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Sammanfattning 

I dagens samhälle används energi konstant för att bevara den levnadsstandard som existerar. 

Energianvändningen i Sverige kan lättast överskådas då den delas in i tre sektorer. Bostads- 

och servicesektorn står för 38 % av Sveriges slutliga energianvändning. Därmed är det 

intressant att minska energianvändningen inom sektorn. Arbetet har genomförts i samarbete 

med Halmstad Energi och Miljö AB i syfte att klargöra varför energianvändningen ökar på 

kvarteret Borgen 10, samt undersöka om det finns behov av fjärrkyla. Kvarteret Borgen 10 är 

ett område i Halmstad där det finns tre stycken byggnader; kanslihus 1, kanslihus 3 och 

skolan. Möjliga åtgärder för att energieffektivisera dessa har även identifierats.  

 

Den totala energianvändningen för kanslihus 1 och 3 samt skolan uppgick till 636 MWh år 

2015. I rapporten redovisas årsanvändningen för 2010 och framåt. För kanslihus 1 och 3 kan 

en energibesparing erhållas genom att sänka inomhustemperaturen med 1 °C, vilken uppgår 

till 26 MWh/år. Gällande ventilationen går det att uppnå besparingar genom att minska 

drifttiden. Ventilationsförlusterna minskar med 8,6 MWh/år sammanlagt medan 

elanvändningen sänks med 11,8 MWh/år. Det har också tagits fram ett förslag på byte av 

ventilationsaggregat TA2/FA2, vilket ger en energibesparing på ungefär 58 MWh jämfört 

med befintligt system. Beräkningar för energibesparing har inte genomförts på skolan då den 

troligtvis kommer att rivas inom en snar framtid. Att göra investeringar i fastigheten är 

således inte aktuella. Skolan byggdes 1961 och de olika systemen har inte underhållits som de 

borde. Den ökande energianvändningen för kvarteret Borgen 10 har visat sig bero på skolan.  
 
Komfortkylan i kanslihus 1 är tillräcklig för att tillgodose dagens behov och analysen visar att 

det inte är lönsamt att byta ut det existerande kylbatteriet mot fjärrkyla. Även i kanslihus 3 är 

det inte ekonomiskt försvarbart att installera fjärrkyla jämfört med ett kylbatteri baserat på el. 

Den miljömässiga vinningen med fjärrkyla väger däremot över de ekonomiska fördelarna som 

det elbaserade kylaggregatet har. Det rekommenderas därför att använda komfortkyla, baserat 

på fjärrkyla installeras i kanslihus 3. Om de åtgärder som presenteras i arbetet genomförs kan 

den befintliga energianvändningen minskas med 96,5 MWh/år, vilket blir 72 600 kr/år totalt.  

 

  

Thesis language: Swedish 

Nyckelord: effektivisering, energianvändning, fjärrvärme, fjärrkyla, ventilation 

Key words: efficiency, energy use, distric heating, cooling, ventilation 
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Summary 
To preserve the existing standard of living, society uses energy constantly. Energy use in 

Sweden can easily be seen when divided in three sectors. Residential and service sector stands 

for 38 % of the final energy use in Sweden. Thereby it is interesting to reduce energy use 

within the sector. The thesis has been made in collaboration with Halmstad Energi och Miljö 

AB with purpose to clarify the increasing energy use at neighborhood Borgen 10 and analyze 

if there is a need for cooling. Borgen 10 is an area in Halmstad consisting of three buildings; 

office 1 and 3 together with the school. Possible measures have been identified to make these 

more energy efficient.  

 

The total energy use of the buildings was 636 MWh in 2015. Annual energy use from 2010 

and forward is presented in the report. For office 1 and 3, a reduction of energy use can be 

obtained by lowering the indoor temperature 1 °C, which is 26 MWh/year. Regarding the 

ventilation a reduction of energy use can be achieved by altering the time of usage. 

Ventilation loss decreases by 8.6 MWh/year in total, whilst electricity use reduces by 

11.8 MWh/year. A suggestion has also been submitted to change ventilation unit TA2/FA2, 

which results in a decrease of energy use by approximately 58 MWh/year compared to 

existing system. Calculations to reduce energy use in the school have not been made when it 

probably will be demolished in a near future. Thus, making investments in the building is not 

current at the moment. The school was built 1961 and different systems has not been 

maintained as they ought to. The increasing energy use at neighborhood Borgen 10 has shown 

to depend on the school.  

 

Air conditioning in office 1 is sufficient to cater today’s requirement and the analysis show 

that it is not profitable to replace existing cooling coil with cooling. Even in office 3 it is not 

economically viable to install cooling compared to a cooling coil based on electricity. 

However, the environmental gain of cooling is preferable to the economic benefits of a 

cooling coil based on electricity. Hence it is recommended to install air conditioning based on 

cooling in office 3. If the measures presented in the thesis is implemented the existing energy 

use can be reduced by 96.5 MWh/year, which sums up to be 72 600 SEK/year in total. 
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Förord 
Rapporten är resultatet av ett examensarbete inom energiteknik på 15 högskolepoäng. Arbetet 

har utförts under vårterminen 2016 på programmet Energiingenjör - Förnybar Energi vid 

Högskolan i Halmstad. Handledare under arbetets gång har varit Mei Gong (Högskolan i 

Halmstad) och Petra Nilsson (HEM). Vårterminen 2016 har varit en utmanande och intressant 

och rolig tid. Vi vill tacka vår handledare Mei Gong för att ha guidat oss och givit oss bra 

förutsättningar genom examensarbetet. Petra Nilsson, du har hjälpt oss när vi har fastnat och 

tänkt för mycket på detaljer samt givit oss bra vägledning under arbetets gång, tack för det. 

Tack till Josefin Lindfors på Regionfastigheter och Anders Salberg på HEM för all er 

information. Vi vill också tacka all personal på HEM och Region Halland som har hjälpt oss 

under vårterminen. Med er hjälp har vi fått en större förståelse hur en byggnads energisystem 

fungerar! 

 

Stort tack! 

 

Halmstad maj 2016 
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Nomenklatur 
 

Atemp  Den area i en byggnad som värms upp till mer än 

10 °C. 

Operativ temperatur  Medelvärdet av lufttemperaturen och temperaturen 

från omgivande ytor. 

Börvärde   Det värde som ett system är inställt på. 

Ärvärde  Det värde som det är i systemet. Värdet kan skiljas 

från börvärdet. 

SFP   Specifika fläkteffekten.   

NTU  Number of Thermal Units – Dimensionslöst tal som 

visar om värmeväxlaren är smutsig eller ren. 

COP   Coefficient of Performance – Förhållande mellan 

tillförd och avgiven energi. 

E   Energi värmeanvändning. 

Ev   Energi ventilationsförlust. 

Evv   Energi varmvattenanvändning. 

Eel   Energi elanvändning. 

kWh   Kilowattimmar. 

MWh   Megawattimmar. 

Tilluft   Den luft som tillförs ett rum. 

Frånluft   Den luft som bortförs från ett rum. 

Avluft   Luften efter värmeåtervinningen ut ur byggnaden. 

Uteluft Luften före värmeåtervinningen på väg in i 

byggnaden.
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1 Inledning 
I dagens samhälle är beroendet av energi starkt gällande uppvärmning av bostäder, transport 

samt energi till produktion av varor och tjänster. Energin används konstant för att bevara den 

levnadsstandarden som existerar i dagens samhälle. Energianvändningen i Sverige kan lättast 

överskådas då den delas upp i tre sektorer. Den minsta sektorn är transporter som hade en 

slutlig energianvändning på 85 TWh 2014. De två större sektorerna industri samt bostads- och 

service använde 143 TWh respektive 140 TWh år 2014 [1]. De tre sektorerna använde 

sammanlagt 368 TWh av Sveriges totala energianvändning på 554 TWh. Anledningen till att 

den totala energianvändningen inte används beror på förluster, som 2014 uppgick till totalt 

186 TWh [2]. Förlusterna omfattar både omvandlings- och överföringsförluster. 

Omvandlingsförluster är exempelvis när kärnenergi omvandlas till el medan 

överföringsförluster sker i fjärrvärme- och elnät. Andra förluster kan räknas till sektorernas 

egenanvändning, men även användning till icke energiändamål.  

 

För att uppnå de internationella målen som EU har satt upp är energieffektivisering av 

byggnader en väsentlig del då bostads- och servicesektorn står för 43 % av den slutliga 

energianvändningen i EU [3]. Bostads- och servicesektorn omfattar hushåll och lokaler, övrig 

serviceverksamhet och näringsverksamheter som till exempel skogsbruk, jordbruk och fiske 

[4]. I Sverige står bostads- och servicesektorn för 38 % av den slutliga mängden använd 

energi [1]. Dessutom har byggnader väldigt lång livslängd och därför ligger det i allas intresse 

att minska energianvändningen. EU:s direktiv om energieffektivisering 2012/27/EU beskriver 

målet att minska energianvändningen i EU med 20 % av den nyttjade mängden energi i början 

av 2000-talet till år 2020 [5]. För att nå det övergripande målet i EU har riksdagen satt upp ett 

nationellt mål att minska användningen av energi med 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050 

[6]. Det finns även ett direktiv från EU som redogör för energiprestandan i byggnader som 

säger att nya byggnader ska vara nära nollenergibyggnader senast den 31 december 2020 [7].  

 

Att utföra energieffektivisering på byggnader och sträva efter en minskad användning av 

energi är bra för både miljön och ekonomin. Det är värme- och ventilationssystemet som står 

för en stor del av energianvändningen i en byggnad. I bostads- och servicesektorn står 

uppvärmningen för nästan 60 % av energianvändningen [8]. I samtliga lokaler, med olika 

verksamheter, där uppvärmningen består av fjärrvärme åtgick det i genomsnitt 104 kWh/m2 

för uppvärmning och tappvarmvatten i Sverige år 2014 [9]. Fjärrvärme och fjärrkyla har 

bidragit till att minska utsläppen av växthusgaser och kan komma att spela en större roll i den 

framtida utvecklingen [10]. Eftersom behovet av energi kommer att öka över tiden är en 

investering på fjärrvärme och fjärrkyla ett bra medel att minska klimatpåverkan och 

användningen av energi från fossila källor. Effektivare system och en bra energiprestanda i 

byggnader är en central del i att minska användningen av energi i världen. Det är viktigt att 

poängtera att ändringar i byggnaden inte får påverka inomhusklimatet till det sämre. Med 

effektiva system och ett ökat intresse från ägarna kan byggnadernas energinyttjande reduceras 

på relativt enkla sätt. Energieffektivisering av byggnader är därför ett bra sätt för att uppnå 

minskad energianvändning.  

 

I detta kapitel finns Bakgrund, Syfte och mål, Problemställningar samt Avgränsningar. 

Följande struktur på rapporten börjar med en metodskildring i kap 2, Metod, åtföljt av Teori i 

kapitel 3. I kapitel 4, Objektbeskrivning, beskrivs objektet med tillhörande system. Därefter 

beskrivs de resultat och åtgärder som påträffas i ett detaljerat kapitel 5, Analys. I vanlig 

ordning avslutas rapporten med kapitel om Diskussion, Slutsats samt Litteraturförteckning. 
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1.1 Bakgrund 
Examensarbetet har utförts på södra vägen 9 i Halmstad, även benämnt kvarteret Borgen 10, 

på uppdrag av Halmstad Energi och Miljö AB (HEM). HEM är ett energibolag helägt av 

Halmstad kommun som verkar i och runt Halmstad med olika tjänster inom avfallshantering 

och energi (fjärrvärme, fjärrkyla, el och totalenergi). Gällande avfallshantering ansvarar 

bolaget för insamling och transport av hushållsavfall inom kommunen. Restprodukten 

förbränns därefter i företagets avfallsanläggning och blir till fjärrvärme samt el som är en del 

av den andra verksamheten, energi. Den elektricitet och fjärrvärme som producerats matas ut 

på respektive nät. Utöver fjärrvärme- och elproduktion ansvarar HEM för drift och underhåll 

av nätet för fjärrvärme och lokalnätet för elektricitet i Halmstad. Företaget producerar även 

fjärrkyla och driver fjärrkylenätet som finns i Halmstad med omnejd. Den fjärde delen inom 

tjänsten energi är totalenergi. Detta är en tjänst för företag inom Halmstad som vill lämna 

över skötsel och underhåll av sin egen energiförsörjning rörande uppvärmning och varmvatten 

i de enskilda lokalerna, industrin eller fastigheten åt HEM för att enbart fokusera på den egna 

verksamheten. Kunden betalar i gengäld en årlig avgift för tjänsten. Beroende på vilka 

åtgärder som behövs göras vid uppstarten blir avgiften individuellt baserad. Utöver 

basutbudet som beskrevs har kunden möjlighet att lägga till ytterligare tjänster för att uppnå 

det egna behovet och kan exempelvis innefatta ventilation.  

 

Kvarteret Borgen 10 ägs och förvaltas av Regionfastigheter, som är en avdelning inom 

Region Halland. Region Halland är landstinget i Hallands län med ett ansvar för infrastruktur, 

kollektivtrafik samt vård och hälsa, i form av sjukhus och vårdcentraler, för att beröra några 

ansvarsområden. Kvarteret Borgen 10 består av tre byggnader, två stycken av dessa används 

idag till kontor och förvaltning. Den totala arean för de båda byggnaderna är sammanlagt 

5259 m2. Den tredje byggnaden är en skola på 1751 m2. 

 

År 2006 anslöt Region Halland kvarteret Borgen 10 till tjänsten totalenergi. I avtalet mellan 

parterna åtar sig HEM därmed allt ansvar för energiförsörjningen till byggnaden och ser till 

att systemet ständigt fungerar via en kontinuerlig övervakning. Med system avses 

uppvärmning och tappvarmvatten i de tre byggnaderna med hjälp av fjärrvärme från det 

lokala nätet.  

 

Energianvändningen i de berörda fastigheterna har ökat för vart påföljande år sedan 2006. 

Orsaken till den ökande energianvändningen är okänd och är således arbetets utgångspunkt. 

Under arbetets gång ska åtgärder till problemet identifieras och förslag på åtgärder 

presenteras. HEM arbetar ständigt med att uppnå en förbättrad energieffektivitet genom ett 

aktivt miljöarbete. En av bolagets kärnpunkter och krav som ställs från ägaren, kommunen, är 

att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling som bidrar till ett bättre lokalt, regionalt och 

globalt klimat. Att stärka positionen som det ledande energiföretaget i Halmstad och tillhöra 

de tio bästa energi- och miljöföretagen i landet, gällande kundnöjdhet och effektivitet, ligger i 

företagets övergripande mål. Därav är det i HEM:s intresse att utföra energianalys på 

kvarteret Borgen 10 för att kunna identifiera problemet och sträva efter en högre effektivitet, 

även om det skulle resultera i åtgärder som leder till mindre mängd levererad fjärrvärme.  
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1.2 Syfte och mål 
Examensarbetet syftar att tillsammans med HEM klargöra varför energianvändningen har 

ökat på kvarteret Borgen 10, sedan 2006. Syftet är även att identifiera möjliga åtgärder som 

hjälper Region Halland att minska sin energianvändning. Arbetet avser också att analysera 

lönsamheten för att ansluta kanslihus 1 och 3 samt skolan till Halmstads fjärrkylenät.   

 

Målet med examensarbetet är att presentera en rapport där orsaken till den ökande 

energianvändningen identifieras. Rapporten kommer dessutom redogöra för de åtgärder som 

ökar energieffektiviseringen. Därtill redovisas även om behov för fjärrkyla finns. 

 

1.3 Problemställning 
Problemställningarna för att uppnå arbetets mål kan sammanfattas i följande punkter: 

 Vad är orsaken till den ökande energianvändningen? 

 Vilka åtgärder kan tillämpas för att minska energianvändningen? 

 Finns det behov av fjärrkyla? 

 

1.4 Avgränsningar 
I arbetet kommer endast byggnaderna i sig att beaktas som systemgräns. Övriga system 

utanför byggnadens gränser kommer med andra ord inte att tas hänsyn till. Mer omfattande 

lönsamhetsberäkningar kommer inte att utföras utan endast enklare sådana. Åtgärder som rör 

klimatskalet för de olika byggnaderna kommer inte att studeras ingående utan bara, om det är 

av betydelse, ges som förslag för ytterligare studier. Åtgärder för att minska 

transmissionsförlusten kommer därmed inte att genomföras. Den fastighetsel som kommer att 

beröras i arbetet är elen till ventilationen samt för komfortkyla, med avseende på att göra en 

jämförelse hur mycket som går att bespara. I övrigt kommer inte någon vikt att läggas på 

kartläggning av fastighets- och hushållsel. Det betyder att arbetet inte kommer innehålla 

någon analys av bland annat belysning samt el till existerande hissar.   
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2 Metod 

2.1 Insamling av information 
Informationssökning till projektet kommer att ske från kurslitteratur på 

energiingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad, väsentliga vetenskapliga rapporter och 

artiklar samt tidigare examensarbeten inom ämnet. Det kommer ständigt att föras 

anteckningar från egna tankar och samtal rörande projektet. Även fotografering kommer att 

ske på viktiga komponenter och system för att ge en tydligare bild till rapporten. 

 

2.2 Intervjuer 
De intervjuer som har gjorts med drifttekniker, områdeschefer och övrig relevant personal på 

företaget har lett till en djupare kunskap och inhämtning av mycket information. Många av de 

personer som har intervjuats har många års erfarenhet och har därför varit en stor tillgång för 

examensarbetet. Tankar och idéer från samtal har antecknats för att senare kunna användas i 

rapporten. 

 

2.3 Mätningar 
Utrustning som krävs för mätningarna i byggnaden lånades av Högskolan i Halmstad. 

Mätningar utförs på ventilationssystem, värmesystem och tappvarmvatten. För att undersöka 

om ventilationen är tillräcklig utförs flödesmätningar på till- och frånluften i byggnaderna. 

Med hjälp av ventilationsritningarna kontrolleras det vidare om flödena är tillräckliga eller 

inte. Värmesystemet undersöks genom kontroller av inomhustemperaturen, temperatur i 

systemet samt dess flöde. Tappvarmvattnet kontrolleras i ett övervakningssystem via mätare i 

systemet. Resultatet från mätningarna kommer sammanställas i ett dokument för att underlätta 

vidare analys. 

 

2.4 Kategorisering 
För att lättare kunna följa arbetets struktur kommer kategoriseringen i kapitel 3, Teori vara 

återkommande i rapporten. Nedanstående kategorisering kommer att följas: 

 Värmesystem 

 Ventilationssystem 

 Komfortkyla 

 Energibalans – värme och kyla 
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3 Teori 
I det här kapitlet beskrivs teoretiska samband bakom de olika systemen som anses nödvändiga 

för fortsatta studier inom de olika systemen i kanslihus 1, 3 samt skolan. Kategoriseringen i 

det här kapitlet är återkommande i rapporten och teorin används i kommande två kapitel, 

kapitel 4 och 5, Objektbeskrivning samt Analys. Kapitlet har fyra underrubriker med den teori 

som är av betydelse för arbetet. 

 

3.1 Värmesystem 
Syftet med uppvärmning är att skapa ett gott inomhusklimat när det finns en differens mellan 

temperaturen inne och ute. Behovet av värme är som störst när utetemperaturen är låg 

samtidigt som innetemperaturen är hög. Det vanligaste sättet för uppvärmning av lokaler i 

Sverige är idag fjärrvärme där användningsområdet för energin är uppvärmning av byggnaden 

samt tappvarmvatten [9] [11]. 

 

3.1.1 Fjärrvärme 

I fjärrvärmecentralen inkommer det högtempererade vattnet från fjärrvärmenätet och via 

värmeväxlaren skapas en hydraulisk separation. I Sverige föredras en teknik med indirekt 

kopplade fjärrvärmecentraler. Principen bygger på två värmeväxlare med separation av nätets 

fluid från fastighetens. De två värmeväxlarna innebär två olika system för tappvarmvatten och 

uppvärmning, vilket är en fördel när tryck och temperatur varierar i respektive system. Det 

händer i vissa fall att värmeväxlarna blir smutsiga. På radiator- och fjärrvärmesidan sker det 

via magnetitavlagringar medan varmvattensidan nedsmutsas av kalkavlagringar. För att se om 

värmeväxlaren är smutsig har ett dimensionslöst tal definierats och redovisas som i bilaga 1. 

Talet betecknas NTU, vilket står för Number of Thermal Units. I Sverige ligger NTU-värdet 

mellan 3 och 5, men helst runt 4 om värmeväxlaren ska anses vara ren [10]. Ett annat sätt att 

kolla om värmeöverföringen fungerar som den ska är att kolla skillnaden mellan 

returtemperaturerna på primär- och sekundärsidan. Om skillnaden är större än 3 °C är det en 

indikation på att värmeväxlaren är smutsig [12]. 

 

3.1.2 Radiatorsystem 

Från fjärrvärmecentralen kan värmen distribueras ut i fastigheten på flera sätt via olika 

rördragningar. De vanligaste principerna är ett- och tvårörssystem. I ettrörssystemet används 

endast en slinga för att leverera ut värmen till alla radiatorer, vilket innebär att vattnet som 

kyls av i första radiatorn även kommer passera sista radiatorn på slingan innan det återgår till 

värmekällan. Det kan ses som en seriekoppling av radiatorerna. Fördelar med detta system är 

enklare injustering och mindre rördragning som i sin tur innebär lägre installationskostnader 

[13]. Nackdelen är att radiatorerna behöver vara större i slutet av slingan för att avge lika 

mycket effekt jämfört med de i början av systemet. 

 

I Sverige är tvårörssystemet vanligast och bygger på två ledningar, en fram- och returledning. 

Radiatorerna är parallellkopplade med varandra då vattnet avgrenas vid respektive värmare i 

framledningen för att gå vidare till nästa. Returledning är kopplad på samma sätt och därmed 

får alla radiatorer samma tilloppstemperatur. Effekten kan således vara lika i hela systemet. 

Tvårörssystemets fördel är just att alla radiatorer kan erhålla samma temperatur oavsett var i 

slingan de sitter och radiatorernas storlek kan bättre anpassas till effektbehovet. Nackdelen är 

att det injusteringsarbete som måste göras kan bli omfattande och radiatorer närmast pumpen 

behöver strypas, med oljud som följd [14]. 
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3.1.3 Tappvarmvatten 

Enligt Boverkets byggregler (BBR) måste varmvatten hålla minst 50 °C vid tappstället men 

får inte överstiga 60 °C. Gällande vatten i tappvarmvattensystemet får temperaturen inte 

understiga 50 °C för att undvika tillväxt av legionellabakterier som har störst tillväxthastighet 

vid 40 °C. Av samma anledning får stillastående vatten, i exempelvis ackumulatortank och 

varmvattenberedare, inte understiga 60 °C [15]. 

 

För att uppfylla kraven om rätt temperatur i tappvarmvattensystemet är det viktigt att 

vattenledningarna isoleras. Ur energisynpunkt är det samtidigt viktigt att inte varmvattnet ska 

svalna av och värma upp de utrymmen som passeras för att minska värmeförlusterna. 

Problemet kan anses som försumbart om ledningen passerar ett utrymme där befintlig 

uppvärmning existerar och ger ett bidrag som kan ersätta värmekällan. 

 

3.2 Ventilationssystem 
Om inomhusmiljön ska uppnå god kvalité måste ventilationen vara tillräcklig för den aktuella 

byggnaden. Syftet med ventilation är att tillföra frisk luft utifrån samt föra bort förorenad luft 

med bland annat koldioxid, värme och damm. Den rena luften tillförs i rum som personer 

vistas mest i, exempelvis sovrum, genom ventiler som kallas tilluftsdon. Den förorenade 

luften förs ut ur byggnaden genom frånluftsdon i till exempel kök och badrum. Luftens väg 

genom rummen ska vara längsta möjliga för att undvika kortslutning, det vill säga att luften 

förs ut nästan direkt när den kommit in i fastigheten [14]. Uteluftsflödet i lokaler som 

exempelvis kontor, skolor, sjukhus med mera får inte underskrida 7 l/s och person med tillägg 

för luftföroreningar på 0,35 l/s,m2 golvarea [16]. 

 

I Sverige finns det tre huvudtyper av ventilationssystem. Dessa är självdrag (S-system), 

frånluft (F-system) samt till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX-system). I ett S-system 

saknas fläktar och ventilationen påverkas istället av termiska krafter. Den varma luften stiger i 

kanalerna på grund av skillnader av densiteten i förhållande till uteluften. Ny luft sugs sedan 

in genom tilluftsdon och otätheter i byggnadens klimatskal. Ventilationen är ojämn under året 

i ett S-system, vilket orsakas av den varierande densitetsskillnaden mellan ute- och inneluften. 

Jämfört med ett S-system har ett F-system en frånluftsfläkt som skapar ett undertryck i 

byggnaden. Tilluften kommer dock in på samma sätt via tilluftsdon placerade i sov- och 

vardagsrum. Det kan sitta flera frånluftsdon i samma kanalsystem och dessa injusteras för att 

rätt luftflöde ska sugas ut. Om något don i systemet är felaktigt injusterat ändras även 

luftflödet i övriga don i kanalsystemet. Den tredje huvudtypen är ett FTX-system. Ett FTX-

system fungerar på det viset att uteluften tas in högt upp i byggnaden, som sedan kan värmas, 

filtreras och eventuellt kylas i ventilationsaggregatet. Ett ventilationsaggregat innehåller till- 

och frånluftsfläkt, filter, värmeväxlare, spjäll samt att det kan finnas luftvärmare eller -kylare. 

Värmeåtervinningen sker med hjälp av en värmeväxlare. I ett FTX-system krävs två olika 

kanalsystem, ett för tilluft och ett för frånluft [14]. Vidare förklaring av ett FTX-system finns 

under avsnitt 3.2.1 FTX-system. 

 

3.2.1 FTX-system 

Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning kallas FTX-system. Systemet går ut på att 

återvinna värmeenergin ur frånluften och tillföra den energin till den kalla inkommande 

luften. Systemet består av två skilda kanalsystem med vardera fläkt, ett för tilluften och ett för 

frånluften. Värmeåtervinningen sker i en värmeväxlare som kan vara antingen vätskekopplade 

batterier, plattvärmeväxlare eller roterande värmeväxlare. Vid låga utetemperaturer används 

även ett luftvärmebatteri för att öka temperaturen i tilluften ytterligare [14].  
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Ett FTX-system har en livslängd på mellan 30 och 40 år, men för att effektiviteten i systemet 

ska hållas uppe krävs underhåll [17]. Om exempelvis kanaler och värmeväxlare dammar igen 

kan energianvändningen öka mycket. När systemet fungerar som det ska kan 

värmeåtervinningen till tilluften minska energibehovet mellan 50 och 80 % [18]. Fördelar 

med systemet är bland annat att återvinning av värmen i frånluften sker och det ger stor 

potential att styra luftväxlingen. Nackdelar kan vara ett högre behov för underhåll samt fläktar 

som kräver mer el än hos andra system [14]. 

 

En roterande värmeväxlare fungerar på det viset att frånluften leds in i ett rotorhjul bestående 

av metallplåt som har lindats lager på lager. Värmen kommer med frånluften och lagras i 

metallplåten som sedan roterar runt sin egen axel. När hjulet har roterat till tilluftskanalen 

avges värmeenergin till den inkommande uteluften. Temperaturverkningsgraden för en 

roterande värmeväxlare ligger på cirka 80 % [12]. För att den här typen av värmeväxling ska 

fungera optimalt måste både ute- och frånluft filtreras samt att rotorhjulet ska vara 

lättåtkomligt för underhåll. Om värmeväxlaren utsätts för damm minskar 

temperaturverkningsgraden kraftigt. Roterande värmeåtervinning fordrar att till- och 

frånluftskanalerna placeras bredvid varandra och dras därför till samma fläktrum [14]. 

 

Det finns olika sätt att styra ventilationen i ett FTX-system. Antingen används konstant 

luftflöde där drifttiderna ställs in från början eller att ventilationen styrs genom ett varierande 

luftflöde. Vid ett konstant flöde sätts ventilationen igång en timme innan det är närvaro i 

byggnaden och körs till mellan en och två timmar efter att alla har gått hem. Efter det sätts 

ventilationen ner på halvfart. I ett system där det är varierande luftflöde används olika 

komponenter för att uppnå detta. Det kan vara närvarostyrning, vilket betyder att ventilationen 

sätts igång när någon går in i rummet, eller koldioxidgivare, som känner av koldioxidhalten i 

rummet och startar ventilationen när det satta värdet uppnås [12]. 

 

3.2.2 Specifika fläkteffekten  

För att kvantifiera hur effektivt ett ventilationsaggregat är, används SFP-talet (Specifika 

fläkteffekten) som beskriver hur väl aggregatet nyttjar den tillförda eleffekten för att flytta en 

viss mängd luft. SFP har införts för att leda processen mot en mer energisnål distribution av 

luften i ett ventilationssystem. På 70- och 80-talet låg SFP mellan 3 och 5 kW/m3/s. Nya 

byggnader har ett SFP-tal runt 1,5 till 2 kW/m3/s, medan SFP vid ombyggnationer ligger 

något högre [12]. Om en effektiv elmotor till fläkten väljs kan avsevärda besparingar erhållas. 

Det är inte endast eleffektiva fläktar som spelar in på SFP-värdet. Det beror även på hur 

kanalsystemet är utformat med avseende på kanaldimension och tryckfall i systemet. SFP 

beräknas som totala summan av eleffekten för alla fläktar dividerat med det största av till- och 

frånluftsflödet för ventilationsaggregatet. Förhållande redovisas i bilaga 1, formel 3. 

 

3.2.3 Värme- och kylbatteri 

Luften genom ett ventilationsaggregat kan eftervärmas i ett värmebatteri när temperaturen på 

uteluften är för låg jämfört med den temperatur som erfordras på tilluften. Först och främst 

används värmeåtervinning av frånluften för att värma tilluften, men när värmebehovet är 

större än vad värmeåtervinnaren kan överföra, måste värmebatteriet kopplas in. Luftvärmare 

är oftast vattenburna och består av rör där parallella lameller fästs vinkelrätt på ett litet 

avstånd från varandra. Vanligtvis är rören av koppar och lamellerna av aluminium; två 

material som har hög värmeledningsförmåga. När utetemperaturen ökar behöver luftvärmaren 

inte längre vara i drift och dess effekt måste därför regleras genom motordrivna ventiler.  
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Regleringen sker genom att antingen minska vattenflödet, strypa ventilen, eller sänka 

temperaturen på vattnet [14].  

 

När temperaturen på uteluften blir högre än vad som önskas på tilluften skapas det istället ett 

kylbehov. Om kylbehovet inte enbart går att reglera med återvinning av frånluften, behöver 

ett kylbatteri kopplas in. Ett kylbatteri är konstruerat på ungefär samma sätt som ett 

värmebatteri. Eftersom temperaturskillnaden är lägre mellan luften och köldmediet måste 

batteriet vara djupare. Detta för att en större värmeöverförande yta ska uppnås. Köldmediet i 

batteriet kan vara vattnet vid fjärrkyla eller ett köldmedie om batteriet är kopplat till ett DX-

aggregat med värmeväxlare. Direktexpansion, eller DX, innebär att ett köldmedie i aggregatet 

cirkulerar i systemet med en kylkompressor, varvid kyla avges i värmeväxlaren [19]. 

Beräkningarna för kylbatteriets effektbehov görs på samma sätt som för värmebatteriet [14]. I 

detta arbete kommer det att läggas vikt på framför allt DX-aggregatet.   

 

3.2.4 Obligatorisk ventilationskontroll 

För att säkerställa en god inomhusmiljö måste ventilationen kontrolleras. Obligatorisk 

ventilationskontroll (OVK) infördes år 1991 då regeringen och riksdagen fattade beslut om 

regler för kontrollen till följd av bristfälligt inomhusklimat i många byggnader [21]. Vid 

kontrollen inspekteras funktionen på ventilationssystemet och brister förs in i ett protokoll. 

Den ansvariga för att besiktningen genomförs är ägaren till byggnaden där denne ser till att 

OVK:n sker regelbundet enligt det tidsintervall som finns för den specifika byggnaden [21]. I 

kontorsbyggnader med FTX-ventilation ligger tidsintervallet för en OVK på tre år. Kontrollen 

utförs av en certifierad besiktningsman med rätt behörighet för just den byggnaden [20]. I 

protokollet redovisas resultatet från kontrollen oavsett om systemet är godkänt eller inte. 

 

Målet med ventilationsbesiktningen är att säkerställa funktionen av ventilationen gentemot de 

värden som sattes när systemet togs i drift [20]. Om det finns brister i systemet ska ägaren se 

till att dessa åtgärdas inom en viss tidsram. När systemet sedan är godkänt ges ett intyg till 

fastighetsägaren som ska sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden [21].    

 

3.3 Komfortkyla 
Under den varma säsongen i Sverige ökar temperaturen inomhus och ett värmebehov kommer 

endast att finnas för tappvarmvatten. För att uppnå en behaglig temperatur inomhus under 

denna period används komfortkyla. Komfortkyla kan fås på olika sätt där ett sätt är via 

fjärrkyla. Fjärrkyla går ut på att kallt vatten levereras från en central kylanläggning, som 

sedan pumpas ut i fjärrkylenätet, vilket bygger på samma princip som fjärrvärme. Vattnet i 

nätet används för att kyla den inkommande luften i ventilationssystemet via ett luftkylebatteri 

för att sedan föras tillbaka till produktionsanläggningen. Framledningstemperaturen i ett 

fjärrkylenät ska helst ligga mellan 6 °C och 8 °C medan temperaturerna i returledningen 

ligger i intervallet 16 °C till 18 °C. Temperaturerna i ledningarna kan variera något, men 

temperaturen i framledningen får inte understiga 4 °C då vattnet riskerar att frysa [10]. 

Temperaturdifferensen i ett fjärrkylenät skiljer sig avsevärt från ett fjärrvärmenät och kräver 

därför större dimensionering av rören i nätet. De breda rören resulterar i högre kylförluster då 

ytan för värmeöverföringen till framledningen är betydligt större i nätet [10]. För att 

förebygga förluster går det att isolera rören, vilket sker främst i länder med högre 

medeltemperatur. Detta för att förhindra att omkringliggande mark värmer upp rören som i sin 

tur värmer upp det kalla vattnet. Fjärrkyla är bra ur miljösynpunkt då systemet kan använda 

energi som annars går till spillo samt att elanvändningen till stora kylmaskiner försvinner helt 

och exergin i samhället kan utnyttjas bättre [22].    
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I grunden bygger komfortkyla på att det finns ett behov av att minska inomhustemperaturen i 

en byggnad. Vilken temperatur som är behaglig att vistas i varierar från person till person, 

beroende på aktivitet, klädsel och individens egen uppfattning om vad som anses kallt 

respektive varmt. Energi- och miljötekniska föreningen tog år 2006 fram värden för vad den 

operativa temperaturen i kontor bör vara, sommartid. Den operativa temperaturen ska enligt 

föreningen vara i intervallet 23 - 26 °C för att minst 90 % av brukarna i lokalen ska vara nöjda 

med temperaturen. Enligt socialstyrelsen och arbetsmiljöverket bör den operativa 

temperaturen inte varaktigt överstiga 26 °C sommartid [14]. 

 

Fjärrkyla är precis som alla liknande lösningar av komfortkyla förenat med en kostnad. Dessa 

avgifter för fjärrkyla kan delas in i fyra kategorier: anslutningsavgift, effektavgift, 

energiavgift och installationskostnader. Vid anslutning av fjärrkyla betalar kunden en 

engångsavgift baserad på effektbehovet för fastigheten, denna kallas för anslutningsavgift. 

Vid installation tillkommer det externa kostnader som inte är förenat med fjärrkylenätet. 

Exempel på detta är inköp av fjärrkylecentralen, rör och rördragning. Effektavgift och 

energiavgifter är kostnader som årligen betalas för den effekt respektive energi som används. 

 

3.4 Energibalans – värme och kyla 
Det pratas ofta om en byggnads energibalans. Energiflödet för en byggnad är en balans mellan 

energi som tillförs byggnaden och energi som bortförs, där båda delar ska vara lika stor som 

den andra. Den energimängd som tillförs en byggnad bortförs också efter en viss tid. Tillförd 

energi kan ses som solinstrålning, internvärme och energi från värmesystemet. Bortförd 

energi är de förluster som uppstår på grund av transmission, ventilation och infiltration. Den 

tillförda energin måste kompensera för förlusterna för att balansen ska vara komplett [14]. 

 

Solinstrålningen påverkar en byggnads värmeenergibehov när den lyser in genom fönstret. På 

vintern ses solinstrålningen som ett positivt bidrag medan den blir en negativ påverkan på 

sommaren. Solinstrålningen på sommaren orsakar ofta att det blir för varmt om det inte finns 

åtgärder för att minska problemet. Internvärme, även kallad gratisvärme, är den värme som 

tillförs byggnaden via bland annat människor, belysning och elapparater. Den sista delen av 

den tillförda energin kommer från värmesystemet i byggnaden, vilket är den del som lättast 

regleras för att ändra nivån på energibalansen [14].  

 

De värmeförluster som leds ut genom en byggnads tak, fönster, golv och väggar kallas 

transmissionsförluster. Det är värmegenomgångstalet (U-värdet), skillnaden mellan ute- och 

innetemperatur, samt omslutande area som bestämmer hur stora transmissionsförlusterna är 

över en viss tid. Värmemotståndet i byggnadens klimatskal beror på olika materials 

värmekonduktivitet samt tjocklek. Ju lägre värmekonduktivitet desto bättre 

värmeisoleringsförmåga har materialet [12].  

 

Ventilationsförluster är de förluster som uppkommer då varm luft lämnar en byggnad via 

ventilationen. I ett ventilationssystem med värmeåtervinning är det inte bara luftflödet som 

påverkar storleken på förlusten utan även av temperaturskillnaden mellan uteluft och avluft. 

Infiltrationsförluster (ofrivilligt luftläckage) räknas också till ventilationsförluster. 

Luftläckaget uppkommer då det finns otätheter i byggnadens klimatskal. Det är svårt att räkna 

på luftläckaget eftersom det är svårt att fastställa flödet. Det finns flera beräkningar med olika 

parabler inräknade. Vilken som används är helt och hållet upp till var och en. För en tät 

byggnad går det att räkna på ett luftläckage som motsvarar ett specifikt luftflöde på 0,1 oms/h 

[13]. 
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4 Objektbeskrivning 

4.1 Kvarteret Borgen 
Kvarteret Borgen är ett område i den centrala delen av Halmstad, som består främst av 

kontorsfastigheter, bostäder och lokaler. Kvarteret Borgen 10 består av tre byggnader, vilka 

kan ses i Figur 1. Den blå linjen i figuren beskriver var kulverten för fjärrkylan ligger. 

Samtliga byggnader förvaltas och ägs av Regionfastigheter.  

4.1.1 Kanslihus 1 

På södra vägen 7 i Halmstad ligger kanslihus 1, som i Figur 1 betecknas by 001, men kommer 

att kallas kanslihus 1 i rapporten. Region Halland är hyresgäst i fastigheten och bedriver här 

kontorsverksamhet. Huset byggdes år 1870 och är uppdelad i tre våningsplan med tillhörande 

källare. Byggnaden har genomgått en del renoveringar. Ventilationsaggregatet byttes ut år 

2012, samtidigt som ett kök på våning två byggdes om till ett kontorslandskap. Fönster är 

utbytta år 2008, men många fönster är av varierande skick och ofrivillig ventilation uppstår 

idag vid ett par av dessa. Den totala arean för kanslihus 1 uppgår till 1591 m2. Temperaturen i 

byggnaden ska, enligt avtalet mellan HEM och fastighetsägaren Regionsfastigheter, vara 

21 °C. 

 

4.1.2 Skolan 

Byggnaden brukas för närvarande av ett kommunalt gymnasium med inriktning av framförallt 

ett bygg-och anläggningsprogram. Framöver kommer by 002 att kallas skolan. Huset byggdes 

1961 och är en enplansskola med en total area om 1751 m2. Enligt det gällande avtalet ska 

temperaturen i fastigheten vara 18  °C. I byggnaden finns en separat mätare för 

energianvändningen som visar hur mycket av uppvärmningen som går till skolan. Det har 

varit varierande verksamheter i skolbyggnaden över åren. Tidigare har det varit en träverkstad 

där det tillverkades möbler och ännu tidigare troligtvis en bilverkstad baserat på utseendet i 

lokalerna. I taket finns det takfönster som består av plasttak och är endast fastskruvade på en 

träram utan isolering.   

 

Figur 1: Översiktsbild av de byggnader som kvarteret Borgen 10 omfattar. 

I by 001 och 003 bedrivs kontorsverksamhet medan by 002 är en skola. 

Den blå linjen representerar fjärrkylenätet. 
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4.1.3 Kanslihus 3 

Det tredje och sista huset på kvarteret Borgen 10 byggdes år 1985 som tillbyggnad av 

kanslihus 1. De båda husen är sammanbyggda genom en korridor på respektive plan, men 

anses som två olika byggnader. I Figur 1 betecknas huset by 003, men kommer framöver i 

rapporten att benämnas som kanslihus 3. Kanslihus 3 är 3668 m2 och består av fem plan, 

varav samtliga ska vara uppvärmda till en temperatur av 21 °C, enligt samma avtal som finns 

mellan HEM och Regionfastigheter. Den sammanlagda uppvärmda arean, Atemp, för kanslihus 

1 och 3 uppgår enligt senaste energideklarationen till 4848 m2. 

 

4.2 Värmesystem 
Samtliga byggnader använder idag fjärrvärme som energikälla för varmvatten och 

uppvärmning av byggnaderna. Kanslihus 1, 3 och skolan har en gemensam fjärrvärmecentral i 

kanslihus 3 som därifrån distribuerar vidare vattnet till respektive fastighets radiatorer och 

tappvarmvattensystem. Centralen är kaskadkopplad vilket innebär att primärvattnet går 

igenom flera steg för att erhålla en lägre temperatur på primärsidan [10]. Det finns olika sätt 

att åstadkomma en kaskadkoppling. När fjärrvärmecentralen i kanslihus 3 byggdes valde 

projektörerna en tvåstegskoppling för att skapa en kaskadkoppling. Detta gör att avkylningen 

mot nätet blir bättre då värmen i systemet bättre tas tillvara på. Ett extra steg i 

fjärrvärmecentralen kan göra att det blir mer komplicerat och möjligheten till fel kan uppstå.  

 

I fjärrvärmecentralen har HEM installerat mätutrustning för avläsning och debitering av 

levererad energi till kanslihus 1, 3 och skolan. Det går därför inte att se vad varje enskild 

byggnad använder med avseende på uppvärmning och tappvarmvatten. I skolbyggnaden finns 

däremot en egen mätare som visar energianvändningen av byggnaden för uppvärmning. 

Genom att subtrahera energianvändningen för skolan från den totala, kan energianvändningen 

för kanslihus 1 och 3 tillsammans erhållas. Ett årsdiagram har framställts utifrån HEM:s 

mätdata i fjärrvärmecentralen och Regionfastigheters mätare i skolan. Resultatet visas i Figur 

2 och har normalårskorrigerats för att kunna jämföra respektive år med varandra. 

 

Som Figur 2 visar, ökar energianvändningen i skolan lika mycket som hela kvarterets 

energianvändning. Kanslihus 1 och 3 har en trendlinje som visar att utvecklingen är relativt 

Figur 2: Energianvändning för de tre byggnaderna gällande uppvärmning och tappvarmvatten. 

Diagrammet har kompletterats med en trendlinje som visar energianvändningen och hur den 

förväntas utvecklas de kommande åren. 
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stabil över åren 2010 till 2015. De senaste tre åren visar på en tydligt ökande trend i skolan. 

En klart ökande energianvändning går att urskilja, samtidigt som kanslihus 1 och 3 minskar 

dess användning av energi. Data för åren 2006 till 2009 har inte tagits med i Figur 2. Under 

arbetets gång upptäcktes det att statistiken för levererad energi mellan dessa år var felaktig 

och den gick inte att använda. 

 

4.2.1 Uppvärmning 

Från fjärrvärmecentralen är den interna uppvärmningen kopplad i ett tvårörssystem. Beroende 

på vilken temperatur det är ute styr datorn i undercentralen vilken temperatur som ska 

levereras ut till radiatorerna. 

 

4.2.2 Tappvarmvatten 

Den köpta mängden vatten för kvarteret Borgen 10 var år 2015, 1147 m3. Det finns ingen 

debitering eller mätare för vad enbart förbrukningen är av tappvarmvatten. Andelen måste 

därför uppskattas med hjälp av de schablonvärden som finns, om 20 % varmvattenanvändning 

utav den totala vattenanvändningen [17]. De gjorda beräkningarna visar att tappvarmvattnet 

motsvarar 1,8 % av den totala energianvändningen år 2015 för hela kvarteret Borgen 10.   

 

4.3 Ventilationssystem 

4.3.1 Kanslihus 1 och 3 

I vardera byggnaden av kanslihuset 1 och 3, finns ett ventilationsaggregat på källarplan. Båda 

aggregaten är av typen FTX-system med roterande värmeväxlare. Ventilationsaggregatet i 

kanslihus 3 är placerat i samma utrymme som fjärrvärmecentralen och benämns TA2/FA2. 

Enligt den existerande energideklarationen som finns har fläktdelar tillhörande 

ventilationsaggregatet i kanslihus 3 bytts ut år 2007. Aggregatet i kanslihus 1, som betecknas 

TA1/FA1, byttes år 2012 där SFP-värdet beräknades till 5 innan bytet. Styrningen för 

ventilationen är DUC styrt (Data UnderCentral) i hela kanslihuset och installerades 2006. 

Båda aggregaten styrs med konstant luftflöde. Senaste OVK-rapporten visar att ventilationen 

inte är godkänd för kanslihus 3, vilket beror på att två kontor har gjorts om till konferensrum 

för cirka 15 personer och har därmed inte tillräckligt ventilationsflöde. Det har även 

rapporterats om höga ljudnivåer i vissa kanaler på de olika våningarna, vilket kan styrkas av 

egna iakttagelser på plats. Tilluftsfläkt 1 (TA1) har ett luftflöde på 1030 l/s och har en drifttid 

på 80 h/vecka. Tilluftsfläkt 2 (TA2) har däremot ett luftflöde ut i kontorsutrymmet på ungefär 

2600 l/s och en drifttid på 67 h/vecka. Luftflödet för ventilationsaggregat TA2/FA2 har 

beräknats från ett värde i energideklarationen på 0,7 l/s,m2, där till- och frånluftsflöde har 

antagits vara lika stora.  I Figur 3 och Figur 4 visas en översiktsbild för de olika 

ventilationsaggregaten i kanslihus 1 och 3, med tillhörande komponenter för varje 

ventilationsaggregat. 
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4.3.2 Skolan 

Ventilationen i skolan består av ett självdragssystem. Luften kommer in via tilluftsdon samt 

otätheter i klimatskalet. Då det tidigare har varit en träverkstad i byggnaden har det 

installerats ett frånluftssystem i den delen för att få bort de små partiklarna från luften. 

Partiklarna har samlats i en container som är kopplad till fläkten och står på baksidan utanför 

byggnaden. Det finns även flera små frånluftsfläktar i de olika delarna av byggnaden för att 

tillgodose behovet som finns just där. Exempelvis ett frånluftssystem vid en lackningsbox i ett 

av rummen. I rummet som idag används till föreläsningssal finns ett tilluftsaggregat för att få 

in frisk luft. Fönstren i byggnaden är gamla och kan inte öppnas för att de riskerar att helt 

ramla ur sin karm om det prövas. I flera av rummen finns även luftaggregat som är kopplade 

till vattensystemet och är till för att värma lokalen. 

 

Figur 4: Översiktsbild på ventilationsaggregat TA2/FA2. Komponenterna är: 1. Fläktar 2. Filter 3. 

Luftvärmebatteri. 

Figur 3: Översiktsbild på ventilationsaggregat TA1/FA1. Komponenterna i aggregatet är: 1. 

Fläktar 2. Filter 3. Luftvärmebatteri. 
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4.4 Komfortkyla 
Komfortkylan består i dagsläget av ett äldre luftaggregat som kyler en del av kanslihus 3 

sommartid när det finns ett behov. Elanvändningen för komfortkylan uppgår till endast 

6000 kWh, eller 1,6 kWh/m2 för kanslihus 3. Liknande lokaler i Sverige nyttjar 34 kWh/m2 

för kylning via fjärrkyla, där el till komfortkyla ingår [9]. Anledningen till att behovet av 

komfortkyla kan hållas nere i kanslihus 3 beror på byggnadens höga värmetröghet, vilket 

innebär att rummen i byggnaden består av ett material som kräver lång tid för att kylas ner 

eller värmas upp. Den inkommande värmen under sommarhalvåret från solen hinner på dagtid 

inte tränga in mer än cirka en decimeter i konstruktionen. När solen därefter går ner värmer 

byggnadsstommen fastigheten med den energi som här finns lagrad [14]. Enligt 

funktionsbeskrivningen för fläktaggregatet går ventilationen igång på natten för att aktivt kyla 

den varma byggnaden, vilket kallas nattkyla. Det innebär att ventilationssystemet ventilerar 

fastigheten med uteluft som under natten ofta är tillräckligt låg för att uppnå en låg temperatur 

inomhus och kyla av den varma byggnadsstommen. I dagsläget finns det inget inbyggt 

kylbatteri i ventilationsaggregatet för kanslihus 3, som kan göra att tilluften hålls sval dagtid. 

På detta sätt blir omblandningen i rummen dålig och kortslutning kan uppstå. I kanslihus 1 

finns däremot ett installerat kylbatteri i ventilationsaggregatet. 
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5 Analys 

5.1 Kanslihus 1 och 3 

5.1.1 Värmesystem 

Mätningar i kanslihus 1 och 3 har utförts för att undersöka och få en uppfattning hur 

inomhusklimatet är för de personer som vistas i lokalerna. Med hjälp av en temperaturmätare 

gjordes stickprov på temperaturen i flertalet rum. Resultatet visar att temperaturen på 

respektive våningsplan inte skiljer sig mycket åt. Däremot är det stor skillnad mellan varje 

våningsplan, som illustreras i Figur 5 och Figur 6.  

  

Figur 5 visar att inomhustemperaturen på de övre planen i kanslihus 3 är högre än det 

dimensionerade värdet på 21 °C. Även i kanslihus 1 är inomhustemperaturen högre än 

temperaturen enligt avtalet, vilket visas i Figur 6. Som Figur 2 visar har energianvändningen i 

kanslihus 1 och 3 ingen påverkan på hela kvarterets ökande energianvändning, även då 

temperaturen är högre än vad det först var dimensionerat för. För att sänka 

energianvändningen och uppnå den överenskomna inomhustemperaturen i fastigheterna, har 

möjliga åtgärder undersökts. En sänkning av inomhustemperaturen till 21 °C har beräknats i 

bilaga 2 och presenteras i Tabell 1. Beräkningen är gjord utifrån 2015 års 

fjärrvärmeanvändning till kanslihus 1 och 2 för uppvärmning och har beräknats utifrån 

Halmstads medelårstemperatur samt byggnadens specifika värmeförlustfaktor för att kunna 

erhålla en besparing som är oberoende av det aktuella årets uppvärmningsbehov. En besparing 

på 26,1 MWh (6,8 %) eller 12 800 kr kan årligen erhållas genom att sänka 

inomhustemperaturen från medelvärdet 22 °C i kanslihusen till 21 °C. 

Tabell 1: Årlig energibesparing genom en sänkning av inomhustemperaturen från 22 °C till 21 °C under ett normalår 

Minskning av inomhustemperaturen med 1 °C 

 22 °C 21 °C Besparing 

Energianvändning 

[MWh] 

381,0 354,9 26,1 

Energikosnad [kkr] 182,7 174,3 12,8 

 

 

Figur 5: Temperaturskillnaderna på varje 

våningsplan i kanslihus 3. 

Figur 6: Temperaturskillnaderna på varje 

våningsplan i kanslihus 1 med ouppvärmd 

källarplan 
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Utredningen visar även att temperaturen i tilluften är lägre på de övre planen jämfört med 

bottenplan, vilket beskrivs närmare i avsnitt 5.1.2 Ventilationssystem. Varje radiator är skapad 

för att enskilt kunna reglera flödet genom värmaren och sålunda temperaturen. Om 

temperaturen i tilluften är för låg kan det skapa en känsla av drag och upplevas kallt. En 

naturlig reaktion blir därmed att öka temperaturen på radiatorn genom att vrida på 

flödesventilen genom denna, vilket kan vara en orsak till de högre temperaturerna i kanslihus 

1 och 3. En åtgärd kunde ha varit att sänka temperaturen på fluiden på sekundärsidan av 

värmeväxlaren för att få ut mindre effekt i radiatorerna och på detta sätt minska temperaturen 

i rummen. Då det är olika temperatur i diverse rum skulle detta leda till en lägre temperatur än 

den som eftersträvas i de rum som idag har god temperatur. Därav är det bättre att injustera 

radiatorerna enskilt. 

 

För att kontrollera att det i fjärrvärmecentralen inte uppstår omotiverat höga förluster, har det 

utförts kontroller av tappvarmvattencirkulationen och temperaturer på varmvattensidan för 

till- och returledningar. En kontroll av tappvarmvattencirkulationen visar att vattnet svalnar av 

i systemet, från 54 °C till 51,4 °C. Detta visar att systemet fungerar då temperaturen inte får 

understiga 50 °C i det cirkulerande systemet på grund av risk för legionellabakterier. 

Värmeförlusterna på 2,6 °C kostar årligen 340 kronor, enligt bilaga 2 och anses således inte 

vara kostnadseffektiva att åtgärda genom isolering av varmvattenledningarna. 

 

En undersökning om värmeväxlaren mellan primär- och sekundärsidan funkar som den ska 

har genomförts med NTU-beräkningar. De temperaturer som används är till- och 

returtemperaturer för primär- respektive sekundärsidan i systemet. Temperaturerna är ett 

medelvärde från 16 till 17 april och redovisas i beräkningen av NTU i bilaga 2. Efter utförda 

beräkningar erhålls ett NTU-värde på 3,6, vilket ligger inom gränsvärdena för att 

värmeväxlaren ska anses vara ren. Påståendet stärks även då en kontroll utfördes på 

temperaturdifferensen för returtemperaturerna mellan primär- och sekundärsidan. Primärsidan 

har vid tidpunkten för uppmätta temperaturer ett medelvärde på returtemperaturen på 43,1 °C 

medan temperaturen på sekundärsidan ligger på 41,1 °C. Skillnaden blir då endast 2 °C, vilket 

är mindre än det rekommenderade gränsvärdet på 3 °C. De ovan nämnda faktorerna är en bra 

indikation på att värmeväxlaren är ren, som då inte påverkar dess värmeöverföringsförmåga 

till det sämre. Värmeväxlaren behöver inte rengöras eller bytas ut i dagsläget. Kontroller av 

NTU-värdet borde genomföras med jämna mellanrum för att säkerställa funktionen av 

värmeväxlaren.  

 

För att jämföra energianvändningen i kanslihus 1 och 3 med andra liknande byggnader, har 

användningen av fjärrvärme dividerats med kanslihusens sammanlagda Atemp för att erhålla 

kWh/m2 och år gällande varmvatten och uppvärmning. Byggnader från olika tidsepoker 

nyttjar olika mycket energi då de inte har byggts lika energieffektivt som nya byggnader [9]. 

När det gäller kanslihus 1 och 3, som är byggda med över ett sekel i tidsskillnad, går det inte 

att avläsa fjärrvärmeanvändningen till respektive byggnad. Ett värde för både kanslihus 1 och 

3 beräknas och jämförs därefter med det medelvärde på 104 kWh/m2 ± 3 kWh/m2, som finns 

för kontor och förvaltningslokaler i Sverige år 2014 och är ett medelvärde över samtliga år 

bakåt i tiden [9]. För kanslihus 1 och 3 visar de gjorda beräkningarna, i bilaga 2, att 

fjärrvärmeanvändningen är 71,7 kWh/m2, vilket är 31 % under medelvärdet för 

kontorslokaler. Om detta värde istället jämförs med riktvärdet för årsanvändningen i 

klimatzon 3, som ligger på 80 kWh/m2 är den procentuella skillnaden endast 10 %. Värdet för 

klimatzon 3 gäller för fastigheter med en energinorm från 1975 eller nyare [23]. 
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Underhållsprotokoll har visat att expansionskärlet i den gemensamma fjärrvärmecentralen 

måste fyllas på oftare än vad det borde. Kärlet rymmer 300 liter och är fyllt till lite mer än 

hälften. När nivån på vattnet sjunker till en viss gräns larmar styrsystemet och drifttekniker 

måste åka ut till kanslihus 3 för att fylla på expansionskärlet. Att vattennivån minskar lika ofta 

som den gör är ett tecken på att det kan finnas ett läckage någonstans i systemet. Hur mycket 

vatten som läcker ut ur systemet är svårt att besvara eftersom det inte alltid görs en anteckning 

om att påfyllning av kärlet har skett. Om påfyllningen av kärlet hade varit automatisk hade ett 

läckage i systemet varit svårare att upptäcka då det inte kontrolleras på samma sätt som vid 

manuell drift. För att ta reda på vart läckaget finns kan en värmekamera användas. 

Värmekameran visar temperaturskillnader och kan därför särskilja varma temperaturer från 

kalla temperaturer. Därmed kan det fastställas på vilket ställe det läcker. Dock gav mätningen 

med värmekameran inget resultat på var läckaget finns. Mätningen utfördes på kulverten 

mellan kanslihus 3 och skolan där läckaget främst förmodades att vara.  

 

5.1.2 Ventilationssystem 

Ventilationen i kanslihus 1 och 3 är i många rum undermålig gällande både tilluft och frånluft. 

Flöden som är uppmätta är ofta lägre än de projekterade. De uppmätta och projekterade 

flödena visas i en procentuell jämförelse i bilaga 3. Mätningar i det hopslagna 

konferensrummet (rum 530/531 i bilaga 3) påvisar att luftflödet fortfarande är för lågt, som 

även OVK-protokollet i bilaga 4 visar. Enligt Arbetsmiljöverket ska luftflödet inte understiga 

7 l/s och person och ett tillägg på 0,35 l/s,m2 golvarea för att få bort föroreningar. Om det är 

15 personer som vistas i konferensrummet blir luftflödet 105 l/s och med ett tillägg på 7 l/s för 

att få bort föroreningar, vilket har räknats ut med den uppskattade arean 20 m2. Totalt borde 

tilluften ligga på 112 l/s i konferensrummet. Beräkningen kan ses i bilaga 2. Tilluftsflödet i 

konferensrummet är dock endast 56 l/s sammanlagt från de två tilluftsdonen i rummet med 

dessa förutsättningar, vilket redovisas i bilaga 3. På de övre planen i kanslihus 1 och 3 är 

tilluften lägre än vad den är på våningar längre ner. Det skiljer 1-2 °C mellan det översta 

planet och de lägre planen enligt mätningarna. Som tidigare nämnts kan en låg temperatur på 

tilluften skapa en känsla av drag och upplevas kallt. I vissa rum är dock temperaturen på 

tilluften nästan samma som luften i rummet, vilket gör att omblandningen av luften blir dålig i 

rummen. Fenomenet som uppstår i dessa rum kallas kortslutning. Trots dåliga luftflöden visar 

mätningar att koldioxidhalten inte överstiger rekommendationen på en halt under 1000 ppm i 

rummen.  

Under mätningarna upplevdes höga ljudnivåer från kanalerna i kanslihus 3, vilket troligtvis 

beror på de hål som upptäcktes på plan tre och fyra i kanslihus 3. Inom det rödmarkerade 

området i Figur 7 syns ett av hålen i kanalerna. Hålet orsakar onödigt luftläckage. Ett 

luftläckage som i sin tur ger upphov till minskat tryck med minskat tilluftsflöde efter hålet 

som följd. De upptäckta hålen bör tätas för att ventilationen ska fungera på bästa sätt. Vid 

kontroll av flödesschemat över ventilationsaggregat TA2/FA2 upptäcktes det att ärvärdet för 

trycket i tilluftskanalen efter tilluftsfläkten ligger betydligt under det erforderliga börvärdet 

för aggregatet. För att säkerställa att det inte var en engångsföreteelse eller uppkomst av andra 

omständigheter kontrollerades värdena med ett intervall av två månader. Vid första kontrollen 

var ärvärdet 260 Pa och vid andra kontrollen visade samma givare 250 Pa. Börvärdet vid 

samma punkt är 330 Pa, vilket innebär att endast 79 % respektive 76 % av erforderligt tryck 

uppnås i systemet. Tilluftsfläkten gick vid båda tillfällen med maximal märkeffekt och att 

ytterligare öka effekten för att uppnå ett högre tryck är inte en bra idé då motorn tar skada och 

livslängden blir mindre vid högre belastning.   
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Vid intervjuer med anställda i kanslihus 1 betonades att det långa stunder kan vara kallt i 

lokalerna och en upplevelse av drag fås ofta. Temperaturen i tilluften kontrollerades för att 

undersöka om detta var en orsak till känslan av drag. Vid denna mätning visade börvärdet 

21 °C och ärvärdet 17,1 °C, vilket är betydligt lägre än det satta börvärdet. Det gjordes en till 

kontroll när två månader hade passerat för att undersöka om problemet fanns kvar. Även vid 

den andra kontrollen gick det att konstatera att är- och börvärde skiljer sig åt, som då visade 

13,4 °C respektive 19,4 °C. Det finns ett värmebatteri som är avsett att spetsa temperaturen 

för att uppnå börvärdet om inte värmeväxlaren kan klara hela behovet, men ingen effekt 

överförs via värmebatteriet vid någon av kontrollerna och ventilen som styr flödet till batteriet 

är strypt. Endast en cirkulation av befintligt vatten i kretsen för värmebatteriet sker. Denna 

temperatur är dessutom lägre än temperaturen i tilluften vilket gör att det uppstår en omvänd 

värmetransport än den tänkta, alltså att luften värmer vattnet i värmebatteriet som på det sättet 

får samma egenskaper som ett kylbatteri. Under den andra kontrollen konstaterades det även 

att avluft och frånluft håller i princip samma temperaturer eftersom värmeväxlaren är 

avstängd. Detta trots att ärvärdet ligger långt under gällande börvärde i tilluften och inget larm 

om driftstopp går att se. 

Vidare har undersökningar gjorts på vad ändrade drifttider för båda ventilationsaggregaten 

medför. Genom att ändra drifttider för ventilationsaggregaten erhålls minskade 

ventilationsförluster samt att  en del av driftelen minskas. Vid en reducering av drifttiden till 

60 h/vecka för kanslihus 1 och 3 beräknas energianvändningen i bilaga 2 och presenteras i 

Tabell 2. I kanslihus 1 ligger den ursprungliga ventilationsförlusten på 11,9 MWh/år. Efter en 

ändring av drifttiden sänks förlusten till 8,9 MWh/år och en reducering på 3,0 MWh/år 

erhålls. Ventilationsförlusten för aggregat TA2/FA2 i kanslihus 3 uppgår till 53,7 MWh/år 

från början. Efter ändrade drifttider fås förlusten 48,1 MWh/år. Alltså ger det en minskning på 

5,6 MWh/år, vilket är en reducering på lite mer än 10 %. Radiatorsystemet måste kompensera 

för ventilationsförlusten, vilket gör att extra energi används. För att kolla hur stor den 

ekonomiska besparingen blir för ventilationsförlusten används därför det aktuella priset för 

fjärrvärme. Om den totala besparingen för ventilationsförlusten uppgår till 8,6 MWh erhålls 

en ekonomisk besparing på ungefär 4 200 kr/år. 

 

 

Figur 7: Inom det rödmarkerade området visas ett av de hål som har 

upptäckts på plan 3 och 4 i kanslihus 3. 
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Tabell 2: Resultat av ventilationsberäkningar genom ändrade drifttider. 

Minskning av ventilationsförlust vid ändrad drifttid 

 Kanslihus 1 Kanslihus 3 

Ev, ursprunglig drifttid [MWh] 11,9  53,7 

Ev, ändrad drifttid [MWh] 8,9 48,1 

Minskning [MWh] 3,0 5,6 

 

För ett FTX-system finns det olika sätt att styra ventilationens drifttid. Vid ett konstant 

luftflöde borde ventilationen sättas igång cirka en timme innan personalen kommer till 

kontoret och vara igång en till två timmar efter hemgång för att skapa ett bra inomhusklimat. 

Efter detta sätts ventilationen ner på halvfart. När det är varierande ventilation är det 

närvarostyrningen eller koldioxidgivaren som sätter igång och stänger av luftflödet. 

Nackdelen med närvarostyrning är att luftflödet kan stängas av om det är tillräckligt stilla i 

rummet även om personer vistas där. Sänkningen av drifttiderna för ventilationsaggregat 

TA1/FA1 och TA2/FA2 är därför befogade enligt given information om luftflödets styrning. 

Om det installeras ett system för varierande luftflöde går det att sänka energianvändningen 

ytterligare. Eftersom att ventilationen då styrs via närvaro i rummen eller genom 

koldioxidhalten. 

 

Vid ändrade drifttider minskar inte bara ventilationsförlusten utan även elanvändningen till 

fläktarnas motorer. Till- och frånluftsfläkt i kanslihus 1 har vardera en märkeffekt på 1,85 

kW, vilket totalt blir en effekt på 3,7 kW till ventilationsaggregat TA1/FA1. Med ursprunglig 

drifttid erhålls därmed en elanvändning på cirka 15,4 MWh/år, vilket redovisas i Tabell 3. Vid 

ändrad drifttid blir elanvändningen 11,5 MWh/år, där en minskning på 3,8 MWh/år uppnås 

när exakta siffror används. En besparing på cirka 3 500 kr/år erhålls för kanslihus 1. 

Kanslihus 3 är större och har därmed högre märkeffekt på fläktarna. Totalt är effekten 22 kW 

för både till- och frånluftsfläkt, vilket ger en elanvändning på 76,6 MWh/år vid den 

ursprungliga drifttiden. När drifttiden då minskas erhålls en elanvändning på 68,6 MWh/år 

och besparingen blir 7 200 kr/år. Sammanlagt kommer besparingen att ligga på cirka 10 700 

kr/år och det genom att endast minska drifttiderna till de två ventilationsaggregaten. 

Beräkningarna hittas i bilaga 2. 

Tabell 3: Resultat av beräkningar för en minskning av elanvändningen. 

Minskning av elanvändningen vid ändrad drifttid 

 Kanslihus 1 Kanslihus 3 

Eel, ursprunglig drifttid [MWh] 15,4 76,6 

Eel, ändrad drifttid [MWh] 11,5 68,6 

Minskning [MWh] 3,8 8,0 

Besparing [kkr/år] 3,5 7,2 

 

För att visa om ventilationsaggregaten har eleffektiva fläktar har beräkningar på SFP 

genomförts. Märkeffekten för båda fläktarna i ventilationsaggregat TA1/FA1 ligger på 

1,85 kW. Aggregatet har ett tilluftsflöde på runt 1030 l/s, vilket också är det största flödet av 

till- och frånluftsflödet som då används i beräkningen. Med dessa värden ges ett SFP på cirka 

3,6. Enligt energideklarationen från 2009 låg SFP tidigare på 5 och ett förslag på att sänka 

detta till 2 gavs. Detta genom att byta till mer eleffektiva fläktar i aggregatet.  
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Hela ventilationsaggregatet byttes år 2012 och har därmed fått mer energieffektiva 

komponenter. Oförändrade kanaldimensioner och tryckfall i ventilationssystemet gör att SFP 

inte sänks till det önskade. För ventilationsaggregat TA2/FA2 är det luftflödet på 2600 l/s som 

används i beräkningen. Värdet på märkeffekterna för från- och tilluftsfläkt är på 11 kW 

vardera. Efter beräkningen med de givna värdena blir SFP 8,5. Genom att byta till mer 

eleffektiva fläktar kan en sänkning av SFP ges. Om ett utbyte av hela ventilationsaggregatet 

genomförs minskas den totala energianvändningen för ventilationen i kanslihus 3. Alla 

beräkningar av SFP finns i bilaga 2. I dokumentation över fläktarna i TA2/FA2 har 

märkeffekten 6 kW hittats för vardera fläkt. Med den effekten erhålls ett SFP-värde på cirka 

4,6. 

 

Ventilationssystemet i kanslihus 3 har problem med höga ljudnivåer, för låga luftflöden samt 

stor differens på trycket i tilluftskanalen. Ventilationssystemet är från 1985 och har därmed 

uppnått dess tekniska livslängd. Komponenterna i ventilationsaggregat TA2/FA2 alstrar 

mycket ljud, vilket beror på åldern av aggregatet och nedsmutsning. Då 

temperaturverkningsgraden för den roterande värmeväxlaren ligger på cirka 72 % antyder det 

att den är något smutsig. Att byta ut ett komplett FTX-system med ett luftflöde på 1500 l/s 

kostar 245 000 kr [17]. Då ventilationssystemet i kanslihus 3 behöver ett större luftflöde 

kommer kostnaden att gå upp. Kostnaden går upp proportionellt mot luftflödet i det aktuella 

ventilationssystemet, 30 000 kr för en ökning på 0,5 m3/s [17]. Då luftflödet i kanslihus 3 

ligger på 2,6 m3/s väljs ett komplett FTX-aggregat för 3 m3/s, vilket resulterar i en kostnad på 

335 000 kr för endast aggregatet. Sedan tillkommer kostnader för arbete vid installationen av 

aggregatet och den totala summan antas till 400 000 kr. Om SFP-värdet för det nya aggregatet 

antas vara 2 erhålls märkeffekten på 3 kW för vardera fläkt. I Tabell 4 redovisas en enkel 

lönsamhetsberäkning för bytet av ventilationsaggregat. Där den nya märkeffekten samt 

minskningen av drifttiden används för att beräkna elanvändningen efter ett eventuellt byte. 

Den nya elanvändningen uppgår till 18,7 MWh/år, vilket ger en besparing på nästan 58 

MWh/år. Med ett elpris på 0,9 kr/kWh blir besparingen cirka 52 100 kr/år, vilket resulterar i 

en payoff-tid på 7,7 år. 

Tabell 4: Minskning av elanvändningen, Eel, då ventilationsaggregat TA2/FA2 byts ut, samt att drifttiden ändras. 

 

5.2 Skolan 
Under tiden för det skrivna avtalet mellan HEM och Regionfastigheter har det varit 

skolverksamhet av olika slag, vilket även bidrar till en skiftande energianvändning. Främst 

har skolan använts av ett bygg- och måleriprogram på gymnasienivå. Med andra ord är det 

Halmstad kommun som är hyresgäst i skolan. Kommunen har nyligen sagt upp hyresavtalet i 

skolan och kommer inte längre vara hyresgäst där. Efter sommaren är det alltså inte någon 

verksamhet i skolan och då kommer den att stå tom. Enligt en lokal resursplan från Region 

Halland har ett förslag lagts fram om att skolan ska rivas inom en snar framtid.  

 

Minskning av elanvändningen vid byte av aggregat samt ändrad drifttid 

Ventilationsaggregat TA2/FA2 i kanslihus 3 

Eel, ursprunglig [MWh/år] 76,6 

Eel, ny [MWh/år] 18,7 

Besparing [kkr] 52,1 

Payoff-tid [år] 7,7 
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Eftersom kommunen nyligen har sagt upp hyresavtalet är det dock inte bestämt när skolan 

kommer att rivas. Det är inget beslut som är taget ännu, men baserat på att skolans 

klimatskärm är i dåligt skick, tekniken för de olika systemen har uppnått den tekniska 

livslängden samt att vissa frånluftssystem inte längre är i bruk är det mycket troligt att skolan 

kommer rivas. Då situationen i dagsläget är relativt oklar finns det inte heller några planer på 

vad som kommer göras på platsen om skolan rivs. I framtiden kan det bli att något byggs på 

platsen eller eventuellt att marken säljs, men det är inte något som är bestämt i dagsläget. 

 

Om det inte bedrivs någon verksamhet i skolan och att den eventuellt kommer rivas, gör att 

det inte finns något skäl i att investera i några nya system som förbättrar energieffektiviteten 

för skolan. Rivs skolan kommer den fjärrvärme och tappvarmvatten som går till byggnaden 

att stoppas. Det medför att energianvändningen för kvarteret Borgen 10 endast kommer vara 

den användning som finns för kanslihus 1 och 3. Byggs det nytt på platsen måste rådande krav 

följas för att energianvändningen ska bli den minsta möjliga. Detta är dock inget som kommer 

beröra HEM då det ansvaret ligger på de byggherrar som leder arbetet.  

5.2.1 Värmesystem 

I de flesta rummen i skolan finns det inga radiatorer. De radiatorer som finns sitter bland 

annat i personalens kök, toaletter, ingång för elever samt i den delen som används av 

målarinriktningen. Dessa radiatorer anses vara onödiga då de sitter under fönster som är 

mycket otäta och bredvid portar som har stora springor ut till omgivningen längs marken. 

Förlusterna är stora och radiatorerna måste väga upp för dem. Då det är mycket otätt är 

energianvändningen högre än vad den borde vara. För några år sedan upptäcktes det att de 

gamla rören i radiatorsystemet läckte, vilket åtgärdades vid upptäckten, men läckaget 

orsakade vattenskador på vissa ställen som inte har åtgärdats på bästa sätt. Oupptäckta 

läckage orsakar ökande energianvändning då varmt vatten pumpas ut utanför systemet och 

medför betydande värmeförluster.   
 

Det är inte bara fönster och portar som har betydande förluster, utan de takfönster som finns 

har även avsevärda förluster ut till omgivningen. Vid inspektion av de takfönster som finns i 

skolan syns det även att vatten har läckt in och skadat träramen på flera ställen. På ett ställe 

finns även en vattenskada längre ner på takkonstruktionen i den stora lokalen.  
 

En likadan beräkning som gjordes för att jämföra fjärrvärmeanvändningen på kanslihus 1 och 

3, har genomförts i skolan. Här visar liknande byggnader i Sverige byggda år 1961-1970 en 

fjärrvärmeanvändning om 133 ± 10 kWh/m2. Fjärrvärmeanvändningen i skolan ligger på 

164,8 kWh/m2, vilket är 24 % större än för liknande byggnader. Det visar starkt på att något 

måste göras med skolan för att energianvändningen ska minska avsevärt för att till och med 

kanske bli lägre än värdet för liknande byggnader. 

 

5.2.2 Ventilationssystem 

Samma mätningar på tilluften som för kanslihus 1 och 3 går inte att utföra i byggnaden då det 

är ett självdragssystem. Dessutom finns inga ventilationsritningar att tillgå för att kunna göra 

någon jämförelse mellan uppmätta värden mot de projekterade. En del av de frånluftsfläktar 

som finns är avstängda på grund av ändrad verksamhet i byggnaden. Däribland det stora 

frånluftssystemet som var installerat för att suga bort partiklar i luften. De tillhörande spjäll 

som finns vid frånluftsfläktar är inte helt stängda, vilket leder till att uppvärmd luft 

okontrollerat passerar ut igenom dessa.  
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Enligt vaktmästaren fungerar inte principen med ett tilluftsaggregat i föreläsningssalen då det 

blir mycket kallt när aggregatet är igång. När aggregatet är avstängt uppges det att luften blir 

mycket dålig i rummet och fönstren går inte att öppna på grund av risk för att de ramlar ut ur 

karmen. Alla olika små system har inga speciella drifttider då de sätts igång och stängs av 

enligt användarens behov. 

 

5.3 Komfortkyla 
För att få bort elanvändningen helt från dagens komfortkyla och skapa en god inomhusmiljö 

genom behagligare temperatur, går det att installera ett kylbatteri i ventilationsaggregatet som 

förses med fjärrkyla. Om fjärrkyla kopplas in kommer faktorerna ovan, att ta bort 

elanvändningen till komfortkyla och skapa en bra inomhusmiljö, således att uppfyllas. 

Stamledningen för fjärrkyla i Halmstad ligger i gatan utanför kanslihus 3, enligt Figur 1. En 

framtida inkoppling till kanslihus 1 och 3 blir därför inte lång och kostnaden för ett sådant 

projekt anses rimligt, varvid fortsatta beräkningar i frågan kommer att utföras. 

 

För att beräkna vilken effekt ett fjärrkylebaserat batteri ska dimensioneras för och 

investeringens lönsamhet, måste en värmebalans ställas upp med avseende på internt 

genererad värme, solinstrålning och värmetransport genom klimatskalet. De gjorda 

beräkningarna för det dimensionerade effektbehovet är utförda med bakgrund av att 

kontorsfastigheter generellt använder 20 W/m2 till kyla, med en total drifttid på 600 timmar 

per år, värden som är hämtade från HEM vid deras projektering av fjärrkyla. En värmebalans 

kommer därmed inte att göras för internt genererad värme, solinstrålning och tillskottet för 

transmission genom klimatskalet.  
 

Luften upplevs som stillastående och varmare i kanslihus 3, jämfört med kanslihus 1. Detta 

beror mest troligtvis på att ventilationsaggregat TA1/FA1, som förser kanslihus 1, byttes ut år 

2012 och kompletterades med ett DX-aggregat. Att gå in och göra en investering med ett nytt 

kylbatteri baserat på fjärrkyla, kan vara tveksamt då anläggningen bara är 4 år gammal och 

den tekniska livslängden för det befintliga batteriet har många år kvar. Kanslihus 3 använder 

enligt kapitel 4.4 Komfortkyla, 1,6 kWh/m2 för komfortkylning. Vid subtraktion av drifttiden 

på 600 timmar innebär det att byggnadens effektbehov i dagsläget är 2,7 W/m2, alltså 

17,3 W/m2 under vad som projekteras för liknande kontorsbyggnader. Uttryckt i 

procentenheter motsvarar samma värden enbart 13,5 %. Intervjuer med anställda i kanslihus 1 

och 3 har gjorts angående hur de upplever inomhusklimatet sommartid. Temperaturen i 

kanslihus 3 upplevs som varmare än kanslihus 1. Förklaringen till det ligger med största 

sannolikhet i det kylbatteri som finns installerat i TA1/FA1, och förser kanslihus 1 med kyld 

luft via ventilationen. Liknande batteri saknas för ventilationsaggregatet TA2/FA2 och 

komfortkylan som finns installerad i vissa delar av kanslihus 3 är långt ifrån tillräcklig för att 

uppnå ett bra inomhusklimat. Med anledning i att det finns ett stort behov av komfortkyla i 

kanslihus 3 och en tveksam investering i kanslihus 1, kommer det att göras två olika 

beräkningar för fjärrkyla. I den första beräkningen undersöks möjligheterna till att installera 

fjärrkyla i kanslihus 1 och 3. I denna beräkning kommer hänsyn tas till att kylbatteriet i 

TA1/FA1 avvecklas där den tillhörande kostnaden för återstående återbetalningstid måste tas 

med i beräkningen. I den andra beräkningen undersöks endast behovet av att installera 

fjärrkyla i kanslihus 3, där behovet av komfortkyla anses vara stort. För skolan kommer 

behovet av komfortkyla inte att utredas med anledning av osäkerheten i skolans framtida 

existens. 
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5.3.1 Beräkning av komfortkyl i kanslihus 1 och 3 

Den första beräkningen är gjord med förutsättning att koppla in både kanslihus 1 och 3 på 

fjärrkylenätet. Det kylbatteri som idag är inkopplat i TA1/FA1 behöver därför kopplas bort, 

vilket är förenat med en kostnad för arbete och bortförsel av komponenten. Batteriet är endast 

fyra år gammalt och avbetalningstiden antas vara 10 år för produkten. Batteriet är således 

endast betalt till fyra tiondelar, vilket innebär att hänsyn måste tas till kostnaden för de 6 

återstående åren av avbetalning. För att kunna jämföra investeringen av fjärrkyla mot andra 

produkter på marknaden, har även en beräkning av att installera ett nytt DX-aggregat med 

värmeväxlare undersökts. DX-aggregatet som fjärrkylan jämförs med har ett COP-värde på 4. 

Med COP-värde menas att ett aggregat använder en del elenergi för att konvertera till fyra 

delar kylenergi. Förutsättningar för att genomföra beräkningen är uppskattningar från HEM 

gällande energiavgift, effektavgift, installationskostnader och anslutningsavgifter, vilka kan 

ses i bilaga 2. För att undvika en stor utbetalning av anläggningen första året, har 

anslutningsavgiften och installationskostnaden delats upp på de tio första åren. 

Fjärrkylecentralens livslängd antas vara minst 30 år och för DX-aggregatet kan livslängden 

mycket väl vara 20 år, men för att räkna med det värsta driftfallet har det kalkylerats i en 

livslängd på 15 år och att DX-aggregatet därefter behöver bytas ut. Resultatet av jämförelsen 

mellan DX-aggregatet och fjärrkylan visas i Figur 8. 

 

Att ansluta kanslihus 1 och 3 till Halmstads fjärrkylenät och förse byggnaderna med 

komfortkyla från fjärrkyla, visar sig inte vara ekonomiskt lönsamt, i jämförelse med det 

eldrivna DX-aggregatet. Kostnaden för att betala den återstående delen av investeringen i 

TA1/FA1 bidrar till att fjärrkyla inte är en ekonomisk lönsam investering i det aktuella fallet. 

Men även utan denna kostnad kan inte fjärrkyla konkurrera prismässigt med DX-aggregatet. 

  

Figur 8: Kostnad för komfortkyla över de första 30 åren för inköp och drift av fjärrkyla 

respektive DX-aggregat med värmeväxlare till kanslihus 1 och 3. 
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5.3.2 Beräkning av komfortkyla i kanslihus 3 

I den andra beräkningen av komfortkyla är det kanslihus 3 som har undersökts och redovisas i 

Figur 9. Grundinvestering är i detta fall mindre på grund av ett lägre effektbehov, mindre 

rördragning samt att den kostnad som var förknippad med kylbatteriet i TA1/FA1, försvinner 

i detta fall helt.  

Även i det andra fallet, när inköp av komfortkyla enbart sker till kanslihus 3, kan fjärrkyla 

inte konkurrera ekonomisk med ett DX-aggregat. Med de avgifter som tillkommer är fjärrkyla 

inte ekonomiskt konkurrenskraftigt kontra andra alternativ på marknaden i de undersökningar 

som har gjorts. DX-aggregatet har visat sig vara mer förmånligt rent ekonomisk i de gjorda 

beräkningarna, sett till inköp-och driftkostnader i jämförelse med fjärrkyla. Fjärrkyla har 

däremot många miljöfördelar som ett elbaserat alternativ saknar. Ett DX-aggregat använder 

köldmedier och frostskyddsmedel i processen. Två medier som vid läckage kan orsaka stor 

skada på miljö. Med fjärrkyla används enbart vanligt vatten med pumpar som cirkulerar 

vattnet i primär- och sekundärsystemen. Om ett läckage skulle inträffa är det enbart kallt 

vatten som läcker ut. Genom att använda kyla som redan finns lagrad i Nissan erhålls en 

bättre exergi i samhället. Således behöver mindre el produceras, vilket bidrar till att uppnå de 

nationella och internationella klimatmålen. 

  

5.4 Total energibesparing 
Samtliga besparingar som har beräknats i arbetet för att sänka energianvändningen presenteras 

här och sammanfattas i tabellformat, Tabell 5. I Tabell 5 visas den totala besparingen om 

samtliga åtgärder för minskad energianvändning tillämpas.  

 

Ventilationsförlusten är en förlust av värmeenergi och går därför under samma kategori som 

energin för uppvärmningen. Då en ändring av drifttiden för båda ventilationsaggregaten i 

kanslihus 1 och 3 genomförs erhålls den sammanlagda energiminskningen på 8,6 MWh/år. 

Vid minskningen av inomhustemperaturen fås energibesparingen 26,1 MWh/år. När dessa två 

värden läggs ihop blir det en total energiminskning på 34,7 MWh/år av värmeenergi. Det är 

en besparing på nästan 10 % av den totala energianvändningen för kanslihus 1 och 3.  

Figur 9: Kostnad för komfortkyla över de första 30 åren för inköp och drift av fjärrkyla respektive 

DX-aggregat med värmeväxlare till kanslihus 3 
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Om de åtgärder gällande ventilationen som presenteras i avsnitt 5.1.2 Ventilationssystem, som 

till exempel byte av ventilationsaggregat och tidsreducering vidtas kan en betydande 

energibesparing för elanvändningen uppnås. Totalt blir det en minskning av elanvändningen 

på 61,8 MWh/år, vilket motsvarar 55 600 kr/år. En sänkning av inomhustemperaturen med en 

grad leder till en årlig besparing på 26,1 MWh, eller 12 800 kr. 

 Tabell 5:Den totala energibesparingen som kan erhållas uppdelad i respektive system 

 

  

Total energibesparing 

Kanslihus 1 och 3 

 Energibesparing 

[MWh/år] 

Kostnadsbesparing 

[SEK/år] 

Investeringskostnad 

[SEK] 

Värmesystem 26,1 12 800 0 

Ventilationssystem 8,6  4 200 0 

Elanvändning 

ventilation 

61,8 55 600 400 000 

Totalt 96,5 72 600 400 000 
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6 Diskussion 

6.1 Diskussion av analys 
Genom att sänka rumstemperaturen med en grad från 22 °C till 21 °C, erhålls en betydande 

minskning av energianvändningen för kanslihus 1 och 3. Eftersom inomhustemperaturen 

ligger över den angivna temperaturen enligt avtalet är detta en åtgärd som rekommenderas. 

Det är mycket som kan göra att temperaturen ligger högre än det angivna. Värme från 

belysning, datorer och personer är förmodligen den främsta anledningen till att det är varmare 

i kanslihus 1 och 3 än vad det borde. På vår och sommar bidrar även solinstrålningen negativt 

på inomhustemperaturen och gör det ännu varmare. Med dessa aspekter inräknade är det ett 

bra argument för att sänka värmen i uppvärmningssystemet för att åstadkomma lägre 

inomhustemperatur. På det sättet utnyttjas de interna värmetillskotten på ett bra sätt.  

 

NTU-beräkningen visar på att värmeväxlaren mellan primär- och sekundärsidan i 

fjärrvärmecentralen är ren då värdet ligger på 3,6. Att rengöra denna är inte aktuellt i 

dagsläget, men kontroller av NTU-värdet borde utföras med jämna mellanrum för att 

säkerställa funktionen. Om värmeväxlaren blir smutsig bör det genomföras en rengöring eller 

eventuellt utbyte för att få en bättre värmeöverföringsförmåga i värmeväxlaren. Därmed blir 

det bättre avkylning till fjärrvärmenätet. 

 

Jämförelsen av den genomsnittliga energianvändningen för kanslihus 1 och 3 visar att 

användningen är 31 % lägre än riktvärdet på 104 kWh/m2 för liknande lokaler. Att jämföra 

med detta värde anses vara mest korrekt då riktvärdet är ett medelvärde över samtliga år bakåt 

i tiden. Eftersom kanslihus 1 byggdes år 1870 är det stor tidsskillnad på byggnadsåren för 

kanslihus 1 och 3, vilket låg till grund för valet av riktvärde. Värdet på 80 kWh/m2 gäller för 

byggnader enligt 1975 års energinorm eller nyare och anses därför inte stämma in på 

kanslihus 1. Om det ändå görs en jämförelse med detta värde ligger den genomsnittliga 

energianvändningen 10 % under 80 kWh/m2. Även om medelvärdet av energianvändningen 

ligger under båda riktvärden borde en minskning av energianvändningen eftersträvas för att 

miljöpåverkan ska vara minsta möjliga. 

 

I kanslihus 1 och 3 finns det inga synliga vattenskador, vilket gör det svårare att säga med 

säkerhet att det finns ett läckage i systemet. Skolan har spår av gamla vattenskador, som har 

uppkommit då skicket på de gamla rören orsakade läckage. Dessa skador är inte åtgärdade på 

bästa sätt, men de är torra och det visar ändå på något vis att det inte finns ett läckage i skolan. 

Det kan vara på det viset att läckaget ändå finns någonstans i kanslihus 1 och 3 samt skolan, 

men att läckaget fortfarande är litet för att inte orsaka synliga skador. Variationen av 

vattennivån i expansionskärlet tyder dock klart på att något inte står rätt till och att det 

förmodligen är en läcka i systemet. Då det inte finns några synliga spår i kanslihus 1 och 3 

samt skolan tolkas det som att läckaget finns i antingen kulverten mellan kanslihus 1 och 3, 

eller i kulverten mellan kanslihus 3 och skolan. Mätningen med värmekamera gav inget 

resultat och kan därför inte bevisa vart i systemet läckaget finns. Vid tidpunkten för 

mätningen är utomhustemperaturen över 10 °C, vilket kan påverka undersökningen avsevärt 

då asfalten får en högre temperatur och det blir svårare för värmekameran att mäta 

temperaturskillnader.  

 

Temperaturen på tilluften är i delar av kanslihus 1 och 3 relativt hög, vilket gör att en god 

omblandning inte uppstår och partiklar följer därmed inte med frånluften ut. Dessa kan istället 

bli kvar i byggnaden och orsaka ett dåligt inneklimat, vilket är mycket ogynnsamt för 

personalen som arbetar på stället. Trycket var även lågt för tilluften i ventilationsaggregatet 

som förser kanslihus 3 med tilluft.  
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Ett lågt tryck i tilluftsdonen gör, i kombination med en hög temperatur på tilluften som ovan 

beskrevs, att omblandningen i rummen kommer påverkas negativt. Det låga trycket i 

anläggningen förklaras troligen av de uppskurna och till storleken, stora hål som upptäcktes i 

ventilationsledningarna på plan tre och fyra.   

 

Rensning av ventilationskanalerna verkar vara komplicerade på många ställen då de är 

svåråtkomliga. Undertaket i kanslihus 1 är fast och måste förmodligen sågas upp i fall det ska 

gå att rengöra kanalerna. Kanslihus 3 har ett undertak av plattor som går att lyfta, men på flera 

ställen är det något som tar emot när dessa lyfts och därför är det svårt att komma åt 

kanalerna. En stor anledning till att energianvändningen ökar i ventilationssystem är att 

kanaler och komponenter är smutsiga. Utan ordentliga kontroller finns det därmed en risk att 

energianvändningen är större än vad den borde i kanslihus 1 och 3. Om rengöring utförs 

regelbundet kan effektiviteten i ventilationssystemen förbättras och energianvändningen 

hållas nere. Luftkvalitén i kanslihus 1 och 3 kommer även förbättras då ventilationssystemet 

rengörs regelbundet, vilket gynnar personalen på många sätt. 

 

För ventilationsaggregat TA2/FA2 i kanslihus 3 kan inte SFP-värdet antas vara korrekt. Enligt 

märkskylten på fläktarna är effekten 11 kW för vardera fläkt, men enligt dokumentation som 

har hittats är effekten för varje fläkt 6 kW. Därför kan inte SFP fastställas med säkerhet. Vid 

denna effekt erhålls ändå ett rätt högt SFP-värde på 4,6 kW/m3/s. Oavsett de olika resultaten 

på SFP är de mycket höga och det ger en stark antydan att ventilationsaggregat TA2/FA2 

använder mer energi än vad det ska göra. Temperaturverkningsgraden för den roterande 

värmeväxlaren ligger under 80 % och anses därför vara smutsigt. Resultaten av SFP-värdet, 

temperaturverkningsgraden samt att ventilationsaggregatet i kanslihus 3 har uppnått sin 

tekniska livslängd är ett kraftfullt argument för att aggregatet ska bytas ut.  

 

Varje rum i skolan har vid behov genomgått åtgärder som anses bra för det enskilda rummet, 

istället för att se hela skolan som en byggnad och utföra åtgärder som är anpassade till 

helheten. På grund av att byggnaden är byggd på 60-talet och inget har gjorts under årens lopp 

vad gäller renoveringar av klimatskal och olika system i byggnaden, märks det att skolan inte 

ses över som den egentligen borde. Om energianvändningen i skolan ska effektiviseras krävs 

omfattande renoveringar av klimatskalet samt installation av ett väl dimensionerat 

ventilationssystem för hela skolan, som är anpassat för den verksamhet som bedrivs i skolan. 

Eftersom klimatskalet inte ingår i avtalet mellan HEM och Regionfastigheter, ligger 

renoveringen av detta på fastighetsägarens sida. Då framtiden är väldigt oklar för skolan är det 

bäst att avvakta gällande investeringar från båda parters håll och föra samtal med varandra för 

att ta reda på hur situationen för skolan kommer att se ut. 

 

Med dagens skick och teknik i skolan skulle det inte vara möjligt att installera fjärrkyla i 

skolan utan stora investeringar som följd. Vintertid har skolan problem med kalla 

temperaturer inomhus. De luftaggregat som finns för att värma skolan fungerar mycket dåligt 

och kan därför inte garantera den givna temperaturen enligt avtalet. Sommartid blir 

inomhustemperaturen lik den temperatur som är ute på grund av de betydliga otätheterna i 

klimatskalet. De stora energiförluster som finns i skolan måste först åtgärdas innan 

projektering fjärrkyla kan påbörjas. Som det ser ut i dagsläget krävs det större åtgärder på 

klimatskalet innan fjärrkyla kan installeras i skola då energin annars försvinna okontrollerat 

ut.  
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Resultatet av de utförda beräkningarna ger en god indikation av behovet. För att mer korrekt 

bestämma vilken effekt som erfordras, bör beräkningarna utföras i ett datorprogram där 

hänsyn tas till byggnadsstommens påverkan över dygnet samt solinstrålning. Det bör även 

göras en känslighetsanalys som belyser hur elpriset i framtiden kommer att utvecklas i 

jämförelse med energipriset för fjärrkyla. Ur ett historiskt perspektiv har fjärrkylepriset enligt 

HEM utvecklats i samma grad som konsumentprisindex. Det kan förklaras i produktionen av 

fjärrkyla som är mindre känslig för förändringar av effektbehovet. I Halmstads fjärrkylenät 

kommer delar av kylan från Nissan. Det gör att när efterfrågan ökar kan produktionen relativt 

enkelt ökas, då den kyla som finns lagrad i Nissan är betydligt högre än den effekt som tas ut. 

De priser som har använts vid beräkning av fjärrkyla är uppskattade värden och kan avvika 

från det korrekta värdet, men en god indikation som ligger nära sanningen har ändå uppnåtts.  

 

Som en konsekvens till att kanslihus 1 och 3 endast använder nattkylning och en liten del 

komfortkyla blir personalen i fastigheterna tvungna att anpassa sig till att temperaturen 

inomhus kommer att variera från början av arbetsdagen, till dess slut. Om det installeras 

fjärrkyla i byggnaden kommer de anställda att få ett bättre arbetsklimat, dels genom en ökad 

omblandning av tilluften, vilket medför att föroreningar i luften sugs ut. Dels kommer 

medarbetare i kontoret att arbeta bättre då arbetstemperaturen kan hållas nere och kontrolleras 

på ett sätt som inte alls går idag. För Regionfastigheters del betyder det att de kan erbjuda sin 

personal på Region Halland ett bättre inomhusklimat. 

 

Fördelen med nattkyla är i detta fall att byggnaden under de första timmarna på morgonen inte 

kräver en aktiv kylning för att hållas sval, utan den kraftiga stommen kan avge kyla till 

rummen. Under den varma delen av säsongen när kylbehovet finns, kommer solinstrålningen 

att vara relativt hög när personalen i kanslihus 1 och 3 har slutat och lämnat byggnaderna för 

dagen. Förslagsvis programmeras ventilationen till att stängas av, och låta kanslihus 1 och 3 

tillfälligt öka i värmegrad för att senare gå över i nattkyleläge där hela processen börjar om 

igen. Genom att följa dessa tillvägagångssätt gällande nattkyla är det möjligt att dimensionera 

kylbatteriet för ett lägre effektbehov, vilket gör att kostnaden för densamma kan hållas nere 

med kortare återbetalningstid som konsekvens utan att inomhusklimatet påverkas negativt. 

Pay-off tid har inte utförts vid fjärrkyleberäkningarna, eftersom kostnaden blir högre efter 

installation. Detta på grund av att det idag finns en väldigt liten del komfortkyla installerad i 

kanslihus 3. 

 

6.2 Framtida åtgärder 
Det finns många sätt att minska energianvändningen i byggnaderna på kvarteret Borgen 10. 

Rapporten har endast redovisat några alternativ som är av betydelse för det aktuella objektet. 

För att komma vidare med arbetet av energieffektivisering på kvarteret Borgen 10 kan 

ytterligare åtgärder genomföras, som inte redogörs för i rapporten. Följande punkter är några 

förslag på åtgärder för att minska energianvändningen, som kan genomföras i framtiden: 

 Installation av ett överordnat styrsystem för värme, ventilation och kyla. Systemet tar 

hänsyn till byggnadens termiska tröghet, lokala väderprognoser samt interna 

värmekällor 

 Montering av rörelsesensorer för belysningen samt byte till mer energieffektiv 

belysning 

 Stänga av ventilationen helt på kvällar och helger. Resterande tid gäller det 

överordnade styrsystemet med närvarostyrning eller styrning via koldioxidhalten 
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 Den roterande värmeväxlaren i TA2/FA2 är gammal och energianvändningen bör 

således vara stor. Värmeväxlarens effekt regleras förslagsvis ner för att låta 

värmebatteriet tillföra den effekt som värmeväxlaren då inte levererar 

 Omfattande renovering av hela skolan om det beslutas att den inte ska rivas 

 Bättre klimatskal, som inte diskuteras i den här rapporten, för att minska 

transmissionsförlusterna 

 Installation av FTX-system vid eventuell renovering av skolan 

 Vidare undersökning av expansionskärlets minskning på vattennivån med hjälp av 

värmekamera  
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7 Slutsats 
Den ökande energianvändningen på kvarteret Borgen 10 i Halmstad har inte kunnat kopplas 

till en enskild faktor. Det är istället många olika faktorer som gör att användningen av energi 

från fjärrvärme ökar. Slutsatsen kan ändå dras att det är skolan som orsakar ökningen av hela 

kvarteret Borgen 10:s energianvändning. För kanslihus 1 och 3 har många delar undersökts 

för att stärka teorin att det är skolan som orsakar ökningen. Fjärrvärmecentralen undersöktes 

med hjälp av NTU-beräkningar, för att kontrollera hur smutsig värmeväxlaren var. De 

framräknade värdena visar att värmeväxlaren är ren, vilket innebär att den fungerar som den 

ska gällande värmeöverföringen. För tappvarmvattnet kunde inga fel spåras. Gällande 

uppvärmningen visade det vara någon grad varmare än vad kanslihus 1 och 3 först var 

dimensionerat för. Att temperaturen är hög gör visserligen att energianvändningen är något 

högre än den borde, men att det varje år ger ett bidrag till den ökande energianvändningen 

anser projektgruppen är mycket osannolikt. Även ventilationssystemet undersöktes för att 

kartlägga energianvändningen. I ventilationskanalerna upptäcktes hål som gör att luft 

okontrollerat läcker ut i systemet. Detta gör att trycket i kanalerna inte kan hållas uppe, 

samtidigt som fläktar går för fullt för att försöka kompensera för det tryckfall som uppstår. 

Konsekvensen blir att onödigt mycket luft tillförs de utrymmen där hålen finns. Luft som 

måste värmas upp med en onödigt stor resursåtgång som följd. Detta är något som enbart 

försämrar effektiviteten i systemet. Expansionskärlet fylls på vid upprepade gånger, vilket är 

en indikator på att ett läckage finns i systemet. Läckaget har en betydelse i den ökande 

energianvändningen, men påverkan i helheten kan inte fastställas. För att påvisa vart och hur 

mycket det läcker bör det föras anteckningar vid påfyllning av expansionskärl för att se 

mängden läckande vatten.  

 

Figur 2 visar att den ökande energianvändningen orsakas av skolan. Det är många faktorer 

som bidrar till detta. Klimatskalet är illa underhållet och innehåller stundtals stora springor 

där värmen okontrollerat försvinner ut. För några år sedan upptäcktes det läckage från fönster 

i tak. Samtliga av dessa demonterades och ersattes med plasttak, vilka har väldigt höga U-

värden och transmissionsförlusterna blir därmed stora. De spjäll som sitter i gamla 

frånluftskanaler bör kontrolleras och stängas för att luft inte ska läcka ut via dessa. Under de 

år som berörs av undersökningen, 2010 till 2015, har det varit olika verksamheter i lokalen, 

vilket bidrar till variationer i energianvändningen då olika processer använder olika mycket 

energi. Då varken klimatskal, ventilations- eller uppvärmningssystem har vårdats i den 

utsträckning som är nödvändigt, är dessa i stort behov av renovering. Om det beslutas att 

skolan kommer att användas när nuvarande hyresgäst har lämnat lokalen bör renoveringar 

genomföras för att minska trenden av en ökad energianvändning på kvarteret Borgen 10. 

 

Efter konstaterandet om vilken del som står för den ökande energianvändningen, var det 

intressant att undersöka vilka åtgärder som gick att göra i kanslihus 1 och 3 för att minska 

energianvändningen i byggnaderna. De åtgärder som har tillämpats för att minska 

energianvändningen kan delas upp i värme- och ventilationsbesparingar. Temperaturen i 

byggnaden ligger över de projekterade värdena för byggnaden, som enligt avtalet mellan 

HEM och Regionfastigheter ska vara 21 °C i kanslihus 1 och 3, men vid undersökning är 

22 °C. En sänkning av inomhustemperaturen med en grad leder till en årlig energibesparing 

av fjärrvärme på 26,1 MWh. För ventilationen bör hela kanalsystemet ses över, både gällande 

de hål som har upptäckts samt smuts i kanalerna. Det stora som kan genomföras när det gäller 

ventilationen är att byta ventilationsaggregat TA2/FA2. Den tekniska livslängden är uppnådd 

och aggregatet använder mer elenergi än vad det ska göra. Genom ett byte kan 

energianvändningen totalt sett minska avsevärt. Investeringen i ett nytt ventilationsaggregat 

ligger på 400 000 kr och återbetalas efter 7,7 år.  
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I och med bytet kan även fjärrkyla installeras samtidigt i systemet, som i sin tur kommer att 

förbättra arbetsmiljön för personalen i kanslihus 3. Genom att göra samtliga åtgärder för 

värme och ventilation kan en total energibesparing av 96,5 MWh erhållas. 

 

Behovet av fjärrkyla undersöktes och visade goda förutsättningar för installation. Idag finns 

det enbart komfortkyla i kanslihus 1 och i delar av kanslihus 3. För kanslihus 1 konstateras det 

att den installerade komfortkylan är tillräcklig för byggnaden och behovet av fjärrkyla är inte 

tillräckligt stort för att det ska vara ekonomiskt lönsamt att byta till fjärrkyla. Den 

miljömässiga fördelen som fjärrkyla innebär, är i det här fallet inte tillräckligt stor för att 

demontera dagens relativt nya kylaggregat och ersätta med ett kylbatteri baserat på fjärrkyla. 

För kanslihus 3 är behovet av fjärrkyla stort. Enbart 13,5 % av den totala komfortkylan, som 

projekteras vid nyinstallationer, finns installerad i kanslihus 3. I kanslihus 3 innebär den 

miljömässiga vinst som fjärrkyla har, är en fördel framför den ekonomiska fördelen som ett 

DX-aggregat har. Om osäkerheten i elprisets fortsatta utveckling läggs in, tillsammans med 

att det finns många komponenter i ett DX-aggregat som kan vålla besvär och gå sönder, blir 

gapet mellan fjärrkyla och DX-aggregatet mindre, till fjärrkylans fördel. Vid installation av ett 

system för komfortkyla, som täcker hela kanslihus 3, leder detta inte till en energibesparing 

jämfört med dagens kylsystem som enbart förser en liten del av byggnaden. Det är viktigt att 

poängtera att en energiökning inte innebär något negativt i detta fall. Ett bättre inomhusklimat 

för de anställda är en vinst i sig. 

 

Projektgruppen rekommenderar HEM och Regionfastigheter att ansluta kanslihus 3 till 

fjärrkylenätet och dimensionera rör och ledningar för ett större effektbehov. Detta för att i 

framtiden kunna ansluta kanslihus 1 till fjärrkylan, när kylbatteriet i TA1/FA1 har uppnått den 

tekniska livslängden. Respektive ventilationsaggregat bör injusteras för att gällande ärvärden 

ska uppfylla börvärden för tryck och temperatur, efter att samtliga uppskurna hål i kanalen har 

tätats. Värmebatteriet i TA1/FA1 behöver justeras för att värma luften när värmeväxlaren inte 

klarar av att uppfylla gällande börvärde för temperaturen. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 – Formelblad 
 

𝜃𝐿𝑀𝑇𝐷 =
𝜃𝐺𝑇𝐷−𝜃𝐿𝑇𝐷

𝑙𝑛
𝜃𝐺𝑇𝐷

𝜃𝐿𝑇𝐷
⁄

     [1] 

𝑁𝑇𝑈 =
∆𝑇𝑚𝑎𝑥

𝜃𝐿𝑀𝑇𝐷
     [2] 

𝜃𝐿𝑀𝑇𝐷  Logaritmisk medeltemperaturdifferens  [°C] 

𝜃𝐺𝑇𝐷  Största temperaturdifferens  [°C] 

𝜃𝐿𝑇𝐷  Minsta temperaturdifferens  [°C] 

∆𝑇𝑚𝑎𝑥  Största avkylning av fjärrvärme/radiatorsida [°C] 

 

𝑆𝐹𝑃 =
∑ 𝑃𝑛

𝑞𝑚𝑎𝑥
  Specifik fläkteffekt   [3] 

∑ 𝑃𝑛  Summan av systemets fläkteffekter  [kW] 

qmax  Största av till- eller frånluftsflödet  [m3/s] 

 

𝐸𝑣𝑣 =
%𝑣𝑣×𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 × 𝜌 × 𝑐𝑝 ×(𝑇𝑣𝑣− 𝑇𝑘𝑣)

3600
   [4] 

Evv  Energianvändning varmvatten  [kWh/år] 

%vv  Andel vatten som blir varmvatten  [%] 

ρ  Vattnets densitet   [kg/m3] 

cp  Specifik värmekapacitet, vatten  [kJ/kg°C] 

Tvv  Varmvattnets temperatur   [°C] 

Tkv  Kallvattnets temperatur, Götaland  [°C] 

     

𝑃 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 × (𝑇𝑚.𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)    [5] 

P  Effekt    [W] 

Qtot  Specifika effektförluster   [W/°C] 

Tm.inne  Medeltemperatur inne   [°C] 

Tute  Medeltemperatur ute, Halmstad 2015  [°C] 

 

𝐸 =
𝑃×𝑡å𝑟

106
  Energianvändning   [6] 

E  Energianvändning   [MWh/år] 

𝑡å𝑟  Årets timmar    [h] 

 

𝜂1  =  
(𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑎𝑣)

(𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒)
 Temperaturverkningsgrad   [7] 

𝜂2  =  
(𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑣𝑥−𝑇𝑢𝑡𝑒)

(𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒)
 Temperaturverkningsgrad   [8] 
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Tfrån  Temperatur frånluft   [°C] 

Tav  Temperatur avluft   [°C] 

Tute  Temperatur uteluft   [°C] 

Tefter vvx  Temperatur efter värmeväxlaren  [°C] 

 

𝐸𝑣 =
𝑞𝑣×𝑐𝑝×𝜌×(𝑇𝑎𝑣−𝑇𝑢𝑡𝑒)×𝑡

1 000
     [9] 

Ev  Ventilationsförlust   [MWh/år] 

qv  Flöde frånluft   [m3/s] 

cp  Specifik värmekapacitet, luft  [kJ/kg, °C] 

ρ  Luftens densitet   [kg/m3] 

t  Drifttid     [h/år] 

 

𝐸𝑣 =
𝑞𝑣×𝑐𝑝×𝜌×(𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒)×(1−𝜂)×𝑡

1 000
    [10] 

η  Temperaturverkningsgrad   [-] 

 

𝐸𝑒𝑙 =
𝑃𝑡𝑜𝑡×𝑡

1000
      [11] 

Eel  Elanvändningen för ventilationen  [MWh/år] 

Ptot  Summan av fläktarnas effekter  [kW] 

t  Drifttiden    [h/år] 
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Bilaga 2 – Beräkningar  

Värmebehov vid sänkning av inomhustemperatur 

I beräkningen av energianvändningen används tilloppstemperaturen på radiatorsidan samt ett 

givet värde av temperaturen för kallvattnet i Götaland. För att få ut de specifika 

värmeförlusterna används ett medelvärde av inomhustemperaturen och medeltemperaturen 9 

°C i Halmstad, från SMHI, 2015 [24]. Vid beräkningen av värmeanvändningen med en 

sänkning av inomhustemperaturen används Halmstads normalårstemperatur på 7,4 °C [25]. 

 

Energianvändning 2015:  
Etot = 636,42 [MWh] 

Eskolan = 285,495 [MWh] 

Ekanslihus1&3 = 636,42 – 285,495 = 350,925 [MWh] 

Vattenanvändningen 2015 uppgick till 1147 [m3]  

20 % av vattenanvändningen blir till varmvatten  

𝐸𝑣𝑣 =  
0,2×1147×1000×4,18×(54−10)

3600
≈ 11 720 [kWh/år]  

 

Värmeanvändning: 
Ekanslihus1&3 = 350 925 – 11 720 = 339 205 [kWh/ år]  

Pkanslihus1&3 = 339 205/8760 = 38,7 [kW] 

Qtot = 
38,7 ×1 000

22−9
 = 2978,6 [W/°C] 

𝐸22°C =
2 978,6×(22−7,4)×8 670

106 ≈ 381,0 [MWh/år] 

𝐸21°C =
2 978,6×(21−7,4)×8 760

106 ≈ 354,9 [MWh/år]  

Eminskning = 381,0 – 354,9 = 26,1 MWh/år 

 

Med prisuppgifter hämtade från hem.se [26]:  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑟ö𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡: 406,67 [𝑘𝑟/𝑀𝑊ℎ] 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡: 53 700 𝑘𝑟 =  84,4 𝑘𝑟/𝑀𝑊ℎ 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑: 406,7 + 84,4 = 491 kr/MWh 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑22°𝐶 =  491 × 381,0 ≈ 187 064 [kr/år] 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑22°𝐶 =  491 × 354,9 ≈ 174 251 [kr/år] 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =  491 ×  26,1 ≈  12 813 [kr/år]    

 

Isolera varmvattenledningar: 

𝐸𝑣𝑣 =  
0,2×1147×1000×4,18×(2,6)

3 600
≈ 693[kWh/år]  

𝐸𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  =  0,693 ×  491 =  340 [kr/år] 
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NTU 

Temperaturerna på fjärrvärme- och radiatorsidan är medeltemperaturer hämtade från 16:e och 

17:e april.  

TFVtill = 93,4 °C  TFVretur = 43,1 °C 

TRADtill = 47,1 °C TRADretur = 41,1 °C 

ΔTFV = 93,4 – 43,1 = 50,3 °C  ΔTmax 

ΔTRAD = 47,1 – 41,1 = 6 °C 

ΘGTD = 93,4 – 47,1 = 46,3 °C 

ΘLTD = 43,1 – 41,1 = 2 °C 

Θ𝐿𝑀𝑇𝐷 =  
46,3−2

𝑙𝑛46,3
2⁄

 ≈ 14,1   

NTU = 50,3/14,1 ≈ 3,6  

 

Nyckeltalsberäkning kanslihus 1 och 3, 2015 

Skolans area uppgår till 26,5 % av den totala Atemp för kvarteret Borgen 10. 

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎𝑛 =  11 720 ×  0,265 =  3109,8 [kWh] 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑚2 =
350 925 − 3109,8

4 848
≈ 71,7 [kWh/m2]  

 

Beräkning av luftflöde i konferensrum 

Arean för konferensrum 530/531 är uppskattad till 20 m2. Antal personer som max kommer 

vistas i rummet antas till 15 personer. 

𝐿𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = (7 × 15) + (0,35 × 20) = 112 [l/s]  

 

Ventilationsflöde i kanslihus 3 

För beräkning av ventilationsflöde har ett värde på 0,7 l/s,m2 använts, som kommer från 

senaste energideklarationen. Till- och frånluftsflöde antas vara lika i ventilationsaggregat 

TA2/FA2. 

0,7 × 3 668 ≈ 2 600 [l/s]  

 

Ventilationsförlust vid ändrade drifttider 

Kanslihus 1 har en ursprunglig drifttid på 80 h/vecka medan kanslihus 3 ligger på 67 h/vecka. 

Per år blir det 4 160 h respektive 3 484 h. Drifttiderna för både kanslihus 1 och 3 ändras till 

60 h/vecka, vilket är 3 120 h/år. 
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Temperaturverkningsgrad kanslihus 1: 

𝜂1 =
21,4−5,3

21,4−2,9
= 0,87  

Temperaturverkningsgrad kanslihus 3: 

𝜂2 =
16,6−3,8

21,6−3,8
= 0,72  

 

Ursprunglig ventilationsförlust kanslihus 1: 

𝐸𝑣 =
0,99×1×1,2×(5,3−2,9)×4 160

1 000
 ≈ 11,9 [MWh/år] 

𝐸𝑣 =
0,99×1×1,2×(21,4−2,9)×(1−0,87)×4 160

1 000
 ≈ 11,9 [MWh/år] 

Ursprunglig ventilationsförlust kanslihus 3: 

𝐸𝑣 =
2,57×1×1,2×(21,6−3,8)×(1−0,72)×3 484

1 000
 ≈ 53,7 [MWh/år]  

 

Minskning av ventilationsförlust vid ändrad drifttid kanslihus 1: 

𝐸𝑣 =
0,99×1×1,2×(5,3−2,9)×3 120

1 000
 ≈ 8,9 [MWh/år] 

𝐸𝑣 =
0,99×1×1,2×(21,4−2,9)×(1−0,87)×3 120

1 000
 ≈ 8,9 [MWh/år]  

Minskning av ventilationsförlust vid ändrad drifttid kanslihus 3: 

𝐸𝑣 =
2,57×1×1,2×(21,6−3,8)×(1−0,72)×3 120

1 000
 ≈ 48,1 [MWh/år] 

  

Besparing kanslihus 1: 

11,9 – 8,9 = 3 [MWh/år] 

Besparing kanslihus 3: 

53,7 – 48,1 = 5,6 [MWh/år] 

Total ekonomisk besparing: 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =  (3 + 5,6) ×  491 ≈ 4 223 [kr/år]  

 

Minskad elanvändning för ventilationen vid ändrade drifttider 

Priset för elen antas ligga i intervallet 0,8-1,0 kr/kWh.  

Ursprunglig elanvändning kanslihus 1: 

𝐸𝑒𝑙,𝑘𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖ℎ𝑢𝑠1 =
3,7×4 160

1000
≈ 15,4 [MWh/år]  

´ 
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Ursprunglig elanvändning kanslihus 3: 

𝐸𝑒𝑙,𝑘𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖ℎ𝑢𝑠3 =
22×3 484

1000
≈ 76,6 [MWh/år]  

 

Ny elanvändning vid ändrad drifttid: 

𝐸𝑒𝑙,𝑘𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖ℎ𝑢𝑠1 =
3,7×3 120

1000
≈ 11,5 [MWh/år] 

𝐸𝑒𝑙,𝑘𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖ℎ𝑢𝑠3 =
22×3 120

1000
≈ 68,6 [MWh/år]  

 

Besparing per år: 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖ℎ𝑢𝑠1 = 0,9 × (15 392 − 11 544) = 3 463,2 [kr/år] 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖ℎ𝑢𝑠3 = 0,9 × (76 648 − 68 640) = 7 207,2 [kr/år] 

  

SFP 

𝑆𝐹𝑃𝑘𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖ℎ𝑢𝑠1 =  
1,85+1,85

1,03
 ≈ 3,6 [kW/m3/s] 

𝑆𝐹𝑃𝑘𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖ℎ𝑢𝑠3 =  
11+11

2,6
 ≈ 8,5 [kW/m3/s]  

Alternativt: 

𝑆𝐹𝑃𝑘𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖ℎ𝑢𝑠3 =  
6+6

2,6
 ≈ 4,6 [kW/m3/s] 

 

Minskad elanvändning vid byte av TA2/FA2 samt ändrad drifttid 

Ursprunglig elanvändning = 76,6 [MWh/år] 

Ptot,ny = 6 [kW] 

𝐸𝑒𝑙,𝑛𝑦 =
6×3 120

1000
≈ 18,7 [MWh/år] 

 

Besparing efter minskad elanvändning: 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 0,9 × (76 648 − 18 720) = 52 135,2 [kr/år] 

Payoff-tid: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
=

400 000

52 135,2
≈ 7,7 [år]  

 

Nyckeltalsberäkning skolan, 2015 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑚2 =
285 495 + 3109,8 

1 751
≈ 164,8 [kWh/m2] 
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Fjärrkylebehov 

Följande värden är uppskattade värden från liknande byggnader av HEM: Kylbehov: 20 

W/m2; Anslutningsavgift: 2800 kr/kW; Effektavgift: 300 kr/kW, år; Energiavgift: 330 

kr/MWh; Drifttid: 600 h/år. Installationskostnaderna är följande; Rördragning: 30 000 kr; 

Fjärrkylecentral: 100 000 kr; Inkoppling: 20 000 kr 

Kostnad för att byta ut befintligt aggregat ≈ 106 000 kr 

Kanslihus 1 och 3, fjärrkyla: 

𝑃 = 20 × 4 848 = 96,96 [kW] 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 96,96 × 600 = 58 176 [kWh/år] 

𝐴𝑛𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 = 2 800 × 96,96 = 271 488 [kr] 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 = 300 × 96,96 = 29 088 [kr/år] 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 = 30 000 + 100 000 + 20 000 = 150 000 [kr] 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 =
330 ×58 176

1 000
= 19 198 [kr/år] 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡, 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 =  
271 488 + 150 000

10
≈ 42149 [kr/första 10 åren] 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡, å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 = 19 198 + 29 088 = 48286 [kr/år] 

 

DX-aggregat: 

Inköpskostnad aggregat: 400 000 kr; installationskostnader: 50 000 kr; Servicekostnader: 

5000 kr/år; COP -värde: 4 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡, 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 =  
400 000 + 50 000

10
≈ 45 000 [kr/första 10 åren] 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡, å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 =
58 176

4
× 0,9 +  5000 = 18090 [kr/år] 

 

Enbart kanslihus 3: 

Samma priser som ovan med undantag från: rördragning 20 000 kr 

𝑃 = 20 × 3 668 = 73,36 [kW] 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 73,36 × 600 = 44 016 [kWh/år]  

𝐴𝑛𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 = 2 800 × 73,36 = 205 408 [kr] 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 = 20 000 + 100 000 + 20 000 = 140 000 [kr]  

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 = 300 × 73,36 = 22 008 [kr/år]  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 =  
330 ×44 016

1 000
 ≈ 14 525 [kr/år]  

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡, 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 =  
205 408 + 140 000

10
≈ 34 541 [kr/första 10 åren] 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡, å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 = 22 008 +  14 525 = 36 533 [kr/år] 
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DX-aggregat: 

Inköpskostnad aggregat ≈ 343 400 kr; installationskostnader: 50 000 kr; Servicekostnader: 

5000 kr/år; COP -värde: 4 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡, 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 =  
343 400 + 50 000

10
≈ 39 340 [kr/första 10 åren] 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡, å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 =
44 016

4
× 0,9 +  5000 = 14 904 [kr/år] 



42 

 

Bilaga 3 – Ventilationsmätningar  
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Bilaga 4 – OVK-protokoll 
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Bilaga 5 – Jämförelsetal 
 

 

Jämförelsetal 

Energianvändning 

 

Liknande byggnader Kvarteret Borgen 10 

Kontorsbyggnader 104 [kWh/m2] Kanslihus 1 och 3 71,1 [kWh/m2] 

Skolor 133 [kWh/m2] Skolan 164,8 [kWh/m2] 

NTU-värde 
 

Liknande fjärrvärmecentraler Kvarteret Borgen 10 

Generellt 3-5 Kanslihus 1, 3 och skolan 3,6 

 SFP 

Liknande ventilationsaggregat Kvarteret Borgen 10 

1970-80 3-5  [kW/m3/s] Kanslihus 3, förmodat 4,6  [kW/m3/s] 

Nya aggregat 1,5-2  [kW/m3/s] Kanslihus 1 3,6  [kW/m3/s] 

Fjärrkyla 
 

Liknande byggnader Kvarteret Borgen 10 

Lokaler 34 [kWh/m2] Kanslihus 3 1,6 [kWh/m2] 
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