen.   
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5.3 Investeringar 

Vid beräkning av energianvändning till belysningen har drifttiden uppskattats till åtta timmar 

om dagen, året runt. Detta innebär då att energianvändningen samt kostanden varierar med 

varierande drifttimmar på belysningen. Denna investering har en återbetalningstid under tre 

år.  

Man börjar tjäna in investeringen för jordvärmepump efter nio år och efter tolv år för 

bergvärmepump vilket verkar lite högt med tanken på att dessa skulle ersätta en oljepanna. 

Men det är många faktorer som spelar roll här vilket är grundinvesteringen och oljekostnaden. 

Ju billigare investeringen och ju dyrare oljan är desto snabbare återbetala det sig. Dessutom är 

grundinvesteringen ett anbud från Oscar Hansson VVS AB vilket kan i verklighet minska 

eller öka. Hade man hittat ett billigare anbud hade det återbetalat sig snabbare. I och med att 

det är en låg inköpskostnad på oljan påverkar detta även resultatet. Energibesparingen vid 

byte mot bergvärme är nästan samma som för jordvärme. Det är bara 1 500 kr mindre med 

bergvärme enligt den här undersökningen med uppskattat markart vid dimensionering. 

Besparingen hade varierat om en geologisk studie hade gjort i och med att 

dimensioneringsprogrammet tar hänsyn till markarten. 
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6 Slutsats 

Det totala värmeeffektbehovet är 135,5 kW med en dimensionerad värmeenergi på 404 MWh 

utan hänsyn till internlaster och solinstrålning. Det verkliga värmeenergibehovet är 275 

MWh. Olja har alltid använts som primär värmekälla vilket kan beror delvis på att man 

kanske har prioriterat andra åtgärder.  

Besparingspotentialen på denna byggnad är ganska hög. Energibesparingspotential finns på 

bl. a belysning, duschmunstycken och tvättmaskiner. Efter effektiviseringen sparas det 12 % 

av den totala energianvändningen och 67 % på den totala inköpta energin.  

Två stycken kostnadseffektiva värmeanläggningar finns att välja emellan. Dessa är berg- och 

jordvärmpump. Två stycken 60 kW värmepumpar rekommenderas till att täcka 

energibehovet. Värmepumpar jobbar effektiv till maximal 58 °C och därför behövs en 

elpatron som reservkraft för att komma upp till en högre temperatur. Tabellen nedanför visar 

investeringskostnaden och återbetalningstiden på respektive investering. 

 

 Kostnad [kr] Återbetalningstid 

Jordvärmepump 1 875 825 7 

Bergvärmepump 2 366 075 9 

Belysning 80 679 2,3 

Duschmunstycken 4 640 0,9 

Tvättmaskiner 15 980 1,4 

 

När det gäller värmeanläggning så är det är billigare med jordvärme, det skiljer ca en halv 

miljon mellan investeringen av berg- och jord men samtidigt krävs det större markyta för 

jordvärme. Sydöst om huset finns det tillgång till en åker på ca 16 000 m
2
 vilket räcker för 

antingen berg- eller jordvärme. Bilaga 2 visar ett flygfoto på huset och åkern markerat i blått.  

En jordvärmepump kan prioriterats i och med att den är billagare och att det också finns en 

tillräcklig stor markyta för installationen. Dessutom rekommenderar jag att man gör en 

geologisk studie för att justera dimensioneringen på värmepumpen dels för att olika jordarter 

har olika värmekapacitet vilket också påverkar val av värmepump. När det gäller bytet av 

fönster blir investeringen olönsam dels för att grundinvesteringen är betydligt högre i 

förhållande till besparad energi. Vid nybyggnation är det lönsamt att tänka på effektiva 

fönstertyper. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Energianvändning och livscykelkostnad 
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8.2 Bilaga 2: Flygkarta på Höstro och åkern. 

 

Källa: eniro.se 
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