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Sammanfattning 

En kontorsbyggnad (sthlm new hus 4) lokaliserad i södra Hammarbyhamnen med 

utsikt mot Hammarbybacken projekteras år 2018. Klimatreglering av kontorsbygg-

nad sker via radiatorer, högtemperaturskylbafflar och förbehandlad tilluft. Byggna-

den är i dagsläget projekterad för fjärrvärme respektive fjärrkyla. Studien syftar till 

att undersöka om borrhålslager är ett rimligt alternativ ur ett miljöperspektiv och 

livscykelkostnad, till att förse kontorsbyggnaden med värme och kyla. 

Målet med undersökningen är att ta fram ett energibehov för kontorsbyggnaden, 

vilket sker genom att kontorsbyggnaden byggs upp i beräkningsverktyget IDA ICE, 

som används för att simulera kontorsbyggnadens energibehov. Energibehovet täcks 

med fjärrvärme och fjärrkyla (energisystem I) respektive borrhålslager (energisy-

stem II) som primär energikälla. Modell över borrhålslager konstrueras i Excell ba-

serad på erfarenhetsmässiga indata. 

Livscykelkostnad nyttjas som kalkyleringsmetodik vid den ekonomiska jämförel-

sen mellan energisystemen. Miljöbedömning baseras på nordisk elmix, vid beräk-

ning av miljöbelastning för respektive energisystem. 

Energisystem II medför ett behov om effektspetsning för att undvika överdimens-

ionering av värmepump vilket sker via anslutning till fjärrvärme och fjärrkyla. 

Livscykelkostnad visar på ekonomisk brytpunkt vid kalkyltid av 11 år, där borr-

hålslager blir ekonomiskt fördelaktigt. Miljömässigt släpper energisystem II ut 14,3 

ton CO2eq jämfört med energisystem I som resulterar i ett reducerat utsläpp av 47 ton 

CO2eq baserat på nordisk elmix. 

Nyckelord: Geoenergi, värmepump, livscykelkostnad, nordisk elmix, kontors-

byggnad 

  



 
 

Abstract 

An office building (sthlm new hus 4) located in the south of Hammarbyhamnen 

overlooking Hammarbybacken is planned in 2018. Climate control of the office 

building are via radiators, high-temperature chilled beam and pre-treated supply air. 

The building is currently being designed for district heating and remote cooling. The 

study aims to investigate whether borehole thermal energy system (BTES) are a rea-

sonable alternative to provide the office building with heat and cooling, from an en-

vironmental- and life cycle cost (LCC) perspective. 

The aim of the study is to generate an energy requirement for the office building, 

which is done by construct a model of the building using IDA ICE, a simulation 

software. The energy requirement is covered by either district heating/-cooling (en-

ergy system I) or BTES (energy system II) as the primary energy source. A model 

of the BTES is constructed in excel based on data from experience input. 

Life cycle cost analysis are used for economical comparison between the energy 

systems. The environmental assessment is based on Nordic electricity mix, which 

controls the impact of the energy systems.  

Energy system II entails a need for energy support to avoid over dimension the 

heat pump, which is done by complementing the surplus need through district heat-

ing and remote cooling.  

LCC shows an economic breakpoint at 11-year calculation period, where BTES 

becomes economically advantageously. Environmentally, energy system II releases 

14.3 tonnes of CO2eq compared to energy system II which results in a reduced emis-

sion of 47 tonnes of CO2eq based on Nordic electricity mix. 

Keywords: Geoenergy, heatpump, life cycle cost, Nordic electricity mix, office 

building 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras initialt uppsatsens bakomliggande syfte och mål. Av-

snittet övergår till att beskriva termisk komfort och klimatregleringssystem ur ett 

brett perspektiv och baseras främst på litteratur eftersom utvecklingen inom området 

bedöms låg vilket medför att de litterära böckerna fortfarande är aktuella. Beskriv-

ning av geotermiska energilagringssystem baseras främst på rapporter från akade-

miska tidskrifter. Krav och rekommendationer på kontorsbyggnad är främst baserad 

på boverket, arbetsmiljöverket och BELOK. Rekommendationer och schablonmäss-

iga data för exempelvis tidsscheman är baserad på data från SVEBY. Inledningen 

avslutas med en beskrivning av kontorsbyggnaden och dess indata som baseras på 

kravspecifikationer från ÅF.  

1.1 Bakgrund 

Antropogena processer har sedan den industriella revolutionen haft stora negativa 

effekter ur ett globalt perspektiv. Atmosfärens koldioxidhalt har under de två senaste 

decennierna ökat från 280 ppm till 400 ppm. Havet som hittills agerat som en sänka 

för koldioxid, håller på att bli mättad vilket resulterar i att temperaturen kommer att 

öka i snabbare takt än idag. Koldioxid är den största bidragande faktorn till den glo-

bala uppvärmningen. Förstärkningseffekten utgörs till 60 % av koldioxid och 30 % 

av metangas. Världens energiförbrukning står till 80 % av fossila bränslen, vilket har 

en stor inverkan på koldioxidutsläppen (World wildlife fund [WWF] 2017). 

Field et al. (2012) presenterade i IPCC:s rapport att en temperaturökning tenderar 

till att medföra en negativ påverkan på biologisk mångfald, ekosystem, extrema vä-

derfenomen och ökad exploatering av Arktis. Korallrev och andra känsliga ekosy-

stem överlever troligtvis inte en temperaturökning på 2 ̊C (World wildlife fund 

[WWF] 2018). I Parisavtalet beslöts därför mål om att begränsa jordens tempera-

turökning till under 2 °C och sikta mot att inte överstiga 1,5 °C (European commiss-

ion 2018). 

År 2017 lämnade Sverige in en rapport till FN:s politiska högnivåforum, om håll-

bar utveckling. I rapporten framkommer att energitillgången i Sverige är god. Med 

en andel på 53 % år 2014 av slutlig förnyelsebar energianvändning är Sverige ett 

föredömligt exempel i EU. Även om tillgången är god i Sverige krävs det ur ett hol-

istiskt perspektiv att landet fortsätter att sträva efter effektivisering och utveckling. 

Energikommissionen presenterade därför ett förslag om en helt fossilfri elektricitets-

produktion år 2040 samt att år 2030 jämfört med 2005 skall ha en energieffektivitet-

sökning på 50 % relativt BNP (Globala målen för hållbar utveckling 2017). 

År 2015 står bostäder och service för 40 % av den slutliga energianvändningen i 

Sverige med en energiförbrukning på 140 TWh (energimyndigheten 2016a). För lo-

kaler uppgår den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten mot 

18,3 TWh år 2015. Uppvärmningen sker till största del av fjärrvärme och delvis el-

värme. Se figur 1 för en överblick av olika uppvärmningssätt. Kontor och förvaltning 

har en genomsnittlig energianvändning gällande komfortvärme, komfortkyla samt 
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uppvärmning av varmvatten på 111 [kWh/m2] år 2011 – 2015 (Energimyndigheten 

2016b). 

 
Figur 1 Energianvändning med inriktning uppvärmning av lokaler i Sverige år 2017 (Energi-
myndigheten 2016b). 

Geoenergi är en teknik som ämnar att värma och vid behov kyla en byggnad ge-

nom att nyttja frivärme och -kyla som återfinns lagrad i marken. Begreppet geoenergi 

omfattar tekniker som bergvärme och borrhålslager. Bergvärme används traditionellt 

vid uppvärmning av bostäder. Tekniken bygger på värmeväxling mellan en köldbä-

rande fluid som cirkulerar i ett slutet system och marken. Köldmediet transporterar 

värme från mark till värmepump. Värmepumpens cirkulerande köldmedium värme-

växlar mot köldmediet i marken. Värmepumpen syftar till att nyttja den lagrade vär-

men i marken och öka värdet på värmen genom att tillföra energi via en kompressor. 

Borrhålslager bygger på samma princip som bergvärmesystemet men i större skala. 

Det finns aktiva och passiva borrhålslagersystem. Aktiva borrhålslager ämnar lagra 

värme eller kyla i marken genom att aktivt värma respektive kyla marken vid ener-

giöverskott. Passiva borrhålslager ämnar att endast utnyttja den naturligt lagrade 

energin i marken. Borrhålslagren nyttjar vanligen 10 – 100-tals bergvärmebrunnar 

beroende på energibehov jämfört med bergvärmesystemet som brukar en bergvär-

mebrunn (Erlström et al. 2016). 

Fjärrvärme och fjärrkyla är som tidigare nämnt vanliga metoder för att tillgodose 

värme respektive kyla i kontorsbyggnader. Fjärrvärme är även vanligt förekom-

mande inom bostäder medan fjärrkyla traditionellt endast används inom affärs- och 

kontorslokaler. Både fjärrvärme och fjärrkyla har en stadig konsumtionsökning. 

Fjärrvärme och fjärrkyla är centralt producerad och transporteras från produktions-

anläggning till konsument via fjärrvärmeledningar respektive fjärrkylledningar 

(Energimyndigheten 2015).  
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1.2 Problemformulering 

En kontorsbyggnad (sthlm new hus 4) lokaliserad i södra Hammarbyhamnen med 

utsikt mot Hammarbybacken projekteras år 2018. Kontorsbyggnaden använder ett 

HVAC (heating, ventilation and air conditioning) system för att uppnå termisk kom-

fort. Traditionella radiatorer används för uppvärmning och högtemperaturs kylbaff-

lar används för nedkylning av kontorsmiljö i kombination med förbehandlad tilluft. 

Byggnaden är lokaliserad i Fortum energis domän för fjärrvärme- respektive kyla, 

vilket medför att kontorsbyggnaden planeras att kopplas till Fortum energis fjärr-

värme- och kylledningar. En energiberäkning på den projekterade kontorsbyggnaden 

utförs för att bedöma om den projekterade kontorsbyggnaden klarar de utsatta bör-

värden som är satta till 20 ̊C – 25 ̊C i kontorsmiljö. IDA ICE används som beräk-

ningsverktyg för att simulera kontorsbyggnadens energibehov. I samarbete med ÅF 

infrastructure AB utförs en undersökning om borrhålslager är ett rimligt alternativ, 

istället för fjärrvärme och fjärrkyla, till att förse kontorsbyggnaden med värme och 

kyla, ur en miljö- och livscykelkostnad.   

1.3 Projektets syfte 

Motivet med studien är att undersöka om den projekterade kontorsbyggnaden i 

södra Hammarbyhamnen klarar av att upprätthålla tillräcklig värme- och kyla för att 

uppnå termisk komfort inom byggnadens börvärden. Om kontorsbyggnadens ener-

gisystem inte klarar av att tillgodose byggnadens kontorsmiljö med eftersträvad ter-

misk komfort, skall rimliga förbättringar föreslås för att minimera avvikelser från 

byggnadens börvärden. Studien syftar även till att undersöka om borrhålslager är ett 

ekonomiskt- och miljömässigt försvarbart alternativ för uppvärmning och nedkyl-

ning av kontorsbyggnad och eventuellt kunna ersätta användning av fjärrvärme och 

-kyla. 

1.4 Projektmål 

• Jämförelsestudie mellan två stycken integrerade energisystem i kontorsbygg-

naden där klimatregleringen justeras med fjärrvärme/-kyla respektive borr-

hålslager. 

• Utföra en livscykelkostnadsanalys för respektive energisystem för att ta reda 

på den totala kostnaden för ett traditionellt fjärrvärme-/kylsystem och borr-

hålslager. 

• Ur ett samhällsperspektiv undersöka vilka konsekvenser ett bortval av fjärr-

värme/-kyla för klimatreglering av kontorsbyggnad har på miljön. 
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1.5 Avgränsning 

Studien ämnar studera två stycken integrerade energisystem för uppvärmning och 

nedkylning av kontorsbyggnad. Energisystemens distributionssystem är identiska 

och skiljer sig endast på kyl- och värmekälla. Energisystemen är begränsade till fjärr-

värme och fjärrkyla respektive borrhålslager. Värme- respektive kylsystemet utfor-

mas enligt tillhandahållna planritningar. Kontorsbyggnadens energibehov beräknas 

via beräkningsverktyget IDA ICE. Intern värmealstring i kontorsbyggnad begränsas 

till personer, utrustning och belysning. Dimensionering och utformning av kontors-

plan efterföljer tillhandahållna planritningar. Kontorsbyggnadens lokalisering är be-

gränsad till södra Hammarbybacken i Stockholm. Dimensionering och beräkning av 

borrhålslager utförs i en förenklat konstruerad modell i Excell baserad på erfaren-

hetsmässiga indata tillhandahållna av Yang Chen, företags intressent. Vid bedöm-

ning av miljöeffekter begränsas systemgränsen till norden. 
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1.6 Övergripande teknisk beskrivning 

1.6.1 Termisk komfort 

Människans upplevda välbefinnande influeras starkt av den termiska komforten. 

Termiskt klimat och luftens kvalitet är avgörande faktorer för den termiska komfor-

ten. Det termiska klimatet bestäms av luftens temperatur, operativ temperatur, luft-

flödeshastighet samt luftfuktighet. Luftens kvalitet bestäms av mängd föroreningar i 

partikel- och gasform. Skillnaden mellan föroreningar i partikelform och gasform är 

att partiklar ur ett tekniskt perspektiv lättare att filtrera bort (Abel & Elmroth 2008). 

Termiskt klimat 

Ämnesomsättning och klädsel 

Människans metabolism och klädsel har en stor inverkan på hur det termiska kli-

matet upplevs. Metabolism är den ämnesomsättning som människor har och är indi-

viduell för respektive person. Ämnesomsättningen är kroppens sätt för att ta tillvara 

på den energi som återfinns i födan. Energiomsättningen medför en värmealstring 

och mäts i enheten met som är den sammanlagda värmeavgivningen från strålning, 

förångning och konvektion. Enligt definition motsvarar 1 met en värmealstring på 

58,2 W/m2 kroppsyta. En vuxen människa har generellt en kroppsyta på 1,6 – 1,8 m2 

(Abel & Elmroth 2008). 

Klädsel är den individuella isolering mot omgivande klimat som respektive per-

son använder för att reglera den upplevda temperaturen. Klädsel mäts i enheten clo, 

där 1 clo motsvarar 0,155 m2·K/W i ett rum med operativ temperatur på 20 °C i 

kombination med stillasittande arbete (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Luftens temperatur 

Begreppet lufttemperatur beskriver rummets temperatur men är missvisande ur 

en komfortsynvinkel. Genom att mäta luftens temperatur bortses luftens rörelse och 

omgivande värmestrålning, vilka båda har stor inverkan på termisk komfort. Vilket 

grundas i att lufttemperatur inte bör användas som ett mått av termisk komfort (ibid).   

Operativ temperatur 

Begreppet operativ temperatur beskriver rummets temperatur baserat på ett me-

delvärde mellan omgivande ytors- och luftens temperatur i rummet. Kalla ytor med-

för att människor som befinner sig i rummet kan uppleva sig frusna (ibid).   

Luftflödeshastighet 

Luftrörelser orsakas vanligen genom kallras, luftstrålar från tilluft via ventilat-

ionssystem eller kylsystem samt otätheter i klimatskal. Vid högre lufthastigheter kyls 

huden ner till följd av ökad värmetransport mellan hud och omgivning. Kallras orsa-

kat av kalla ytor beror på att luften närmast den kalla ytan kyls ner. Kall luft väger 

mer till följd av ökad densitet och ett luftflöde bildas. Traditionellt är fönster relativt 

kalla i förhållande till rummets temperatur, vilket medför att den största riskzonen 

för kallras är vid fönster. Luftrörelser orsakade av luftstrålar beror vanligen av dåligt 

utplacerade tilluftsdon eller undermåligt kalibrerade tilluftsflöden (ibid).   
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Luftfuktighet 

Begreppet luftfuktighet, i sammanhang av termisk komfort, beräknas vanligen i 

form av relativ fuktighet. Den relativa fuktigheten beskriver luftens mättnadsgrad av 

fukt. Traditionellt pendlar den relativa luftfuktigheten utomhus mellan 65 % - 90 % 

beroende på årstid. Varmare luft klarar av att bära med sig mer fukt innan mättad. 

Under sommarmånaderna är den relativa fuktigheten inomhus som störst och under 

vintermånaderna som lägst. Optimalt bör en relativ fuktighet inomhus eftersträva 

mot 40 % - 60 % för att minimera tillväxt av virus, bakterier, kemiska emissioner 

och allergiastma (ibid). 

Föroreningar i luften 

Föroreningar i partikelform är ur ett tekniskt perspektiv lättare att rena eftersom 

det, beroende på partikelstorlek, går att filtrera bort i luftfilter. Partikelföroreningar 

tillkommer både naturligt och av mänsklig verksamhet. Naturliga partikelförore-

ningar tillkommer bland annat via bränder, erosioner, vulkanutbrott, sporer och pol-

len. Partikelföroreningar orsakade av mänsklig verksamhet är exempelvis trafik, för-

bränningsanläggningar och industriella utsläpp. Partiklarnas storlek influerar starkt 

möjligheten av filtrering (Abel & Elmroth 2008). 

Föroreningar i gasform är svårare att rena eftersom det inte går att filtrera bort på 

samma sätt som partikelföroreningar. Istället för att filtrera bort föroreningen handlar 

det om koncentration och kräver istället en utspädningseffekt, där ren luft spär ut den 

förorenade luften. Föroreningar i gasform beräknas i enheten ppm (parts per million). 

Föroreningarna alstras kontinuerligt av människor och av förbränningsprocesser. 

Element som inredning och konstruktionsmaterial i byggnader avger gasförore-

ningar. Den vanligaste formen av förorening inomhus är koldioxid och orsakas av 

människor (ibid). 

Odörer inomhus tillkommer från inredning, byggnadsmaterial och människor vil-

ket riskerar att medföra ett obehag under vistelse i utsatt rum. Även vid högre halter 

av skämd luft riskerar ett obehag tillkomma (Warfvinge & Dahlblom 2010).   

PPD index 

Det är i praktiken omöjligt att tillgodose samtliga människor i en lokal med ter-

misk komfort som uppnår respektives individuella krav. PPD index är ett mått som 

uppskattar andel missnöjda individer med det termiska klimatet. Generellt kommer 

en andel på 10 % av den gruppmänniskor som befinner sig i lokalen vara missnöjd 

med det termiska klimatet (Abel & Elmroth 2008). 
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1.6.2 Klimatskal 

Övergripande beskrivning 

Byggnadens klimatskärm är den gräns som separerar omgivande klimat mot in-

omhusklimat. Klimatskärmen utgörs av byggnadens olika konstruktionselement i 

form av golv mot mark, väggar, tak, dörrar och fönster. Syftet med klimatskärmen 

är att möjliggöra för en reglering mot termisk komfort inomhus oberoende av omgi-

vande klimat. U-värden används för att beskriva klimatskärmens isolerande förmåga. 

Låga U-värden eftersträvas för att minimera transmissionsförluster genom byggna-

dens klimatskal (Abel & Elmroth 2008). 

Fönster 

Fönster medför en ökad värmeförlust eftersom de har en sämre isoleringsförmåga 

än ytterväggarna. Fönster syftar till att släppa in dagsljus till lokalerna vilket försvå-

rar tillvägagångssätt till att förbättra dess U-värde. För att förbättra fönstrens isole-

rande förmåga tillsätts vanligen ett beläggningsskikt av silver eller tennoxid. Skiktet 

påverkar instrålning av den kortvågiga stålningen (dagsljus) marginellt samtidigt 

som en större andel av den långvågiga strålningen reflekteras bort. För att minimera 

värmestrålning kan antalet lager av glas utökas till två eller tre. Mellan lagren av 

fönster kan isolerande gas som argon eller krypton tillsättas för att minimera föns-

terrutans U-värde. Argon eller krypton används vanligen på grund av att deras vär-

meledningsförmåga är sämre än luftens (ibid). 

Köldbryggor 

Begreppet köldbryggor innebär fogar mellan olika konstruktionselement. Köld-

bryggorna medför generellt en ökad värmeförlust och är svåra att isolera tillräckligt. 

Köldbryggor återfinns bland annat vid (ibid): 

 

▪ Yttervägg mot innergolv 

▪ Yttervägg mot innervägg 

▪ Hörn där yttervägg möter yttervägg 

▪ Fogar runt fönster 

▪ Tak mot yttervägg 

Tätningsskikt 

Lufttätning är viktigt för att undvika en infiltration av uteluft. Ett dåligt tätskikt 

medför ökad risk för fuktskador. Vid fall där varm inneluft transporteras ut via kli-

matskalet riskeras en kondensbildning vid kontakt med kall yta. Kondensbildningen 

medför med tiden fuktskador på byggnad. Generellt används ett vindskydd för att 

minimera infiltration av uteluft och en ångspärr för att minimera transport av fukt 

via byggnadselement (ibid). 
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1.6.3 Geotermiska energilagringssystem 

I takt med ökad användning av förnybara energikällor ökar kravet på system som 

ämnar att optimera energiproduktionen. Termiska energisystem producerar inte 

själva energi, men är system som optimerar användning av förnybar energi genom 

att lagra överskottsvärme från bland annat industriella processer och solvärme 

(Bridger & Allen, 2014; Lee, 2014). Akviferlager, bergvärme och borrhålslager är 

samtliga tekniker som nyttjar energi som återfinns naturligt i marken. Akvifer och 

borrhålslager brukas vanligen i byggnader med större energibehov jämfört med berg-

värme (Rostampour, Jaxa-Rozen, Bloemendal, & Keviczky, 2016).  

Akviferlager 

Akviferlager är en teknik för termisk energilagring som nyttjar grundvatten för 

lagring av termisk energi. Lagret lämpar sig för byggnader med större energibehov, 

som sjukhus, kontorsbyggnader och universitet (Sommer, Valstar, Leusbrock, 

Grotenhuis, & Rijnaarts, 2015). Grundvatten har en relativt stabil temperatur året 

runt vilket medför att temperaturen inte varierar med säsong (Zhou, Gao, Chen, Yan, 

& Spitler, 2015). Tekniken utgörs av ett grundvattenmagasin som återfinns i nivå 

med grundvattnet. Grundvattenmagasinet är uppdelad i två zoner, en för lagring av 

värme och en för lagring av kyla. (Vanhoudt, Desmedt, Van Bael, Robeyn, & Hoes, 

2011). Respektive zon har en brunn för injektion och extraktion av termisk energi. 

Brunnarna återfinns med ett avstånd på 100 meter – 200 meter mellan varandra 

(Sommer et al., 2015). Akviferlager lagrar traditionellt kyla vid temperaturer runt 5 

°C - 12 °C (Bakr et al., 2013) (Sommer et al., 2015). Lagring av värme kan ske via 

låg alternativt hög temperatur beroende på tillgång av överskottsvärme. Låg - tem-

peraturslagring sker vanligen vid temperaturer på <25 °C (Bloemendal & Hartog, 

2018). Hög – temperaturslagring sker vanligen vid temperaturer som överstiger 45 

°C och kan uppgå mot 60 °C – 80 °C (Bloemendal & Hartog, 2018; Sommer et al., 

2015). Energilagringen är säsongsbaserad, under vinterhalvåret injekteras kylt vatten 

i grundvattenmagasinets kalla zon och värme extraheras från den varma zonen. Un-

der sommarhalvåret injekteras varmt vatten i den varma zonen och kyla extraheras 

från en kalla zonen (Rostampour et al., 2016). En värmepump används för att höja 

värdet på värmen och därefter tillgodose byggnaden med termisk komfort via dess 

energisystem (Zhou et al., 2015). Se figur 2 för en schematisk överblick över ett 

akvifer lager. 

 

Figur 2 Schematisk överblick över ett akvifer lager, Inspirerad av (Vanhoudt et al., 2011). 
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Bergvärme 

Bergvärmepumpar är en värmepump som värmeväxlar mot marken. Bergvärme-

brunnar borras till ett djup på 100 – 300 meter. Kollektorslang placeras i bergvärme-

brunnen och bildar ett slutet kretslopp tillsammans med värmepumpen. Den cirkule-

rande fluiden utgörs vanligen av vatten och bioetanol. Bioetanol tillsätts för att und-

vika risk för frysning. Den köldbärande vätskan värmeväxlar mot den omgivande 

marken och mot en värmepump som höjer värdet på värmen. Bergvärmesystemet 

lämpar sig även för kylning. Under sommarhalvåret understiger markens temperatur 

omgivande lufttemperatur och kyla kan hämtas upp från marken istället för värme 

(Erlström et al. 2016). 

Bergvärmepumpars effektivitet mäts i COP enligt samma metodik som värme-

pumpar eller i SCOP som är säsongbaserad COP (Energimyndigheten 2014). Vär-

meväxlingen mot marken betraktas som fri värme- och kyla. COP och SCOP kan 

överstiga 1 vilket innebär att energin som utvinns ur systemet överstiger det insatt 

arbetet (Cengel & Boles 2010). En bergvärmepumps SCOP ligger vanligen mellan 

2,8 – 5,0 i årsvärmefaktor, vilket innebär att brukaren utvinner 2,8 – 5,0 gånger mer 

kWh per kWh som stoppas in i form av el (Energimyndigheten 2014). Se figur 3 för 

en schematisk överblick över ett bergvärmesystem. 

 

Figur 3 Schematisk överblick över ett bergvärmesystem, inspirerad av (Erlström et al. 2016). 
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Borrhålslager 

Borrhålslager utnyttjar sensibel energi som återfinns lagrad i marken. Tekniken 

utgörs av en serie av bergvärmebrunnar som dimensioneras av det beräknade värme-

behovet. Bergvärmebrunnarna uppgår mot ett djup på 30 – 100 meter men kan uppgå 

mot ett djup på 200 meter (De Ridder, Diehl, Mulder, Desmedt, & Van Bael, 2011; 

Rad, Fung, & Rosen, 2017). Dubbel U-formade, enkel U-formade eller koncentriska 

kollektorslangar används för att innesluta ett värmeväxlande cirkulationsmedium 

(Rad et al., 2017). Högdensitets polyetylen är ett syntetiskt material som kollektors-

langarna vanligen består av för att undvika biologisk nedbrytning och en längre livs-

längd (Rad et al., 2017). Det cirkulerande mediet utgörs vanligen av en blandning av 

vatten och etanol eller glykol, som tillsätts för att undvika frysning (Kizilkan & 

Dincer, 2012, 2015; Rad & Fung, 2016; Rad et al., 2017). I passiva borrhålslager 

agerar marken värmekälla- respektive sänka beroende på årstid. Markens temperatur 

är stabil året runt bortsett från de översta 5 – 10 meter som påverkas av den lokala 

säsongstemperaturen (Kizilkan & Dincer, 2012). Borrhålslagret är ett slutet system 

som är kopplat till en värmepump. Cirkulationsmediet i kollektorslangarna värme-

växlar mot värmepumpens förångare, där värmepumpen använder den utvunna ener-

gin från marken till att värma upp byggnaden (Dehkordi, Schincariol, & Olofsson, 

2015).  

Borrhålslager används vanligen i kristallin berggrund. I den kristallina berggrun-

den transporteras grundvatten via sprickor. För att värmeväxlingen mellan kollekt-

orslangar och berggrunden ska vara optimal krävs att bergvärmebrunnarna fylls ut 

med grot eller naturligt grundvatten via sprickor för att öka den konduktiva värme-

transporten. Grot utgörs vanligen av bentonit och kvarts blandat med vatten eller 

sand. Bentonit används som fyllmedel för att öka kontaktytan och kvarts används för 

sin goda värmekonduktivitet (Pavlov & Olesen, 2012; Rad & Fung, 2016; Rad et al., 

2017).  

Grundvatten har generellt en positiv inverkan på systemets effektivitet. Vid upp-

tag av värme under vinterhalvåret kyls marken ned och systemets effektivitet mins-

kar. Grundvattnet medför en advektiv värmetransport och för med värme från omgi-

vande berggrund till det lokala området med bergvärmebrunnar. Grundvatten stabi-

liserar energisystem med ojämnt effektuttag (Dehkordi et al., 2015).  

 

 

Figur 4 Schematisk överblick över ett borrhålslager, inspirerad av (De Ridder et al., 2011). 
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Borrhålslager i bruk i Sverige 

Karlstads universitet 

Akademiska hus har i samarbete med Karlstads universitet etablerat ett marklager 

för uppvärmning och nedkylning av universitetets byggnader, som täcker en yta på 

100 000 m2. Marklagret omfattar 203 bergvärmebrunnar med djup av 240 meter, 

värmepumpar, styrutrustning och pumpar. Systemet använder fyra stycken värme-

pumpar för att höja värdet på värmen. Genom att nyttja värme i berggrunden ersätts 

behovet av fjärrvärme. Energisystemets värmeeffekt uppgår mot 3,2 MW. Kyla häm-

tas som fri kyla direkt från marken. Energisystemets kyleffekt ligger på 1,25 MW. 

För att ytterligare minimera systemets miljöpåverkan används solceller för att driva 

styrutrustning och pumpar. Solcellerna producerar 34 MWh/år. Eftersom marklagret 

inte klarar att tillgodose hela universitetets energibehov som uppgår mot 5600 MWh 

värme och 1000 MWh kyla per år nyttjas närliggande fjärrvärmecentral för täckning 

av effekttoppar och uppvärmning av tappvarmvatten (Akademiskahus 2018). 

Stockholms universitet 

Akademiska hus har även i samarbete med Stockholms universitet etablerat ett 

marklager för uppvärmning och nedkylning av universitetets byggnader, som täcker 

en yta på 80 000 m2. Marklagret omfattar 130 borrhål med djup av 230 meter. Berg-

grundens temperatur varierar mellan 20 grader och några plusgrader. Systemet täcker 

5000 MWh fjärrvärme och förser även byggnaden med 1400 MWh kyla (Akade-

miska hus 2015).  

Förutsättningar i Sverige 

Bergvärmebrunnar 

Utvinnande av geoenergi i Sverige utgår från två typer av brunnskonstruktioner, 

filterbrunnar och bergborrade brunnar. Filterbrunnar används vanligen inom öppna 

system. Porösa jordlager i form av grus och sand samt sedimentära berggrunder med 

bra vattenföring lämpar sig för filterbrunnar. Konstruktionstekniken för filterbrunnar 

baseras på ett intag av vatten för värme och kyla. Filterrör används för att separera 

fluiden från de solida material som återfinns i marken från att komma in i systemet 

(Erlström et al. 2016). 

Bergborrade brunnar används vanligen i slutna system och lämpar sig bäst i 

kristallin berggrund. Denna typ av brunn är i Sverige den vanligaste typen för geo-

energi. Under borrningen av berg uppstår ofta sprickor som resulterar i ett vatten-

flöde på 100 – 1000 [l/h]. System som använder bergborrade brunnar kräver en kon-

taktyta mellan kollektorslang och berggrunden. Vanligen används vatten, som natur-

ligt uppkommer vid sprickor, alternativt används grot som fyllmedel. För passiva 

geoenergisystem är naturligt förekommande grundvatten fördelaktigt. Grundvattnet 

kan agera både som värmekälla eller värmesänka. Vid uttag av värme från marken 

under vinterhalvåret sjunker marktemperaturen vilket minskar systemets effektivitet. 

Grundvatten tillför värme, vilket höjer systemets effektivitet. Det motsatta uppstår 

under sommarhalvåret. Bergborrade brunnar har oftast en diameter på 115, 140 eller 

165 mm (ibid). 
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Berggrund 

Magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter utgör bergarternas huvud-

grupper. Bergarter som består av smält magma benämns som magmatiska bergarter. 

De magmatiska bergarternas karaktär beror på kristalltillväxten. En snabbare avsval-

ning resulterar i finare korn i bergarten. Basalt och ryolit är magmatiska bergarter 

som avsvalnat nära jordytan och har fina korn i bergstrukturen. Granit och gabbro är 

magmatiska bergarter som återfinns på större djup vilket medför en längre avsval-

ningsperiod som resulterat i större korn i bergstrukturen (Erlström et al. 2016). 

Bergarter som består av sediment som kompakterats och cementerats utgör de 

sedimentära bergarterna. Typiska sedimentära bergarter i Sverige är lerskiffer, kalk-

sten och sandsten (ibid). 

Metamorfa bergarter utgörs av magmatiska eller sedimentära bergarter och bildas 

under extrema temperaturer och tryck. Typiska metamorfa bergarter är marmor, 

gnejs och amfibolit (ibid). 
I Sverige utgörs berggrunden till största del av kristallina bergarter som gnejs och 

granit. Sedimentära bergarter återfinns i mindre utsträckning i Sverige. Generellt 

återfinns de sedimentära bergarterna i södra Sverige, Öland, Gotland och fjällkedjan. 

Bergartens struktur påverkar de termiska egenskaperna i marken. De sedimentära 

bergarterna är i strukturen porösare och är jämfört de kristallina bergarterna mer vat-

tenförande, som är kompaktare i strukturen (ibid). 

Berggrunden avgör vilket typ av geoenergi som lämpar sig bäst, där sedimentär 

berggrund lämpar sig bättre för akvifer och kristallin berggrund lämpar sig bättre för 

borrhålslager (ibid). 

Bergarternas fysikaliska parametrar 

Berggrundens termiska egenskaper bestäms av dess värmeledningsförmåga, vär-

mekapacitet och värmediffusivitet. Sambandet mellan de termiska egenskaperna be-

skrivs enligt ekvation 1 (Sundberg 1991). 

𝜅 =
𝜆

𝐶
          (1) 

Där:  

κ  = Berggrundens värmediffusivitet [m2/s] 

λ  = Berggrundens värmeledningsförmåga [W/m ̊C] 

C  = Berggrundens värmekapacitet [kWh/m3 ̊C] 

Marken utgörs av tre stycken faser, en solid fas, en vätskefas och en gas fas, vilket 

påverkar värmetransporten. Berggrundens densitet har en stor inverkan på lednings-

förmågan, en högre densitet medför en lägre porositet och kontaktytan ökar vilket 

förbättrar värmeledningsförmågan. Vätskefasen i marken som vanligen utgörs av 

vatten har en bättre ledningsförmåga än gasfasen som vanligen utgörs av luft, vilket 

medför att ett större vatteninnehåll ökar markens värmeledningsförmåga. Vid låga 

temperaturer, 0 ̊C - 25 ̊C, är värmeledning den dominerande värmetransporten. Vid 

höga temperaturer, 25 ̊C – 95 ̊C, medför ångdiffusion en större inverkan (vid fall där 

vattenmättnadsgraden är låg eller medelhög). Värmeledning kvarstår som domine-

rande värmetransport vid fall där vattenmättnadsgraden är hög (ibid).  
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Grundvatten 

Grundvatten härstammar från regnvatten som färdas under marken från högre höj-

der till lägre. Grundvattnet har en stor påverkan på geoenergianläggningars effekti-

vitet. Beroende på typ av system kan grundvatten vara till en fördel eller nackdel. 

Passiv geoenergi erhåller en högre effektivitet vid högre grundvattenflöden och age-

rar som en temperaturutjämnare. Under vinterhalvåret används den värme som finns 

lagrad i marken. Vid upptag av värme, kyls marken ner och effektiviteten minskar 

på geoenergisystemet. Grundvattnet som passerar värmeväxlar mot marken och vär-

mer upp marken som kyls ned av energisystemet. Aktiva geoenergisystem som aktivt 

värmer upp marken under sommarhalvåret riskerar att förlora effektivitet med den 

värmeurladdning som orsakas av grundvattenflödet (Erlström et al. 2016). 

Grundvattenflödets genomströmningsförmåga påverkas av bergart och porut-

rymme. I kristallina bergarter som granit återfinns vanligen sprickor i vilka grund-

vattnet kan transporteras. Grundvattnet i sedimentära bergarter transporteras via 

berggrundens porer (ibid). 
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1.6.4 Fjärrvärme 

Centralt producerad och distribuerad värme benämns som fjärrvärme. Fjärrvär-

men används till att värma upp byggnader. Fjärrvärmen produceras i fjärrvärmeverk, 

kraftvärmeverk eller spillvärme från industrier. Fjärrvärmeverk ämnar endast till att 

producera fjärrvärme. Kraftvärmeverk producerar fjärrvärme och el. Kraftvärmever-

ken utnyttjar rökgaskondensering för att producera elektricitet. Fjärrvärmeverk och 

kraftvärmeverk kan återvinna energi genom att förbränna restprodukter. I Sverige 

brukas huvudsakligen avfall och biobränsle som bränsle för uppvärmning av vatten. 

Bränslet i Sverige är till 90 % förnyelsebart (Rydegran 2017a). Se figur 5 för en 

överblick över bränslefördelning i svensk fjärrvärmeproduktion.  

 

Figur 5 Bränsleanvändning för produktion av svensk fjärrvärme (Rydegran 2017a). 

1.6.5 Fjärrkyla  

Centralt producerad och distribuerad kyla benämns som fjärrkyla. Primärt brukas 

fjärrkyla av byggnader med större behov av kyla som exempelvis kontorsbyggnader. 

Kylan används i byggnadens klimatregleringssystem för termisk komfort. Produkt-

ion av fjärrkyla sker vanligen i form av att nyttja spillvärme från processer för pro-

duktion av kyla via kylmaskiner eller genom att nyttja frikyla från närliggande sjö 

eller hav (Energimyndigheten 2015). 
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1.6.6 Klimatsystem i byggnad 

Byggnadens klimatsystem syftar till att förse dess lokaler med värme och kyla 

efter behov. Behovet av värme och kyla styrs av omgivande temperatur, verksamhet 

och klimatskalets egenskaper. Rummets värmebalans bestäms av den interna värme-

alstringen och klimatskalets värmetransport. Intern värme genereras av människor, 

utrustning samt belysning. Värmetransmissioner och värmetransport sker genom kli-

matskalet. Värmetransmissioner sker genom klimatskalets väggar, golv, tak, dörrar 

och fönster. Värmetransport sker via luftläckage genom klimatskalet. Klimatsyste-

met dimensioneras efter utsatta krav men eftersom energisystemet riskerar att bli 

överdimensionerat och kostsamt om rummen strikt skall efterfölja de utsatta kraven 

kan formuleringar som att det tillåts över-/underskrida temperaturen med en viss 

mängd arbetstimmar per år förekomma (Abel & Elmroth 2008). 

Värmesystem 

Byggnadens energisystem för värme består av fyra sektioner, tillförsel av värme, 

system för distribuering, rumsvärmare & tappvarmvatten samt ett styr- och reglersy-

stem. Se figur 6 för en schematisk överblick över ett värmesystem i byggnad (ibid). 

 

 
Figur 6 Värmesystem för kontorsbyggnad, inspirerad av (Abel & Elmroth 2008). 

Tillförsel av värme 

Värme kan produceras på plats eller via en central produktionsanläggning. Plats-

producerad värme sker generellt via en förbränning i panna. Centralt producerad 

värme benämns vanligen som fjärrvärme. Alternativt kan el användas för att värma 

upp byggnaden genom att konvertera elektrisk energi till värme. För uppvärmning 

av bostad med el används vanligen elradiatorer, elpanna eller värmepump. Elradia-

torer och elpanna återfår samma mängd värmeenergi som stoppas in i form av el. 

Värmepump omvandlar el till värme via en process som resulterar i att mängden 

värmeenergi överstiger energimängden av el som stoppas in (ibid). 
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Värmepump 

 I enlighet med termodynamikens andra huvudsats transporteras värme från det 

varmare mediet till det kallare. En värmepump är en cyklisk anordning som syftar 

till att absorbera värme från en värmekälla och avger värme till en värmesänka. Ett 

köldmedium cirkulerar i värmepumpen. Förångaren är en värmeväxlare och fungerar 

som en värmesänka för den omgivande temperaturen. I förångaren förångas köldme-

diet vilket medför en fasomvandling som kräver energi. Värme absorberas i förång-

aren som transporteras till en kompressor som ökar trycket på köldmediet. Arbetet 

kräver energi som tillförs med elektricitet. Det trycksatta köldmediet passerar en 

kondensor där det omgivande trycket sänks och det förångade köldmediet konden-

serar vilket frigör energi i form av värme. Värmen avges till omgivningen som agerar 

som en värmesänka relativt kondensorn (Cengel & Boles 2010). Se figur 7 för en 

schematisk överblick över en principiell värmepump.  

 

Figur 7 Schematisk överblick över principiell värmepump, inspirerad av (Cengel & Boles 
2010). 

En värmepump använder låg-värdig värme i kombination med arbete för att få ut 

en högre värdighet på värmen. Värmepumpens effektivitet benämns ofta som 

COPHP. Effektiviteten på värmepumpen kan beskrivas genom ekvation 2 och 3 

(ibid). 

𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃 =
𝑄𝑢𝑡

𝑊𝑛𝑒𝑡
         (2) 

𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃 =
𝑄𝑢𝑡

𝑄𝑢𝑡−𝑄𝑖𝑛
        (3) 

Där: 

Qut = värmeenergi absorberats av omgivning [J] 

Qin = värmeenergi absorberats av förångare från omgivning [J] 

Wnet = Arbete in [J] 
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En kylmaskin är baserad på samma cykliska anordning som värmepumpen men 

syftet är det motsatta. Kylmaskinen syftar till att kyla ned ett område genom att ab-

sorbera värme från det nedkylda området och avge värme till omgivningen. En kyl-

maskins effektivitet benämns i COPR. Kylmaskinens effektivitet beräknas enligt ek-

vation 4 och 5 (ibid).  

𝐶𝑂𝑃𝑅 =
𝑄𝑖𝑛

𝑊𝑛𝑒𝑡
         (4) 

𝐶𝑂𝑃𝑅 =
𝑄𝑖𝑛

𝑄𝑢𝑡−𝑄𝑖𝑛
        (5) 

Carnot process 

I enlighet med termodynamikens första huvudsats kan energi varken skapas eller 

förstöras, vilket medför att de effektivaste processerna är reversibla. En reversibel 

process innebär att inga förluster sker under processens arbetscykel. Den teoretiskt 

mest effektiva värmepumpen kallas därför Carnot värmepump. Den termiska effek-

tiviteten för en värmepump beräknas via ekvation 6 och den termiska effektiviteten 

för en Carnot värmepump beräknas via ekvation 7 (Cengel & Boles 2010). 

𝜂𝑡ℎ = 1 −
𝑄𝐿

𝑄𝐻
         (6) 

𝜂𝑡ℎ = 1 −
𝑇𝐿

𝑇𝐻
         (7) 

Där: 

QL = Värmeenergi från värmekälla [J] 

QH = Värmeenergi till värmesänka [J] 

TL = Temperatur på värmekälla [K] 

TH = Temperatur på värmesänka [K] 

Vid fall där värmepumpens termiska effektivitet överensstämmer med Carnot vär-

mepumpens termiska effektivitet har det teoretiska maximum uppnått. Värmepum-

pens termiska effektivitet kan inte utan att bryta mot termodynamikens andra lag och 

överstiga Carnot värmepumpens termiska effektivitet. Värmepumpens teoretiskt 

maximala COP beräknas via ekvation 8 (ibid).  

𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃,𝑟𝑒𝑣 =
1

1−
𝑇𝐿
𝑇𝐻

        (8) 

Generellt motsvarar värmepumpens verkningsgrad 50 % - 70 % av Carnot pro-

cessen, vilket medför att värmepumpens COP motsvarar 50 % - 70 % av Carnot 

värmepumpens COP (Industrial heat pumps 2018). 

System för distribuering 

Distribuering av värme i byggnader sker traditionellt via luft eller vatten (Abel & 

Elmroth 2008). 
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Värmesystem 

System för uppvärmning sker traditionellt via vattenburna eller eldrivna värmare. 

Vanliga värmare är radiatorer, konvektorer, golvvärme och takvärme. Samtliga 

rumsvärmare kan vara vattenburna och direkt-el drivna. Radiatorer och konvektorer 

placeras vanligen under fönster för att motverka kallras (Warfvinge & Dahlblom 

2010). 

Radiatorer värmeväxlar termisk energi mot rumsluften i syfte att värma upp luften 

och nyttjar strålning och naturlig konvektion för att värma upp rummet (ibid). Na-

turlig konvektion är värmetransport som bygger på fluidrörelse som uppstår till följd 

av densitetsskillnad i luften. Densitetsskillnaden i luften beror på att temperaturen 

närmast radiatorn är varmare än rummets temperatur. Den varma luften erhåller en 

lägre densitet och rör sig uppåt och ersätts med kallare luft från rummet. Energitrans-

port till följd av naturlig konvektion beskrivs med ekvation 9 (Cengel 2006). 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = ℎ ∙ 𝐴𝑦𝑡𝑎 ∙ (𝑇𝑦𝑡𝑎 − 𝑇𝑜𝑜)      (9) 

Där: 

h = konvektiv värmeöverföringsförmåga [W/m2, C̊] 

Ayta = Konvektiv yta [m2] 
Tyta = Konvektiva ytans temperatur [̊C] 

Too = Omgivningstemperatur [̊C] 

Termisk strålning uppstår mellan två ytor vars temperaturer skiljer sig åt. Strål-

ningsenergin består av elektromagnetiska vågor. Ekvation 10 beskriver den maxi-

mala termiska strålning som kan avges från en yta. Ekvation 11 beskriver det faktiska 

strålningsutbytet mellan två ytor (ibid). 

�̇�𝑏𝑜𝑡𝑙𝑧 = 𝜎 ∙ 𝐴𝑦𝑡𝑎 ∙ 𝑇𝑦𝑡𝑎
4        (10) 

�̇�𝑠 = 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ 𝐴𝑦𝑡𝑎 ∙ (𝑇𝑦𝑡𝑎
4 − 𝑇𝑜𝑚𝑔

4 )      (11) 

Där: 

ε   = Strålningsutbyteseffektivitet [%] 

σ = Stefan-Boltzmann´s konstant [W/m2, K4] 

Tomg = Omgivande ytas temperatur [K] 

Tyta  = Varma ytas temperatur [K]  

En kombinerad värmetransport mellan naturlig konvektion och strålning beräknas 

enligt ekvation 12 (ibid).  

�̇�𝑡𝑜𝑡 = ℎ𝑘𝑜𝑚𝑏. ∙ 𝐴𝑦𝑡𝑎 ∙ (𝑇𝑦𝑡𝑎 − 𝑇𝑜𝑚𝑔)      (12) 

Där: 

hkomb. = Kombinerat värmeövergångstal, inkluderar både strålning och naturlig 

konvektion [W/m2, C̊] 

Konvektorer utnyttjar samma princip som radiatorer för uppvärmning av rum men 

är mindre och kan därför placeras på utrymmen som är för små för traditionella ra-

diatorer. För att den värmeväxlande ytan inte ska bli för liten veckas en plåt för öka 

den totala värmeväxlande arean (Warfvinge & Dahlblom 2010). 
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Golvvärme utgörs av värmeslingor placerade under golvet och värmer upp rum-

met genom konvektion och strålning på liknande sätt som radiatorer. Nackdelen med 

golvvärme är att värmeöverföringen oftast är sämre till följd av att luftens cirkulat-

ionsrörelser är sämre. Fördelen med golvvärme är att rummets termiska komfort ofta 

upplevs bättre (ibid). 

Takvärme utgörs av en varm takpanel som huvudsakligen värmer upp rummet via 

strålning. Den konvektiva värmetransporten är mycket låg eftersom den uppvärma 

luften befinner sig i takhöjd och inte ersätts med kall luft (ibid). 

Styr- och reglersystem 

Värmebehovet i en byggnad varierar beroende på väderstreck, storlek på rum och 

typ av aktivitet, vilket medför att värmebehovet för respektive rum är individuellt. I 

system som nyttjar vattenburna radiatorer används strypventiler i kombination med 

termostater som reglerar värmen efter behov. Vattenburna värmesystem är relativt 

långsamt vid reglering av värme jämfört med direkt-el värme och luftburen värme. 

Elradiatorer reglerar snabbt sin effekt efter förändrat behov men blir även känsligare 

för temporära temperaturförändringar (Abel & Elmroth 2008). 

Bortförande av värme 

Kyla kan produceras på plats eller via en central produktionsanläggning. Plats-

producerad kyla sker generellt via en kylmaskin. Centralt producerad kyla benämns 

vanligen som fjärrkyla (ibid). Alternativt kan frikyla hämtas via borrhålslager eller 

närliggande grundvattendrag eller sjö. För luftburen kyla används vanligen ventilat-

ionssystemet. För vattenburen kyla används vanligen kylbafflar och kylpaneler 

(Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Kylsystem  

Kylbafflar bygger på en påtvingad konvektion. Nedkylt vatten transporteras ge-

nom och kyler ned en rad flänsar. Tilluften passerar de nedkylda flänsarna och en 

konvektiv värmetransport kyler ned tilluften innan den transporteras in i rummet. 

Den totala yt-arean på flänsarna motsvarar den möjliga ytan att värmeväxla. Gene-

rellt brukar framledningstemperaturen på vattnet ligga på 14 ̊C och returtemperatu-

ren på 18 ̊C (ibid).  

Kylbafflar med framledningstemperatur på 20 ̊C och returtemperatur på 23 ̊C be-

nämns som högtemperaturskylbafflar. Fördelen med högtemperaturskylbafflar är att 

systemet är kompatibelt med frikyla av högre temperaturer, dock medför ett högre 

temperatursintervall en större konvektiv yta jämfört med en traditionell kylbaffel, 

enligt Chen Yang1. Se figur 8 för en schematisk överblick över en principiell kylbaf-

fel. 

 

                                                           
1 Chen Yang Ph. D. Energy Technology ÅF, intervju den 4 april 2018 
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Figur 8 Schematisk överblick över en principiell kylbaffel, inspirerad av (Warfvinge & 
Dahlblom 2010). 

En kylpanel bygger på strålning som den huvudsakliga kylningseffekten och ut-

görs av en nedkyld panel som sitter i takhöjd. Panelen fungerar som en värmesänka 

i rummet och de omgivande ytorna strålar mot panelen som leder bort värmen 

(Warfvinge & Dahlblom 2010).  

Ventilation 

Begreppet ventilation innebär i grunden en luftutväxling mellan frisk och förore-

nad luft i ett slutet område. Föroreningar alstras kontinuerligt av, som tidigare nämnt, 

människor, byggmaterial och inredning. Föroreningarna sprids ut i rummet som följd 

av koncentrationsutjämning. Ventilationssystemet utnyttjar utspädningseffekten och 

genom att tillföra frisk luft till det slutna området förs föroreningar med ut via de 

utplacerade frånluftsdonen. Ventilationsflödet styrs av halt föroreningar, temperatur 

och typ av verksamhet. Koldioxid, som tillkommer naturligt via utandning, är vanli-

gen en styrande faktor för ventilationsbehov. Halten koldioxid beräknas i enheten 

ppm (parts per million). Det finns fyra typer av ventilationssystem som traditionellt 

används (Abel & Elmroth 2008): 

▪ S-system (Självdragssystem) 

▪ F-system (Frånluftssystem) 

▪ FT-system (Från- och tilluftssystem) 

▪ FTX-system (Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning) 

S-system användes traditionellt i byggnader byggda före 70-talet och styrs enbart 

av termodynamiska krafter. Systemet utnyttjar skorstenseffekten, där densitetsskill-

nader mellan kall uteluft och uppvärmd luft inomhus medför att den uppvärmda luf-

ten stiger uppåt och förs ut ur byggnaden via exempelvis dess skorsten och ersätts av 

ett direkt intag av uteluft (Energimyndigheten 2011). Luft med lägre densitet stiger 

uppåt och transporteras ut via byggnadens utlopp (Cengel & Boles 2010). Ett under-

tryck skapas i byggnaden som följd av att den varma luften transporteras ut. Under-

trycket resulterar i att luft utifrån transporteras in i byggnaden via inlopp och otät-

heter i klimatskalet (i dåligt isolerade byggnader) (Energimyndigheten 2011). Vind-

tryck påverkar också ventilationsflöde i S-system. Vind påverkar luftutväxlingen i 

byggnaden till följd av ett övertryck skapas på lovartfasaden, där luft trycks in i 
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byggnaden. På läsidan skapas ett undertryck där luft sugs ut ur byggnadens klimat-

skal. S-system är ofördelaktiga ur ett energiperspektiv eftersom systemet saknar sys-

tematisk kontroll och uppvärmd luft transporteras ut ur byggnaden utan att tas tillvara 

på via värmeväxling (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Typen F-system är en moderniserad version av S-systemet. Modernare byggnader 

saknar ofta skorstenar och principen för självdrag uteblir. Tilluft tillförs via 

uteluftsventiler som ofta placeras i nivå med radiatorer under fönster. Tilluften värms 

upp av radiatorn innan den transporteras in i lokalen. Ett frånluftsdon placeras stra-

tegiskt i ett badrum eller kök för att sedan ledas ut ur byggnaden med hjälp av en 

frånluftsfläkt. F-systemet har ersatt de termiska krafterna med ett el-styrt system som 

ger större kontroll över ventileringen (ibid). 

Typen FT-system krävs vid ökade ventilationsbehov. Jämfört med tidigare 

nämnda S-, och F-systemen, nyttjar FT-systemet inte termodynamiska krafter utan 

använder en tilluftsfläkt för att förse rummet med luft. Frånluften transporteras sedan 

ut ur byggnaden via frånluftsdon (Abel & Elmroth 2008). 

Typen FTX-system använder likt FT-system en tilluftsfläkt för att förse rummet 

med luft. Skillnaden mellan FT-, och FTX-system är att FTX-systemet värmeväxlar 

till- och frånluften innan frånluften lämnar systemet. Värmeväxlingen medför att 

värme återvinns ur frånluften och mindre energi krävs för att värma upp tilluften till 

önskad temperatur. Genom att värmeväxla till och frånluften kan en energibesparing 

på 60 % - 80 % uppnås (Energimyndigheten 2011).  

Luftbehandlingsaggregat 

Ett luftbehandlingsaggregat förbehandlar uteluften innan den transporteras in i 

byggnaden som tilluft. Ett luftbehandlingsaggregat utgörs principiellt av (Warfvinge 

& Dahlblom 2010): 

▪ Luftintag 

▪ Reglerspjäll 

▪ Filter 

▪ Värmeväxlare (i FTX-system) 

▪ Värmebatteri 

▪ Kylbatteri 

▪ Fläktar 

▪ Ljuddämpare 

▪ Luftutsläpp 

 

Uteluften tas in via ett mekaniskt filter i form av ett uteluftsgaller som ämnar att 

filtrera bort större föremål som löv och djur. Lufthastigheten får inte överstiga 2,5 

m/s genom gallret, vilket medför att gallret måste vara tillräckligt stort för att inte 

högre hastigheter ska uppnås (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Reglerspjäll används i hela ventilationssystemet och nyttjas för att reglera luftin-

flödet efter behov men används även för att minimera spridning av brandrök (ibid). 

Tilluften innehåller partiklar som behöver filtreras bort för att undvika irritation i 

slemhinnor och flimmerhår. Filtreringen utnyttjar fyra stycken mekanismer för fil-

trering av partiklar (ibid): 

▪ Diffusion 

▪ Interception 
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▪ Tröghetsverkan 

▪ Silning 

De minsta partiklarna filtreras bort via diffusion. Små partiklar rör sig enligt sto-

kastiska Brownska rörelser och vid kontakt av fibrer i filtret fastnar de av van der 

Waals- krafter. Interception nyttjar också van der Waals- krafter för att binda till sig 

de små partiklarna. Tröghetsverkan medför att partiklar som inte följer med luften 

runt fibrerna i filtret, transporteras rakt fram och fastnar i filtrets fibrer. Silning ämnar 

filtrera bort de större partiklarna som har en större diameter än mellanrummet mellan 

filtrets fibrer (ibid).   

I FTX-system värmeväxlar till- och frånluften för att återvinna värme. Vanliga 

principiella system för återvinning av värme är (Abel & Elmroth 2008): 

▪ Indirekt rekuperativt system 

▪ Direkt rekuperativt system 

▪ Regenerativt system 

Indirekta rekuperativa system separerar till- och frånluftflöde och låter ett slutet 

cirkulerande medium transportera värme mellan från- och tilluften. Systemet är van-

ligt vid höga krav på tilluften, där kontamineringsrisk genom läckage mellan från 

och tilluften vill undvikas (ibid). 

Direkta rekuperativa system separerar till- och frånluften genom ett värmeledande 

material. Metoden för värmeväxling är billigare jämfört indirekta rekuperativa sy-

stem men riskerar kontaminering av tilluft via läckage (ibid). 

Regenerativa system använder en roterande värmeväxlare för att återvinna värme. 

Metoden är relativt billig och är fördelaktig i miljöer där befuktning av tilluft krävs 

(ibid). 

Värme- och kylbatterier används i syfte att reglera temperaturen på tilluftsflödet 

efter de krav som ställs på ventilationssystemet (Warfvinge & Dahlblom 2010).   

Fläktar används för att transportera behandlad luft in i ventilationssystemet och 

förbrukad frånluft ut ur systemet. Fläktarnas elbehov styrs av luftflöde, tryck och 

verkningsgrad. Höga luftflöden medför stora tryckökningar. Större tryckfall medför 

ökat arbete och ett större elbehov. Fläktens verkningsgrad bestäms av produkten av 

verkningsgraden på fläkthjul, transmissionsförluster mellan fläkthjul och motor samt 

motorns verkningsgrad (ibid). Se figur 9 för en schematisk överblick av ett luftbe-

handlingsaggregat av typen FTX. 
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Figur 9 Schematisk överblick över ett luftbehandlingsaggregat, inspirerad av (Warfvinge & 
Dahlblom 2010). 

Uteluft förbehandlas i byggnadens luftbehandlingsaggregat innan den transporte-

ras in i byggnaden som tilluft. Tilluften tillförs via tilluftsdon som är strategiskt ut-

placerade i utrymmen där människor vanligen befinner sig. Tilluften transporteras 

sedan vidare till utrymmen av mer temporär art som överluft via överluftsdon. Luften 

transporteras ut ur rummen via frånluftsdon. Frånluften transporteras sedan ut ur 

byggnaden som avluft och i fall med värmeväxling, värmeväxlas frånluften innan 

den transporteras ut som avluft (ibid).  Se figur 10 för en schematisk överblick över 

transport av luft i byggnad. 

 

Figur 10 Schematisk överblick över placering av till- och frånluftsdon i kontorsmiljö, inspire-
rad av (Warfving & Dahlblom 2010). 

Ventilationssystemet styrs vanligen enligt CAV-, VAV- eller DCV-system. 

CAV-system innebär ett konstant luftflöde. VAV-system innebär ett behovsstyrt 
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luftflöde som regleras efter exempelvis rummets temperatur, koldioxidhalt eller per-

sonbelastning. DCV-system är också parameterstyrt som VAV-system men kan även 

styras manuellt vid behov (ibid).   

1.6.7 Elproduktion 

Sverige ingår i en gemensam nordisk elmarknad, vilket innebär att ett elektrici-

tetsutbyte sker mellan länderna. Elmarknaden utgörs av en bas-, regler- och intermit-

tentkraft samt driftmarginal. Baskraften syftar till att utgöra en grundproduktion och 

regleras inte efter konsumtionsfluktuationer. I norden utgörs baskraften av vatten-

kraft, bränslebaserad elproduktion samt kärnkraft. Reglerkraften syftar till att reglera 

energiproduktionen efter behovet. I den nordiska elmarknaden står vattenkraft för en 

stor del av reglerkraften. Intermittent kraft är elkraft som när förnybart producerad 

energi men är väder- och klimat beroende. Den intermittenta kraften är billig att pro-

ducera och kopplas därför in till nätet vid produktion men saknar tillförlitlighet och 

kan därför inte utgöra exempelvis baskraft. Driftmarginal utgörs generellt av icke 

förnybara energikällor. Den driftsmarginalproducerade elkraften är generellt dyrast 

att producera och utgörs vanligen av kol- och oljekondens och gasturbiner. Fördelen 

med den driftmarginalproducerade elkraften är att den generellt har en hög kapacitet 

och flexibilitet. Driftmarginal, regler- och baskraft stängs av i nämnd ordning vid 

minskat behov (Gode et al. 2009). 

Vid konsekvensanalys styr val av systemgräns bedömningen av miljöeffekter. I 

norden återfinns två stycken elmarknader, en nordisk elmarknad och en europeisk 

elbörs. Vid systemgräns runt norden används nordisk elmix vid miljövärdering. Vid 

systemgräns Europa används europeisk elmix. Ytterligare en betraktningsvinkel är 

att lägga belastningen på marginalel vid utvärdering av miljöeffekter till följd av det 

förändrade elbehovet. Generellt brukas kolkondens som marginalel vid beräkning av 

miljöeffekter (ibid). 

I enlighet med SCB är Sveriges elproduktion fossilfri och majoriteten av dagens 

elproduktion härstammar från vatten- och kärnkraft. Se figur 11 för fördelning av 

Sveriges elproduktion. 

 
Figur 11 Elproduktionsfördelning i Sverige 2016 (Sveriges statistiska centralbyrå [SCB] 
2018). 
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1.6.8 Ekonomi 

En livscykelkostnad är ett ekonomiskt verktyg som är fördelaktigt vid bedömning 

om investering i energibesparande tekniska lösningar. Livscykelkostnaden tar hän-

syn till parametrar som ränta, inflation, energiprisökning, underhållskostnader och 

driftkostnad (BELOK 2012). 

Ränta 

Investeringar medför risker för det använda kapitalet, eget eller lånat. Utsatt ränta 

motsvarar det avkastningskrav som står för ersättningen för den risk som tagits. Rän-

tan kan uttryckas i form av nominell och real ränta. Real är den ränta som tar hänsyn 

till både avkastningskrav och inflation. Den reala räntan står för den nominella räntan 

med inflationen borträknad. Vid långsiktiga investeringar används vanligen kalkyl-

räntor vid beräkning om investeringens lönsamhet. Kalkylräntan kan uttryckas som 

både nominell och real kalkylränta. En kalkylränta innebär ett påslag som investera-

ren tillsätter som avkastningskrav (ibid). Se figur 12 för en schematisk överblick över 

real- och nominell ränta/kalkylränta. 

 

Figur 12 Schematisk överblick över real- och nominell ränta/kalkylränta, inspirerad av 
(BELOK 2012). 

Inflation 

I ett ekonomiskt samhälle sjunker ständigt penningvärdet till följd av att kostna-

den för tjänster och varor ständigt ökar med tiden. Konceptet benämns som inflation 

och sker med en sänkning av 2 % - 3 % per år i Europa (ibid). 

Energiprisökning 

Inflation medför att tjänster och varor ökar, vilket medför att även energipriser 

ökar. Energiprisökningen ökar generellt mer än den genomsnittliga inflationen 

(ibid). 
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Ekonomiska beräkningsmetoder 

Ekonomiska beräkningskalkyleringar på planerade investeringar för att med be-

lägg kunna utföra en bedömning om investeringen kommer att resultera i en reduce-

rad kostnad/förtjänst eller inte. För bedömning om investeringens lönsamhet används 

vanligen (ibid): 

▪ Återbetalningsmetod 

▪ Nuvärdesmetod 

▪ Livscykelkostnad (LCC) 

Återbetalningsmetod 

En enkel återbetalningsmetod ger snabbt en överblick över hur lång tid en återbe-

talning av investeringen skulle innebära. Räntor, inflation och den tekniska livsläng-

den bortses i metoden. Beräkning av återbetalningstiden sker genom ekvation 13 

(ibid). 

𝑇 =
𝐵0

𝑎
          (13) 

Där: 

B0  = Investeringskostnad 

a  = Intäkter/besparing som investering medför 

Metoden lämpar sig inte för större investeringar som beräknas att ta flera år innan 

återbetald investering (ibid). 

Nuvärdesmetod 

Nuvärdesmetoden är en kalkyleringsmetod som är vanlig vid investeringskalky-

lering. Värdet på investeringen beräknas till nuvärde vilket innebär att de framtida 

utfallen beräknas om till penningvärdet för investeringstidpunkten. Metoden tar hän-

syn till inflation, räntor och teknisk livslängd och är därför fördelaktig vid beräkning 

av långsiktiga investeringar. Nuvärdesmetoden beräknas genom ekvation 14 och 15 

(ibid). 

𝐼(𝑟, 𝑞, 𝑛) =
1−(

1+
𝑟

100

1+
𝑞

100

)−𝑛

(
1+

𝑟
100

1+
𝑞

100

)−1

       (14) 

𝐴0 = 𝑎 ∙ 𝐼(𝑟, 𝑞, 𝑛)        (15) 

Där: 

r = Real kalkylränta 

q = Relativ energiprisökning 

n = Kalkylperiod  
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LCC 

Livscykelkostnad är en metod som tar hänsyn till samtliga kostnader, underhåll, 

investering, driftkostnad och restvärde för det investerade kapitalet, som exempelvis 

kan vara en investerad bergvärmepump (ibid). Livscykelkostnaden beskrivs av ek-

vation 16 - 20. LCCinv står för det investerade kapitalet. LCCunderhåll står för under-

hållskostnad. LCCenergi står för driftkostnad och LCCrest står för det eventuella rest-

värdet på investeringen efter utsatt kalkylperiod (Jernkontorets energihandbok 

2018). 

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿𝐶𝐶𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 − 𝐿𝐶𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡  (16) 

𝐿𝐶𝐶𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙     (17) 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = 𝑐𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 ∙  𝐼(𝑟, 𝑛)      (18) 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑐𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∙  𝐼(𝑟, 𝑞, 𝑛)      (19) 

𝐿𝐶𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒     (20) 

Där: 

cunderhåll = Årlig underhållskostnad 

cenergi = Årlig energikostnad 
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1.6.9 Krav och rekommendationer på byggnad 

Vistelsezon definieras enligt boverket som 0,1 meter till 2 meter över golv och 

0,6 meter från vägg exklusive fönster och dörr där 1 meter från yta gäller (BSF 

2017:5). 

Temperatur 

I lokaler med lägre nivå av fysisk aktivitet rekommenderar arbetsmiljöverket en 

inomhustemperatur på 20 °C – 24 °C under vintertid och 20 °C – 26 °C under som-

martid för att uppnå en termisk komfort (ASF 2009:2). 

Enligt BELOK 2015 tillåts den övre temperaturgränsen överskridas 80 arbetstim-

mar per år vid användning av SVEBY klimatfiler. 

Ventilation & luftkvalité 

Lokaler där kontaminering av luft huvudsakligen orsakas av personbelastning 

brukas koldioxidhalt som indikator på luftens kvalitet, enligt 16 § ASF 2009:2 bör 

en koldioxidnivå på 1000 ppm inte överskridas. 

I enlighet med ASF 2009:2 bör lufthastigheter, baserat på erfarenhet, inte över-

skrida 0,15 m/s – 0,2 [m/s] för att undvika risk för obehag relaterat till drag. 

I ett arbetsrum med låg fysisk aktivitet (stillasittande arbete) bör, enligt 17 § ASF 

2009:2, ventilationsflödet dimensioneras efter 0,35 [l/s, m2] + 7 [l/s, person]. En stil-

lasittande person bör tillgodoses minst 7 [l/s] frisk luft. På grund av kontaminering 

av andra källor tilläggs ett flöde på 0,35 [l/s, m2] (ASF 2013).  

Enligt SVEBY (2013) brukarindata för kontorsverksamhet presenteras en rekom-

menderad ventilationstid enligt tabell 1. 

Tabell 1 Brukarindata för ventilationssystem i kontorsbyggnad (SVEBY 2013). 

Verksamhet Specifikt uteluftsflöde  
[l/s, m2 Atemp] 

Drifttid för ventilationssystem Persontäthet 
[m2/person] 

Kontorsutrymme 1,3* Vardag: 07.00 – 19.00** 
Helg: Avstängd 

20 

Garage 1 Vardag: 07.00 – 19.00** 
Helg: Avstängd 

- 

Butik 3 Hela veckan: 10.00 – 19.00 3 

*Luftburen kyla är exkluderad. **Drifttiden kan utökas till en timme före och efter: 06.00 – 20.00. 
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Energianvändning & Intern last 

Byggnaden befinner sig i klimatzon III vilket medför att följande värden gäller 

byggnadens specifika energianvändning och genomsnittliga värmegenomgångsko-

efficient, se tabell 2. qmedel representerar byggnadens genomsnittliga specifika 

uteluftflödet. 

Tabell 2 Eftersträvad specifik energianvändning för kontorsbyggnad lokaliserad i zon III 
(BFS 2017:5). 

 Specifik energianvändning 
[kWh/m2 Atemp] 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient  
[W/K, m2] 

Lokal 70·(qmedel – 0,35) 0,6 

Enligt BFS 2017:5 bör ventilationssystemets specifika fläkteffekt inte överstiga 

2,0 [kW/m3, s] för FTX- system. Vid fall där byggnaden inte klarar av den specifika 

energianvändningen bör följande värmegenomgångskoefficienter eftersträvas, se ta-

bell 3.  

Tabell 3 Eftersträvade U-värden om specifik energianvändning inte uppnås (BFS 2017:5). 

U – värde [W/K, m2] 

Golv 0,15 

Vägg 0,18 

Tak 0,13 

Fönster 1,2 

Ytterdörr 1,2 

Enligt SVEBY (2013) brukarindata för kontorsverksamhet presenteras en gene-

raliserad energianvändning för belysning och utrustning i kontorsbyggnad enligt ta-

bell 4. 

Tabell 4 Specifik energianvändning, drifttid och belastning för belysning och utrustning i 
kontorsbyggnad (SVEBY 2013). 

Belysning Specifik energian-
vändning  
[W/m2] 

Drifttid & belastningsgrad 

Cellkontor 10 Vardagar: 08.00 – 17.00, 100 % belastning. 
Helg: Avstängd. 

Öppet land-
skap 

10 Vardagar: 08.00 – 17.00, 100 % belastning. 
Helg: Avstängd. 

Korridor - - 

Biutrym-
men 

4 Vardagar: 08.00 – 17.00, 100 % belastning. 
Helg: Avstängd. 

Utrustning Energianvändning 
[W] 

Drifttid & belastningsgrad 

Datorer 125 Vardagar: 08.00 – 17.00, 100 % belastning, 17.00 – 
08.00, 15 % belastning. 
Helg: 15 % belastning dygnet runt. 
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Boverkets byggregler [BBR] (2017) presenterar i BFS 2017:6 BEN 2 en genera-

liserad personbelastning enligt tabell 5. Enligt SVEBY (2013) brukarindata för kon-

torsverksamhet framkommer att beläggning för personer under arbetsdag kan upp-

skattas till 70 %. 

Tabell 5 Arbetstid och effektgenerering för personer i kontorsbyggnad (BFS 2017:6 BEN 
2). 

Parameter Värde 

Stillasittande arbete [W/person] 108 

Arbetsveckor [veckor] 47 

Arbetsdag [timmar] 9 

Specifikt energivärde för verksamhetsenergi uppgår vanligen mot 50 

[kWh/m2Atemp], vilket innefattar elförbrukning för belysning och utrustning (BFS 

2017:6 BEN 2). Tappvarmvatten i kontorsbyggnad kan enligt BFS 2017:6 BEN 2 

uppskattas till 2 [kWh/m2 Atemp, år]. 
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1.6.10 Kontorsbyggnad 

En planerad kontorsbyggnad lokaliserad i södra Hammarbyhamnen utgörs av 13 

våningar. Plan 2 utgörs av butik, soprum, inlastning, förråd och teknikutrymmen. 

Plan 3 – 5 utgörs av garage. Plan 6 utgörs av restaurang, kök samt garage. Plan 7 är 

entréplanet och utgörs av konferens och mötesrum. Kontorsbyggnadens entré är rik-

tad mot Hammarbybacken. Plan 8 – 11 utgörs av en blandning av cellkontor, öppna 

landskap, mötesrum samt konferensrum. Plan 12 efterliknar plan 8 - 11 men med en 

reducerad plan-yta och en tillsatt uteplats. Plan 13 är den översta våningen och utgörs 

av kontor och en takterrass. Fläktrum återfinns utplacerade på plan 2, 5 och 6. Bygg-

nadens totalyta är 24 000 m2. Se figur 13 för en illustrering av kontorsbyggnaden 

(Yang 2018). 

 

Figur 13 Modell över kontorsbyggnad, den övre delen illustrerar byggnadens framsida och 
den undre delen illustrerar byggnadens baksida (Yang 2018). 
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System för uppvärmning och nedkylning 

Kontorsbyggnaden använder ett FTX system för värmeåtervinning i luftbehand-

lingsaggregatet. Ventilationssystemet är sammankopplade till två stycken schaktka-

naler på respektive plan för en utjämning mellan luftaggregaten. Till- och frånlufts-

systemet är konstruerat med ett tryckfall på 100 Pa över slutdon och lågt tryckfall i 

kanalsystemet. För uppvärmning av kontorsyta används ett vattenburet radiatorsy-

stem. För nedkylning av kontorsyta brukas ett vattenburet kylsystem i form av kyl-

bafflar. Den vattenburna kylan värme växlas via kylbafflarnas flänsar. Kylbafflarna 

är av typen högtemperaturskylbafflar. Två typer av kylbafflar används, REX 600 

2395/2100 mm och REX 600 1795/1500 mm. Kylbafflarna är placerade enligt an-

givna planritningar över ventilationssystemet (ibid). Detaljinformation om använda 

kylbafflar återfinns i tabell 6. 

Tabell 6 Övergripande data för använda högtemperaturskylbafflar (Yang 2018). 

REX 600 2395/2100 mm 

Längd 2395/2100 mm 

Bredd 595 mm 

Kyleffekt 383 W 

Köldbärarflöde 0,030 l/s 

Köldbärartemperatur in/ut +20/+23 ̊C 

Flöde primärluft 22 l/s 

Tryckfall primärluft 100 Pa 

REX 600 1795/1500 mm 

Längd 1795/1500 mm 

Bredd 595 mm 

Kyleffekt 280 W 

Köldbärarflöde 0,022 l/s 

Köldbärartemperatur in/ut +20/+23 ̊C 

Flöde primärluft 20 l/s 

Tryckfall primärluft 100 Pa 

Slutna rum använder överluftsdon mot korridor för en bättre ventilation i bygg-

nad. Frånluftsdonen sitter generellt placerade i de utplacerade WC-grupperna (ibid). 

Fjärrvärme & -kyla  

Kontorsbyggnaden är lokaliserad i Fortum energi-domän för fjärrvärme och fjärr-

kyla. Byggnadens fjärrvärmeledningar och fjärrkylledningar kopplas därför in till 

fjärrvärmeledningarna och fjärrkylledningarna ägt av Fortum energi (ibid). 
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Intern last  

Intern last medför en intern värmealstring som omfattar personer, belysning och 

utrustning. Personer innefattar de personer som befinner sig inne i kontorsbyggna-

den. Belysning innefattar den belysning som används inne i kontorsbyggnaden. Ut-

rustning innefattar den elektronisk utrusning som används inne i kontorsbyggnaden. 

Belastningen har uppskattats enligt branschstandard med restriktion för utformning-

sanpassade variationer (ibid).  

Personer 

Antalet aktiva personer i respektive rum beror på typ av rum samt dess storlek. 

Aktivitetsgraden för personerna i byggnaden är uppskattad till 1,2, vilket motsvarar 

126 W (Yang 2018) (Warfvinge & Dahlblom 2010). Se tabell 7 för fördelning av 

personer i kontorsbyggnad. 

Tabell 7 Beskrivning av metodik för strategisk utplacering av personer i kontorsbyggnad 
(Yang 2018). 

Typ av rum Personer 

Cellkontor 1 person/kontor 

Öppna landskap 1 person/12 m2 

Korridor 0 personer 

Konferens Enl. ritning 

Mötesrum (2 personer) 2 personer 

Mötesrum (4 personer) 4 personer 

Pentry 0 personer 

Trapp 0 personer 

Hiss  0 personer 

Garage 0 personer 

Förråd 0 personer 

Verksamhetsområden 0 personer 

Butik 2 personer 

Restaurang 200 personer 
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Belysning 

Kontorsbyggnadens energibehov för belysning styrs av två faktorer, typ av rum 

och rummets totala yta. Se tabell 8 för ingående information om fördelning av be-

lysningseffekt (Yang 2018).  

Tabell 8 Beskrivning av metodik för strategisk utplacering av belysning i kontorsbyggnad 
(Yang 2018). 

Typ av rum Belysning 

Cellkontor 10 W/m2 

Öppna landskap 10 W/m2 

Korridor 10 W/m2 

Konferens 10 W/m2 

Mötesrum (2 personer) 10 W/m2 

Mötesrum (4 personer) 10 W/m2 

Pentry 10 W/m2 

Trapp 6 W/m2 

Hiss  0 W/m2 

Garage 5 W/m2 

Förråd 0 W/m2 

Verksamhetsområden 0 W/m2 

Butik 10 W/m2 

Restaurang 10 W/m2 

Utrustning 

Kontorsbyggnadens energibehov för utrustning styrs av två faktorer, typ av rum 

och antal personer som befinner sig i rummet. Se tabell 9 för ingående information 

om fördelning av kontorsbyggnadens utrustningseffekt (ibid). 

Tabell 9 Beskrivning av metodik för strategisk utplacering av utrustning i kontorsbyggnad 
(Yang 2018). 

Typ av rum Personer 

Cellkontor 100 W/person 

Öppna landskap 100 W/person 

Korridor 0 W/person 

Konferens 400 W + 50 W/person 

Mötesrum (2 personer) 0 W/person 

Mötesrum (4 personer) 200 W 

Pentry 0 W/person 

Trapp 0 W/person 

Hiss  0 W/person 

Garage 0 W/person 

Förråd 0 W/person 

Verksamhetsområden 0 W/person 

Butik 100 W/person 

Restaurang 0 W/person 
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Klimatskal 

Kontorsbyggnadens klimatskal utgörs av ytter- och innerväggar, ytter- och inner-

golv, tak, fönster och termiska köldbryggor. Kontorsbyggnadens klimatskal är ty-

piska för svenska kontor (ibid). Konstruktionens olika element, uppbyggnad samt 

dess värmegenomgångskoefficienter, exklusive termiska köldbryggor, redovisas i ta-

bell 10.  

Tabell 10 Beskrivning av kontorsbyggnadens konstruktionselement, data tilldelad av (Yang 
2018). 

Konstruktionsele-
ment 

Material Tjocklek 
[m] 

Totalt U-värde 
[W/m2,K] 

Yttervägg 
Betong 0,15 

0,3018 
Lätt isolering 0,11 

Innervägg 

Gips 0,026 

0,6187 

Luftspalt 30 mm verti-
kalt 

0,032 

Lätt isolering 0,03 

Luftspalt 30 mm verti-
kalt 

0,032 

Gips 0,026 

Yttergolv 
Betong 0,2 

0,3262 
Lätt isolering 0,1 

Innergolv 

Golvbeläggning 0,005 

2,385 L/W betong 0,02 

Betong 0,15 

Tak 
Betong 0,15 

0,1164 
Lätt isolering 0,3 

Vägg mot mark 
Betong 0,15 

0,3018 
Lätt isolering 0,11 

Golv mot mark 
Betong 0,2 

0,3262 
Lätt isolering 0,1 

Ytor på kontorsbyggnaden med avvikande värmegenomgångskoefficienter redo-

visas i tabell 11 (ibid).  

Tabell 11 Beskrivning av avvikande kontorselements U-värden, data tilldelad av (Yang 
2018). 

Konstruktionselement Totalt U-värde [W/m2,K] 

Golv mot mark 0,23 

Yttertak plan 13 0,15 

Yttertak plan 12 0,18 

Terrasser plan 6 & 7 0,19 

Terrasser plan 12 0,14 
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Termiska köldbryggor står generellt för 20 % av den totala energiförlusten via 

klimatskalet varav fönster står för den större förlusten (ibid). Värmegenomgångsko-

efficient för kontorsbyggnadens termiska köldbryggor presenteras i tabell 12.  

Tabell 12 Beskrivning av kontorsbyggnadens termiska köldbryggor, data tilldelad av (Yang 
2018). 

Termiska köldbryggor U-värde [W/K/(m fog)] 

Yttervägg mot innergolv 0,05 

Yttervägg mot innervägg 0,03 

Yttervägg mot yttervägg 0,08 

Runt fönster 0,06 

Runt dörrar 0,03 

Tak mot yttervägg 0,09 

Ytterslab mot yttervägg 0,14 

Balkonggolv mot yttervägg 0,20 

Ytterslab mot innervägg 0,03 

Tak mot innervägg 0,03 

Kontorsbyggnaden använder två typer av fönster beroende på väderstreck. Föns-

ter orienterad i nordöstlig riktning har ett g-värde på 0,26 och har ett U-värde på 0,9. 

Fönster lokaliserade närmast den intilliggande byggnaden, nordväst om kontors-

byggnaden, har samma egenskaper som tidigare nämnt. Övriga fönster har ett g-

värde på 0,2 och ett U-värde på 0,9 (ibid).  

Orientering & skuggning 

Kontorsbyggnaden är som tidigare nämnt orienterad i södra Hammarbyhamnen. 

Byggnaden är orienterad med entrén åt en sydvästlig riktning. En närliggande kon-

torsbyggnad på 30 våningar är lokaliserad väst om kontorsbyggnaden och är sam-

manbunden under mark. Den närliggande byggnaden medför därför skuggning och 

tas därför med i modellen (ibid). Se figur 14 för placering av skuggande byggnad. 
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Figur 14 Illustration över kontorsbyggnadens orientering och skuggbild, figur hämtad ur 
modell för kontorsbyggnad. 

Krav på byggnad enligt granskningshandling 

Den dimensionerande utomhustemperaturer på vintern är -20 ̊C och +27 ̊C på 

sommaren. Inomhusklimatets börvärde ligger på minimum +20 ̊C på vintern och 

maximum +25 ̊C på sommaren. Temperatur i garage kräver en uppvärmning till 

+10 ̊C under vintersäsong och saknar kyl krav. Den operativa temperaturskillnaden 

mellan golv och 1,1 meters höjd får maximalt vara 2 ̊C (ibid).  

I vistelsezon får en maximal lufthastighet på 0,15 m/s uppnås under uppvärm-

ningssäsong och 0,20 m/s under övrig tid (ibid).  

Energikraven prioriteras i kontorsutrymmen medan övriga utrymmen med rimlig 

marginal får över-/understiga de utsatta kraven (ibid).   
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2 Metod 

I det här kapitlet presenteras tillvägagångssätt av konstruktion av modell i simu-

leringsverktyget IDA ICE. Avsnittet redogör för tillvägagångssätt vid dynamiska va-

riationer, konstruktion av modell för värmepump, kalkyleringsmetodik vid ekono-

misk beräkning av energisystem samt tillvägagångssätt av miljöbedömning för kon-

torsbyggnadens energisystem.  

IDA ICE (indoor climate and energy) är ett dynamiskt simuleringsverktyg för 

energiberäkningar med inriktning mot byggnader. Energiberäkningarna baseras på 

en rad faktorer, omgivande klimat, klimatskal, termiska köldbryggor, intern last, 

HVAC systemet, infiltration och skuggning. AutoCAD ritningar importeras till IDA 

ICE som planritningar på varje våning för att erhålla korrekt dimensioner på bygg-

nadens olika rum. Ett typ-plan används för plan 8 - 11. Energisystemen är uppdelade 

i energisystem I och energisystem II. Energisystem I innefattar energisystemet med 

fjärrvärme och fjärrkyla och energisystem II innefattar energisystemet med borrhåls-

lager. 

Modell över kontorsbyggnad byggd i IDA ICE eftersträvar en inomhustemperatur 

på 20 ̊C – 25 ̊C i kontorsmiljö, <10 ̊C i garage och <18 ̊C i övriga rum. Modellen 

ämnar ta fram ett timbaserat värme- och kylbehov för ett år för projekterad kontors-

byggnaden lokaliserad i södra Hammarbyhamnen, baserad på tillhandahållna indata. 

2.1 Modellkonstruktion för energiberäkning 

2.1.1 Zoner 

Lokalutrymmen enligt planritningar delas upp i beräkningszoner som tilldelas en 

internlast enligt tabellerna 7, 8 och 9. Större ytor som ansluter mot både främre och 

bakre ytterväggen delas upp i två zoner för att undvika beräkningsfel till följd av 

förenkling, IDA ICE beräknar en medeltemperatur för hela zonen. En multiplier an-

vänds för zoner som återfinns i identisk utformning.  

Zonernas gränser tilldelas värden enligt tabell 10, 11 och 12 för klimatskal och de 

termiska köldbryggorna. Gränser anslutna mot yttervägg tilldelas fönster enligt 

planritning. Termisk transport via väggar och golv mot mark beräknas via ISO 13370 

standard. Zoner med tilldelade kylbafflar placeras ut enligt angivna ritningar. Zoner 

med anslutning till yttervägg och tillbehörande fönster tilldelas en vattenburen radi-

ator för uppvärmning. Se appendix B för planlösning i IDA ICE. Se appendix C för 

3D-perspektiv av kontorsbyggnad. 

Modellens totala kontorsyta beräknas till 16 130 m2 (Atemp), vilket är total yta 

exkluderat schakt och garage, och den sammanlagda ytan ligger på 23 413 m2, vilket 

innebär en avvikelse på 2,5 % mot planritning över kontorsbyggnadens 24 000 m2.  
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2.1.2 Tidsscheman 

Fyra stycken scheman konstrueras för att återfå en mer verklighetstrogen modell. 

Scheman verkar som reglage för den interna värmealstringen till följd av intern-

lasten. Helger är definierade som lördagar och söndagar. Semester pågår under två 

perioder, en sommarsemester mellan 13:e juli och den 6:e augusti och vintersemester 

mellan den 23:e december och den 4:e januari. Tidsschema 1 har en varierat använd-

ningsområde och används inom personlast, belysning och utrustning beroende på typ 

av rum. Tidsschema 2 används enbart för styrning av belysningslast. Tidsschema 3 

används enbart för styrning av utrustningslast. Tidsschema 4 används enbart för styr-

ning av ventilationssystem. Samtliga scheman har en utjämningsgrad på 1, vilket 

medför att personerna, belysningen och utrustningen tillkommer under ett intervall 

på 20 minuter. Syftet med utjämningsgraden är att minimera simuleringstiden, vid 

drastiska förändringar i aktivitet ökar simuleringstiden, samt att göra modellen mer 

verklighetstrogen (Yang 2018). Se tabell 13 för styrning av person-, belysning- och 

utrustningsbelastning samt ventilationstider. 

Tabell 13 Styrning av person-, belysnings- och utrustningsbelastning samt ventilationstider.  

Tidsschema 1 

Personbelastning 

Cellkontor 

Öppna landskap 

Konferensrum 

Mötesrum 

Belysningsbelastning 
Konferensrum 

Mötesrum 

Utrustningsbelastning 
Konferensrum 

Mötesrum 

Tidsschema 2 

Belysningsbelastning 

Cellkontor 

Öppna landskap  

Korridorer 

Pentryn 

Trapphus 

Garage 

Tidsschema 3 

Utrustningsbelastning 
Cellkontor 

Öppna landskap 

Tidsschema 4 

Ventilationstid 

Cellkontor 

Öppna landskap 

Konferensrum 

Mötesrum 

Pentryn 

Garage 

Verksamhetsområden 
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Tidsschema 1, se figur 15, har en belastningsgrad på 0 % under helg och semester-

dagar.  

 

Figur 15 Schematisk bild över tidsschema 1 baserad på tillhandahållna indata (Yang 2018). 

Tidsschema 2, se figur 16, har en belastningsgrad på 0 % under helg och semester-

dagar. 

 

Figur 16 Schematisk bild över tidsschema 2 baserad på tillhandahållna indata (Yang 2018). 

Tidsschema 3, se figur 17, har en belastningsgrad på 0 % under helg och semester-

dagar.  

 

Figur 17 Schematisk bild över tidsschema 3 baserad på tillhandahållna indata (Yang 2018). 
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Tidsschema 4, se figur 18, har en belastningsgrad på 50 % mellan 08:00 – 17:00 

under helg och 0 % under övrig tid under helg och semesterdagar.  

 

Figur 18 Schematisk bild över tidsschema 4 baserad på tillhandahållna indata (Yang 2018). 

2.1.3 Ventilationssystem 

HVAC systemet efterföljer de utsatta börvärden som efterföljer kontorsbyggna-

dens granskningshandling, se under rubriken krav på byggnad enligt gransknings-

handling. Ventilationen regleras även via ett tillsatt reglage som tillåter temperaturen 

på ventilationssystemet att variera med ± 1 ̊C. Detta för att minska simuleringstiden 

och undvika allt för många på- och avstängningar vid temperaturfall där zonernas 

medeltemperatur ligger nära börvärdet. Ventilationssystemet är av typen VAV och 

energisystemet är konstruerat så att luftburen värme och kyla via ventilationsaggre-

gatet startas före vattenburen klimatreglering. Ventilationssystemet styrs också av 

tidsschema 4, som reglerar behovet av tilluft. Uteluft passerar ett mekaniskt filter 

och tilluftsfilter och antas vara fri från föroreningar. Tilluften regleras som tidigare 

nämnt via ett regleringsspjäll som styrs efter behov. Luftbehandlingsaggregatet är av 

typen FTX och en värmeväxlare mellan till- och frånluft används för att återvinna 

energi från frånluften. Tilluften passerar därefter ett värme- respektive ett kylbatteri 

där tilluftstemperaturen regleras av kontorsbyggnadens börvärden och det tidigare 

nämnda reglaget. Luftbehandlingsaggregatets värmeväxlare, kyl- och värmebatteri 

regleras efter ett satt börvärde på 20 ̊C. En frånluftsfläkt används för att transportera 

ut tilluften i ventilationssystemet. Frånluftsfläkten har medför ett övertryck på 450 

Pa. En frånluftsfläkt används för att transportera ut frånluften ur systemet. Från-

luftsfläkten arbetar under ett tryck på 450 Pa. Från- och tilluftsfläkt antas ha en ef-

fektivitet på 60 % och en specifik fläkteleffekt på 1,5 baserat på erfarenhetsmässiga 

indata (ibid). Effektivitet för samtliga konstruktionselement presenteras i tabell 14. 

Se figur 19, för en schematisk överblick av kontorsbyggnadens HVAC system. Kyl-

bafflar är utplacerade efter VVS-planritningar där generellt 1 kylbaffel per fönster är 

utplacerad. 
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Tabell 14 Antagen effektivitet på värmeväxlare, värme- respektive kylbatteri och till- re-
spektive frånluftsfläkt (Yang 2018). 

Konstruktionselement Effektivitet 

Värmeväxlare 80 % 

Värmebatteri 100 % 

Kylbatteri 100 % 

Tilluftsfläkt 60 % 

Frånluftsfläkt  60 % 

 

Figur 19 Schematisk överblick över kontorsbyggnadens HVAC system, hämtad ur konstru-
erad modell i IDA ICE. 

Värme- och kylbatteriet är kopplade till Fortum energis fjärrvärme- och kyla nät 

för uppvärmning och kylning. Värmen från fjärrvärmeledningarna medför en tem-

peratur på 55 ̊C i värmebatterierna. Uppvärmningssäsongen pågår mellan 13 septem-

ber till 1 maj, övrig tid är värmesystemet avstängt. Kyla från fjärrkylledningarna 

medför en temperatur på 5 ̊C i kylbatteriet. Se figur 20, för en schematisk överblick 

över värme- och kylsystemet. Den maximala värme- och kylkapaciteten är satt till 

100 MW för att klara samtliga behov.  

 

Figur 20 Schematisk överblick över kontorsbyggnadens värme- och kylsystem, hämtad ur 
konstruerad modell i IDA ICE. 
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2.1.4 Infiltration 

Det finns två typer av infiltration, vinddriven infiltration och konstant infiltration. 

Vid vinddriven infiltration påverkas infiltrationen av den externa vindhastigheten. 

Kontant infiltration tar inte hänsyn till omgivande vindhastighet. I modellen för kon-

torsbyggnaden valdes en kontant infiltration på 0,03 [L/s, m2 yttre yta] för att mini-

mera simuleringstid (ibid). 

2.1.5 Interna solskydd 

Samtliga rum, exklusive rum på våning 12, använder gardiner vid fönster med ett 

styrsystem som reglerar aktivering av gardiner vid solinstrålning som överstiger 100 

[W/m2]. Gardinerna har en multipliceringsfaktor för g-värdet på 0,6 (ibid).  

2.1.6 Globala data 

Lokaliseringsdata är hämtat för Bromma flygplats i Stockholm. Klimat data är 

hämtat från SMHI-SVEBY. 

2.1.7 Kompletterande beräkning av energianvändning 

Den specifika energianvändningen baseras på kontorsbyggnadens simulerade vär-

mebehov, kylbehov och fastighetsel. Det totala energibehovet beräknas via ekvation 

21 och den specifika energianvändningen beräknas via ekvation 22. Ett energipåslag 

om 10 % läggs till för att beräkna energibehovet med marginal (ibid). 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝐸𝑘𝑦𝑙𝑎 + 𝐸𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙 + 𝑃å𝑠𝑙𝑎𝑔    (21) 

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 =
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
        (22) 

Där: 

Evärme = Kontorsbyggnadens värmebehov 

Ekyla = Kontorsbyggnadens kylbehov [W] 

Efastighetsel = Kontorsbyggnadens energibehov gällande fastighetsel [W] 

Påslag = Energipåslag (10 % av summan av Evärme, Ekyla och Efastighetsel) [W] 

Värmebehovet utgörs av en summa utav kontorsbyggnadens uppvärmningsbe-

hov, tappvarmvatten och rör-/dynamiska förluster. Uppvärmningsbehovet beräknas 

via simulering i IDA ICE. Tappvarmvatten beräknas via ekvation 23, där tappvarm-

vatten står för 2 [kWh/m2 Atemp] och ett påslag för varmvattencirkulation står för 3 

[kWh/ m2 Atemp]. Tappvarmvattnet är baserat på schablonmässiga indata från Bover-

kets byggregler [BBR] (2017) och påslag för varmvattencirkulation är baserad på 

erfarenhetsmässiga data (Yang 2018). 

𝐸𝑡𝑎𝑝𝑝 = 5 ∙ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝        (23) 

Rör-/dynamiska förluster beräknas via ekvation 24, där en påslagsfaktor om 3 

[kWh/m2 Atemp] är baserad på erfarenhetsmässiga indata (ibid). 

𝐸𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡,𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 3 ∙ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝       (24) 
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Kylbehovet utgörs av en summa utav kontorsbyggnadens nedkylningsbehov och 

rör-/dynamiska förluster. Nedkylningsbehovet beräknas via simulering i IDA ICE. 

Rör-/dynamiska förluster beräknas via ekvation 25, där en påslagsfaktor om 5 [kWh/ 

m2 Atemp] är baserad på erfarenhetsmässiga indata (ibid). 

𝐸𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡,𝑘𝑦𝑙𝑎 = 5 ∙ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝       (25) 

Behovet av fastighetsel utgörs av elbehov för fläktar, pumpar och övrig fastighet-

sel, vilket inkluderar el för belysning, garage och hissar. Elbehovet beräknas i simu-

leringsverktyget IDA ICE.  

2.2 Modellkonstruktion för borrhålslager 

En modell i Excell konstrueras för beräkning av tillförsel av värme respektive 

kyla via borrhålslager. Modellen är förenklad och ingen hänsyn till begränsningar av 

energiupptag ur berggrund tas, vilket medför att modellen beräknar hur mycket en 

värmepump teoretiskt skulle kunna tillgodose byggnaden och vilken storlek på vär-

mepumpen som skulle krävas. Värmepumpens COP antas ligga på 3,6 baserat på 

erfarenhet (ibid). 

Värme- och kylbehov för ventilationssystem, kylbafflar och radiatorer tas fram 

via konstruerad modell i IDA ICE. Behov av tappvarmvatten beräknas separat. I en-

lighet med BFS 2017:6 BEN 2 uppskattas kontorsbyggnadens tappvarmvattenbehov 

till 2 [kWh/m2 Atemp, år]. Beräkning av tappvarmvatten beräknas enligt ekvation 26. 

Det totala värmebehovet beräknas via ekvation 27. Det totala kylbehovet beräknas 

via ekvation 28. Behovet är beräknat för varje timme under året.  

𝐵𝑒ℎ𝑜𝑣𝑡𝑎𝑝𝑝 =
𝐸𝑡𝑎𝑝𝑝∙𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

8760
       (26) 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡 = 𝐵𝑒ℎ𝑜𝑣𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝐵𝑒ℎ𝑜𝑣𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟 + 𝐵𝑒ℎ𝑜𝑣𝑡𝑎𝑝𝑝 (27)  

𝐾𝑦𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐵𝑒ℎ𝑜𝑣𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑘𝑦𝑙𝑎 + 𝐵𝑒ℎ𝑜𝑣𝑘𝑦𝑙𝑏𝑎𝑓𝑓𝑙𝑎𝑟   (28) 

Där: 

Etapp = Energibehov för tappvarmvatten [2 kWh/m2 Atemp, år] 

Behovventilation_värme = Energiförbrukning i värmebatteri [W] 

Behovventilation_kyla = Energiförbrukning i kylbatteri [W] 

Behovradiator = Energiförbrukning för radiatorer [W] 

Behovtapp = Energiförbrukning för tappvarmvatten [W] 

Behovkylbafflar = Energibehov för kylbafflar [W] 

 

System II, representerar värmepump i värme- och kyldrift. Vid beräkning av 

värme- och kylproduktion används ekvationerna 2 och 3.  



45 
 

2.2.1 Värmepump i värme- och kyldrift 

Värmepumpens värme- och kylproduktion styrs av typ av drift, som regleras av 

byggnadens värme och kylbehov. Behovet erhålls från simulering av modell i IDA 

ICE.  

Produktion av värme 

Produktion av värme utförs i form av värme eller kyldrift. Vid fall av värmedrift 

överstiger kontorsbyggnadens värmebehov dess kylbehov. I värmedrift regleras vär-

meproduktionen efter kontorsbyggnadens värmebehov och värmepumpens maxi-

mala kapacitet. Vid fall av kyldrift överstiger kontorsbyggnadens kylbehov dess vär-

mebehov. I kyldrift regleras värmeproduktionen av kontorsbyggnadens värmebehov, 

kylproduktion och värmepumpens maximala kapacitet, där den begränsande faktorn 

är styrande. Se figur 21 för ett flödesschema över styrning av värmepump vid pro-

duktion av värme.  

 

Figur 21 Flödesschema över styrsystem för värmepump av system II i värmedrift, baserad 
på modell över borrhålslager i Excell. 
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Produktion av kyla 

Produktion av kyla utförs i form av värme- eller kyldrift. Vid fall av värmedrift 

överstiger kontorsbyggnadens värmebehov dess kylbehov. I värmedrift regleras kyla 

produktion efter kontorsbyggnadens kylbehov, värmeproduktion och värmepumpens 

maximala kapacitet. Vid fall av kyldrift överstiger kontorsbyggnadens kylbehov dess 

värmebehov. I kyldrift regleras kyla produktion av kontorsbyggnadens kylbehov och 

värmepumpens maximala kapacitet. Se figur 22 för ett flödesschema över styrning 

av värmepump vid produktion av kyla. 

 

Figur 22 Flödesschema över styrsystem för värmepump av system II i kyldrift, baserad på 
modell över borrhålslager i Excell. 
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2.3 Ekonomi 

En ekonomisk jämförelse mellan klimatsystemet som endast nyttjar fjärrvärme 

och fjärrkyla och klimatsystemet som använder borrhålslager och spetsar med fjärr-

värme och fjärrkyla sker genom en livscykelkostnadsanalys. Livscykelkostnadsme-

toden används som metodik för ekonomisk jämförelse mellan energisystemen i 

byggnaden. Ekvationerna 16 - 20 används för att beräkna kostnad. 

2.3.1 Kalkylperiod 

Livscykelkostnadens kalkyleringsperiod bestäms utifrån kostnadsbrytpunkten 

mellan de två energisystemet. Kalkylperioden används för att avgöra när en investe-

ring av borrhålslager eventuellt skulle medför en ekonomisk vinning.  

2.3.2 Kalkylränta 

Den reala kalkylräntan står för den ränta med medräknat avkastningskrav och en 

borträknad inflation. Storleken på kalkylräntan varierar beroende på investeringens 

livslängd. En kort livslängd kräver en högre kalkylränta och en lång livslängd medför 

att kalkylräntan kan sänkas (BELOK 2012). Den reala kalkylräntan antas vara 3 % 

baserad på erfarenhetsmässiga data (Yang 2018).  

2.3.3 Kostnadsökning 

Energipriskostnadsökningen och underhållskostnadsökning ökar i takt med inflat-

ionen i samhället och antas vara 2 % baserad på erfarenhetsmässiga data (ibid).  

2.3.4 Restvärde på produkt 

Eventuellt restvärde på värmepump antas vara noll som förenkling av verklig-

heten. 
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2.3.5 Elkostnader 

Elkostnaderna består av elhandels-, elnätsavgifter och energiskatt (Ellevio 2018). 

Elhandelsavgifterna är baserade på ett medelvärde av rörliga elkostnader från vat-

tenfall mellan åren 2013 - 2017. Kostnaderna är månadsmedelvärden för respektive 

månad (Vattenfall 2018a). Månadsbaserad elpriskostnad redovisas i tabell 15. El-

nätsavgifterna är baserade på vattenfalls effektabonnemang N3T som gäller för låg-

spänningskontorsbyggnad med 80 A säkring eller högre (Vattenfall 2018b). Elnäts-

avgifterna redovisas i tabell 16. Energiskatten år 2018 ligger på 33,1 [öre/kWh] (Vat-

tenfall 2018c). 

Tabell 15 Aktuell elpriskostnad baserad på data från Vattenfall 2017, (Vattenfall 2018a). 

Månad Kostnad 2017 vattenfall [öre/kWh] 

Januari 37,6 

Februari 33,9 

Mars 32,9 

April 33,0 

Maj 33,1 

Juni 32,7 

Juli 30,5 

Augusti 35,2 

September 37,5 

Oktober 37,1 

November 38,1 

December 34,4 

 
Tabell 16 Elnätsavgift baserad på data från vattenfalls effektabonnemang N3T (Vattenfall 
2018b). 

Lågspänningsavtal: N3T 

Fast avgift [kr/månad] 3400 

Månadseffektavgift [kr/kW, månad] 30 

Högbelastningsavgift [kr/kW, månad] 74 

Överföringsavgift höglasttid, vardagar mellan 06 – 22 exklusive högtider. 
[öre/kWh] 

23,4 

Överföringsavgift övrig tid [öre/kWh] 9,6 
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2.3.6 Kostnad fjärrvärme och fjärrkyla 

Kontorsbyggnaden är lokaliserad i Fortum energis fjärrvärme och fjärrkyla nät, 

vilket medför att kostnaden för respektive tjänst är baserad på prisbild hos Stockholm 

exergi (förmedlare av tjänst). Tjänsten består av en fast och en rörlig del. Den fasta 

delen styrs av det maximala effektbehovet, medan prisbilden för den rörliga kostna-

den är säsongsberoende och styrs även av energibehovet. Det maximala effektbeho-

vet och energibehovet under året beräknas vid simulering av kontorsbyggnad (Stock-

holmexergi 2018a, 2018b). Prisbild för fjärrvärme respektive fjärrkyla återfinns i ta-

bell 17 och 18. 

Tabell 17 Prisbild för fjärrvärme (Stockholmexergi 2018a). 

Fjärrvärme - fast pris 

Årseffekt (kW) 500 - 999 100 - 499 

Effektavgift (kr/år) 57 500 2500 

Effektpris (kr/kW, år)  407 360  310 730 

Summa  464 860  313 230 

Fjärrvärme - rörligt pris 

april - okt (kr/MWh) 245 245 

nov - mars (kr/MWh) 624 624 

Tabell 18 Prisbild för fjärrkyla (Stockholmexergi 2018b). 

Fjärrkyla - fast pris 

Årseffekt (kW) 251 - 500 101 - 250 

Effektavgift (kr/år) 61 750 30 500 

Effektpris (kr/kW, år) 12 443 76 475 

Summa  186 176  106 975 

Fjärrkyla - rörligt pris 

jan - mar, nov - dec (kr/MWh) 0 0 

apr - maj, sep - okt (kr/MWh) 250 250 

jun - aug (kr/MWh) 450 450 

 

2.3.7 Driftkostnad 

Kontorsbyggnadens driftkostnad baseras på den simulerade modellens värme- 

och kylbehov. Kostnader för att driva byggnadens HVAC system beräknas inte med 

i driftkostnad eftersom arbetet ämnar undersöka kostnadsskillnader mellan de två 

energisystemen.  

2.3.8 Underhållskostnad 

Underhållskostnad inkluderar byte och reparation av pumpar, ledningar och berg-

värmepump, dock inkluderas inga underhållskostnader för kontorsbyggnadens in-
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terna HVAC system som återfinns i båda systemen. Energisystemet som endast an-

vänder fjärrvärme och fjärrkyla medför ingen underhållskostnad. Energisystemet 

som nyttjar borrhålslager och spetsar sitt tillgodoseende av värme och kyla med fjärr-

värme och fjärrkyla medför en underhållskostnad som antas till 0,7 % av den totala 

investeringskostnaden per år. 

2.3.9 Investeringskostnad 

Investeringskostnaden för energisystemet inkluderar energisystemet exklusivt det 

gemensamma HVAC systemet. Energisystemet som endast använder fjärrvärme och 

fjärrkyla medför ingen investeringskostnad. Investeringskostnad för energisystemet 

som nyttjar borrhålslager och spetsar sitt tillgodoseende av värme och kyla med fjärr-

värme och fjärrkyla styrs av kontorsbyggnadens energibehov. Kapitalkostnaden för 

investering av borrhålslager, (inkl. borrhål, arbetstimmar, bergvärmepump), beräk-

nas via ekvation 29, som bygger på erfarenhetsmässiga indata (Yang 2018). 

𝐾𝑏𝑜𝑟𝑟 = 18000 ∙ 𝑒        (29) 

Där: 

e = Maximal effekt på värmepump [W] 

Kapitalkostnad för energisystemet bestäms av värmebehovet där värmepumpens 

maxeffekt motsvarar 50 %, med effektbehov som understiger 40 timmar per år bort-

räknat, av kontorsbyggnadens maximala värmeeffektbehov för att inte överdimens-

ionera värmepumpen. Effekt som överstiger värmepumpens maximala kapacitet 

spetsas med fjärrvärme och fjärrkyla. Värmepumpen är av typen fastighetsvärme-

pump (ibid). 

Investeringskostnad för anslutning av fjärrvärme och fjärrkyla baseras på 

branschspecifika data enligt tabell 35 – 42. Interpolering av tabellförda data utförs 

för att erhålla en approximativ investeringskostnad som efterföljer det aktuella värme 

och kylbehovet. 

2.4 Miljöbedömning 

Vid miljöbedömning av användning av elektricitet används nordisk elmix, där 

förbrukning av elektricitet medför ett utsläpp på 70 [g CO2eq / kWh el] (Gode et al. 

2009). 

I kraftvärmeverk används rökgaskondensering för att utvinna elektricitet genom 

en tillsatt turbin. Produktionen av elektricitet motsvarar ungefär 30 % – 50 % av den 

totala värmeproduktionen (Rydegran 2017b). Vid beräkning antas eventuella värme-

transportförluster av fjärrvärme vara noll och behovet motsvaras av produktionen. 

2.5 Känslighetsanalys 

2.5.1 Modell över kontorsbyggnad 

Känslighetsanalys över modell för kontorsbyggnad utförs genom att variera ett 

antal utvalda parametrar som i modellen uppskattats utifrån erfarenhetsmässiga in-

data. En variation av parametervärde ämnar redogöra om utvald parameter medför 
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en markant inverkan på simuleringens resultat eller om modellen är stabil och para-

metern inte medför någon större variation det slutgiltiga resultatet. Se tabell 19 för 

utvalda parametrar och variationsvärden. 

Tabell 19 Utvalda parametrar med variationsvärden för känslighetsanalys av modell för 
kontorsbyggnad. 

Värmeväxling i luftbehandlingsaggregat [%] 

75 

80 

85 

Specifik fläkteleffekt [kW/(m3/s)] 

1 

1,5 

2 

Infiltration [L/s, m2 yttre yta] 

0,02 

0,03 

0,04 

2.5.2 COP för värmepump 

En känslighetsanalys över värmepumpens COP utförs för bedömning av tempe-

raturens inverkan på verkningsgraden. Temperaturen på värmekällan antas vara 55 

°C och temperaturen på värmesänkan antas variera mellan 3 °C – 20 °C. Tempera-

turintervallet är baserat på marktemperatur i söder år 2015 som uppgår mot 9 °C – 

10 °C med en geotermisk gradient av 15 – 30 [°C/km] (Erlström et al. 2016). Carnot 

värmepumpens COP beräknas via ekvation 11. Värmepumpens COP beräknas med 

en verkningsgrad på 50 % - 70 % av Carnot värmepumpens COP (Industrial heat 

pumps 2018). 

2.5.3 Livscykelkostnad 

Känslighetsanalys över livscykelkostnad utförs genom att variera ett antal utvalda 

parametrar. En variation av parametervärde ämnar redogöra om utvald parameter 

medför en kritisk inverkan på energisystemets livscykelkostnad. Se tabell 20 för ut-

valda parametrar och variationsvärden. 

Tabell 20 Utvalda parametrar med variationsvärden för känslighetsanalys av livscykelkost-
nad. 

Kalkylränta, real [%] 

2 

3 

4 

Energiprisökning, real [%] 

1 

2 

3 

Underhållskostnadsökning, real [%] 

1 

2 

3 

COP 

3 

3,6 

4,2 
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3 Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultat för modell över kontorsbyggnad konstrue-

rad i simuleringsverktyget IDA ICE. Avsnittet ämnar redogöra kontorsbyggnadens 

energibehov, livscykelkostnad för energisystem I och II, miljöbedömning av respek-

tive energisystem samt en känslighetsanalys över modell för kontorsbyggnad, livscy-

kelkostnad och COP.  

3.1 Kontorsbyggnad 

Simulering av kontorsbyggnad har utförts i simuleringsverktyget IDA ICE för att 

erhålla ett approximativt värme- och kylbehov för den planerade kontorsbyggnaden. 

Simuleringen är baserad på de verkningsgrader, reglersystem och verksamhetstider 

som beskrivit tidigare i rapporten. Verifiering av modell utförs genom att jämföra 

simuleringsresultaten med de krav som ställs på kontorsbyggnader enligt BBR och 

arbetsmiljöverket.  

Vid simulering av värmelast, som utgår från dimensionerande utetemperatur och 

frånvaro av intern last, avviker två zoner med markant avvikande temperatur på 18 

°C. Rummen är båda av typen konferensrum och befinner sig på plan 12, vilka zo-

nernas tak är förbundna med utomhustaket. Rummen saknar tillfördelade radiatorer 

på grund av frånvaro av fönster eftersom dessa inte är förknippade med en yttervägg. 

Ett markant antal mötesrum, konferensrum och öppna landskap understiger kontors-

byggnadens börvärde med en temperatur om 19,5 °C – 20 °C. Samtliga rum befinner 

sig i byggnadens kärna och saknar eget uppvärmningssystem i form av radiator på 

grund av avsaknad av fönster. 

Vid simulering av kyllast som utgår från dimensionerande utetemperatur och en 

internbelastning på 100 % under arbetstid avviker två zoner med markant avvikande 

temperatur på 30 °C. Båda zonerna är av typen korridor och befinner sig på våning 

13. Zonerna saknar eget kylsystem i form av kylbaffel och har en glasfasad mot yt-

tervägg. 8 stycken konferensrum, 2 stycken öppna landskap och restaurang översti-

ger samtliga en temperatur av 26 °C vid kyllast, där samtliga zoner har en glasfasad. 

Kontorsbyggnadens värmebehov är som störst under vinterhalvåret med en ener-

giförbrukning av 117 MWh. Under sommarmånaderna är värmesystemet avstängt, 

vilket medför att värmeförsörjningen är noll. Kontorsbyggnadens värmeeffekttopp 

under ett år ligger på 625 kW. Se figur 23 för en schematisk överblick över energi-

förbrukning av värme inklusive tappvarmvatten.  
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Figur 23 Schematisk överblick över värmebehovet i kontorsbyggnad baserad på simulerade 
data från IDA ICE. 

Kontorsbyggnadens kylbehov är relativt jämn året runt och pendlar vid 26 MWh. 

Kylbehovet är som störst under sommarmånaderna varpå luftbehandlingssystemet 

nyttjar kylbatterier till att kyla ner tilluften i kontorsbyggnaden. Kontorsbyggnadens 

kyleffekttopp under ett år ligger på 293 kW. Se figur 24 för en schematisk överblick 

över energiförbrukning av kyla. 

 

Figur 24 Schematisk överblick över kylbehov i kontorsbyggnad baserad på simulerade 
data från IDA ICE. 
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Kontorsbyggnadens energibehov för pumpar och fläktar pendlar runt 9 MWh året 

runt. Energibehovet för fläktar är störst och ligger på runt 8 – 9 MWh och energibe-

hovet för pumpar ligger ett relativt konstant energibehov om 1 MWh året runt. Se 

figur 25 för en schematisk överblick över energiförbrukning för pumpar och fläktar 

i kontorsbyggnad.  

 

Figur 25 Schematisk överblick över energibehov för pumpar och fläktar i kontorsbyggnad 
baserad på simulerade data från IDA ICE. 

Kontorsbyggnadens energianvändning är beräknad utifrån byggnadens värmebe-

hov, kylbehov och fastighetsel. Värmebehovet styrs av kontorsbyggnadens radiato-

rer, luftbehandlingsaggregat, tappvarmvatten och värmeförluster. Det totala värme-

behovet uppgår mot ett värde av 775 947 [kWh/år] vilket motsvarar en specifik ener-

gianvändning av 48 [kWh/m2 Atemp, år]. Se tabell 21 för en ingående beskrivning av 

energibehov för uppvärmning av kontorsbyggnad. 

Tabell 21 Kontorsbyggnadens värmebehov baserad på data från simulering i IDA ICE och 
erfarenhetsmässiga påslag.   

Värmebehov 
Energi- 

användning  
[kWh/år] 

Specifik  
energianvändning  
[kWh/m2 Atemp, år] 

Kommentar 

Värme rumsvärmare   501 688 31 IDA ICE 

Värme luftbehandling   145 220 9 IDA ICE 

Varmvatten  80 650 5 Inkl. varmvatten-
cirkulation 

Rör-/dynamiska  
förlustvärme  

48 390 3 Påslag  

Summa uppvärmning   775 947 48   
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Kontorsbyggnadens kylbehov styrs av kontorsbyggnadens kylbafflar, luftbehand-

lingsaggregat och kylförluster. Det totala kylbehovet uppgår mot ett värde av 412 

297 [kWh/år] vilket motsvarar en specifik energianvändning på 26 [kWh/m2 Atemp, 

år]. Se tabell 22 för en ingående beskrivning av energibehov för nedkylning av kon-

torsbyggnad. 

Tabell 22 Kontorsbyggnadens kylbehov baserad på data från simulering i IDA ICE och er-
farenhetsmässiga påslag. 

  Kylbehov 
 Energi- 

användning  
[kWh/år] 

Specifik  
energianvändning  
[kWh/m2 Atemp, år] 

Kommentar 

Kyla rumskylare   318 784 20 IDA ICE 

Kyla luftbehandling  12 863 1 IDA ICE 

Rör-/dynamiska förlustkyla  80 650 5 Påslag 

Summa kyla   412 297 26 Total 

Kontorsbyggnadens fastighetselbehov styrs av kontorsbyggnadens fläktar, pum-

par och övrig fastighetsel (vilket innefattar belysning, garage och hiss). Det totala 

fastighetselbehovet uppgår mot ett värde av 208 349 [kWh/år] vilket motsvarar en 

specifik energianvändning på 13 [kWh/m2 Atemp, år]. Se tabell 23 för en ingående 

beskrivning av kontorsbyggnadens fastighetselbehov. 

Tabell 23 Kontorsbyggnadens fastighetselbehov baserad på data från simulering i IDA ICE 
och erfarenhetsmässiga påslag. 

Fastighetsel 
Energi- 

användning  
[kWh/år] 

Specifik  
energianvändning  
[kWh/m2 Atemp, år] 

Kommentar 

Fläktar   117 429 7 Från beräkning i IDA-
beräkning  

Pumpar  64 520 4 Schablon 

Övrig fastighetsel  26 400 2 Belysning allm. ut-
rymmen, garage, his-
sar, m.m. 

Summa fastighetsel   208 349 13 Total 
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Kontorsbyggnadens fastighetsenergi styrs av kontorsbyggnadens energibehov för 

värme, kyla och fastighetsel. Ett marginalpåslag om 10 % tillsätts för att med margi-

nal säkerställa att kontorsbyggnadens specifika energianvändning klarar de utsatta 

kraven från BBR. Kontorsbyggnadens totala energianvändning uppgår mot ett värde 

av 1 536 MWh/år vilket motsvarar en specifik energianvändning på 95 [kWh/m2 

Atemp, år]. Se tabell 24 för en ingående beskrivning av kontorsbyggnadens fastighets-

energibehov. 

Tabell 24 Kontorsbyggnadens fastighetsenergibehov baserad på data från simulering i IDA 
ICE och erfarenhetsmässiga påslag samt ett beräkningspåslag på 10 %.  

 Fastighetsenergi 
Energi- 

användning  
[kWh/år] 

Specifik  
energianvändning  
[kWh/m2 Atemp, år] 

Kommentar 

Värme inkl. tappvarmvat-
ten 

776 48   

Kyla 412 26   

Fastighetsel 208 13   

Marginalpåslag 140 9 
Beräkningsmarginal 
10% 

Total energianvändning 1 536 95   

Kontorsbyggnadens specifika energianvändning motsvarar 95 [kWh/m2 Atemp, år] 

vilket medför att byggnaden ligger inom BBR:s krav på 97 [kWh/m2 Atemp, år] för 

lokaler lokaliserade i zon III. Kontorsbyggnaden har en genomsnittlig värmegenom-

gångkoefficient på 0,44 [W/m2, K] vilket medför att kontorsbyggnaden ligger inom 

BBR:s krav på 0,6 [W/m2, K]. Byggnadens verksamhetsel ligger på ett värde av 610 

540 [kWh/år] vilket motsvarar en specifik energianvändning om 38 [kWh/m2 Atemp, 

år]. Schablonmässigt bör den specifika verksamhetselanvändningen ligga runt 50 

[kWh/m2 Atemp, år]. Se tabell 25 för en mer ingående beskrivning av kontorsbyggna-

den. 

Tabell 25 Kontorsbyggnadens energianvändning och isolering jämfört med krav från BBR. 

  Beräknat Krav Kommentar 

Area [m2 Atemp]: 16 130   Lokalyta 

Medelluftflöde* [l/s, m2]: 0,60  1,3 Uppfyller rekommendation från 
SVEBY 

Specifik energianvändning 
[kWh/m2 Atemp, år] 

95 97 Uppfyller krav från BBR 

Umedel [W/m2, K] 0,44 0,6 Uppfyller krav från BBR 
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3.2 Driftkostnad 

3.2.1 System I 

Fjärrvärme och fjärrkyla från Fortum täcker hela kontorsbyggnadens värme- och 

kylbehov. Kostnad för fjärrvärme och fjärrkyla efterföljer den prisbild för ett basav-

tal år 2017 vilket återfinns i tabell 17 och 18. Kostnad för fjärrvärme är uppdelad i 

en konstant kostnad som styrs av kontorsbyggnadens maximala värmeeffekt, som 

ligger på 625 kW, och en varierande kostnad som styrs av det timbaserade värmebe-

hovet. Kostnaden för värme är som störst under vinterhalvåret och under sommar-

månaderna är kontorsbyggnadens värmesystem avstängt. Den rörliga kostnaden för 

fjärrvärme ligger på 364 tusen kr och motsvarar 32,5 % av den totala driftkostnaden.  

Kostnad för fjärrkyla är uppdelad i en konstant kostnad som styrs av kontorsbygg-

nadens maximala kyleffekt, som ligger på 293 kW, och en varierande kostnad som 

styrs av det timbaserade kylbehovet. Kostnaden för fjärrkyla är som störst under 

sommarhalvåret. Under vintermånaderna är kostnaden för fjärrkyla noll. Den rörliga 

kostnaden för fjärrkyla ligger på 68 tusen kr och motsvarar 6,1 % av den totala drift-

kostnaden. Den totala fasta kostnaden för både fjärrvärme- och fjärrkyltjänst ligger 

på 686 tusen kr och motsvarar 61,4 % av den totala driftkostnaden. I figur 26 åter-

finns månadsfördelad kostnad för fjärrvärme och fjärrkyla. Den fasta kostnaden är 

den sammanlagda konstanta kostnaden för fjärrvärme- och fjärrkyla tjänst. 

 

Figur 26 Kostnadsbild för kontorsbyggnad som förser värme och kyla via fjärrvärme och 
fjärrkyla. 
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3.2.2 System II 

Kontorsbyggnadens värme- och kylbehov är baserat på simuleringar i IDA ICE. 

Dimensionering av fastighetsvärmepump utförs genom att räkna bort effektbehov 

som understiger 40 timmar per år. Kontorsbyggnaden ligger på ett effektbehov om 

360 kW med över 40 timmar per år. Värmepumpens storlek motsvarar 50 % av ef-

fektbehovet vilket resulterar i en storlek om 180 kW. Värmepumpens COP antas 

ligga på 3,6. Värmepumpen maximala värmeeffekt ligger på 180 kW och den maxi-

mala kyleffekten ligger på 130 kW. Energisystemet tillgodoser kontorsbyggnaden 

med 619 MWh värme och 313 MWh kyla, vilket medför en värmeenergitäckning på 

92 % och kylenergitäckning på 97 %. Fastighetsvärmepumpens elförbrukning ligger 

på maximalt 50 kW och en total elförbrukning ligger på 225 MWh. En underskotts-

produktion av värme och kyla uppstår som följd av att storleken av värmepumpen 

inte klarar av att leverera vid effekttopparna. En överskottsproduktion uppstår bero-

ende på behov och om värmepumpen är i värme- eller kyldrift. Underskottsprodukt-

ion av värme och kyla ersätts med fjärrvärme och fjärrkyla. Information för respek-

tive underproduktion samt den produktion av värme och kyla som tillgodoses av 

byggnaden återfinns i tabell 26. 

Tabell 26 Produktion av värme respektive kyla från fastighetsvärmepump. 

 Maximal effekt (kW) Energi (MWh) Energitäckning (%) 

Värmeförsörjning 180 619 92 

Kylförsörjning 130 313 97 

Elanvändning 50 225  

Total värmeproduktion 180 810  

Totalkylproduktion 130 585  

Överskottsproduktion 
av värme 

 191  

Överskottsproduktion 
av kyla 

 272  

Fjärrvärme och fjärrkyla från Fortum täcker fastighetsvärmepumpens under-

skottsproduktion av värme och kyla. Maximal värme- och kyleffekt samt energibe-

hov för fjärrvärme och fjärrkyla återfinns i tabell 27.  

Tabell 27 Behov av fjärrvärme och fjärrkyla för system med värmepump. 

 Maximal effekt (kW) Energi (MWh) 

Underskottsproduktion av 
värme 

445 53 

Underskottsproduktion av kyla 163 10 
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Driftkostnad för kontorsbyggnad med energisystem II styrs av elkostnad för vär-

mepump, fasta kostnader för fjärrvärme- och fjärrkyltjänst samt rörliga kostnader för 

fjärrvärme och fjärrkyla. Prisbild för tillgodoseende av elektricitet återfinns i tabell 

15 och 16 och prisbild för fjärrvärme och fjärrkyla återfinns i tabell 17 och 18. Den 

fasta kostnaden för fjärrvärme- och fjärrkyltjänst motsvarar 460 tusen kr årligen, vil-

ket motsvarar 61,3 % av den totala driftkostnaden. Elkostnaden är som störst under 

vintermånaderna och har en årlig kostnad på 255 tusen kr årligen, vilket motsvarar 

34 % av den totala driftkostnaden. Den rörliga kostnaden för fjärrvärme är som störst 

under vintermånaderna och har en årlig kostnad på 32 tusen kr, vilket motsvarar 4,3 

% av den totala driftkostnaden. Den rörliga kostnaden för fjärrkyla är som störst un-

der sommarmånaderna och har en årlig kostnad på 3 tusen kr, vilket motsvarar 0,4 

% av den totala driftkostnaden. Se figur 27 för en schematisk överblick över drift-

kostnad för energisystemet. 

 

Figur 27 Kostnadsbild för kontorsbyggnad som förser värme och kyla via värmepump i 
kombination med fjärrvärme och fjärrkyla. 
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3.3 Livscykelkostnad 

3.3.1 System I 

Livscykelanalys är en kalkyleringsmetodik som syftar till att ligga till grund för 

en ekonomisk bedömning om investeringen medför en ekonomisk vinning. Vid 

livscykelanalys för system I antas systemet inte medföra någon investeringskostnad, 

underhållskostnad eller restvärde. Den reala kalkylräntan och reala energiprisök-

ningen antas vara lika för både system med endast fjärrvärme och fjärrkyla och sy-

stem med värmepump och kompletterande fjärrvärme och fjärrkyla. Kalkylräntan 

antas vara 3 % och den reala energiprisökningen antas vara 2 %. Energipriskostnaden 

ligger på 1,12 [kr/kWh] för fjärrvärme och fjärrkyla. Information om livscykelkost-

nad för system I återfinns i tabell 28. 

Tabell 28 Livscykelkostnad för energisystem I. 

Indata 

Kalkylperiod 20 

Kalkylränta, real [%] 3 

Energiprisökning, real [%] 2 

Restvärde på produkt [%] 0 

Underhållskostnad, [%] 0 

Årligt energibehov [kWh]  995 702 

Årlig energikostnad [kr] 1 117 936 

Energipris [kr/kWh] 1,12 

Livscykelkostnad 

Investeringskostnad [kr]  626 886 

Nuvärde av underhållskostnad [kr] 0 

Nuvärde av energikostnad [kr] 20 213 663 

Nuvärde av restvärde [kr] 0 

Total livscykelkostnad [kr] 20 840 548 
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3.3.2 System II 

Livscykelkostnad för system II antas värmepumpen inte medföra något restvärde. 

En real underhållskostnadsökning antas ligga på 2 % och en underhållskostnad antas 

ligga på 0,7 %. Energisystemet medför ett energipris på 0,79 [kr/kWh]. Energisyste-

mets investeringskostnad ligger på 3,76 miljoner kr och antas inte medföra någon 

rest kostnad vid kalkylperiodens slut. Nuvärde av underhållskostnad och energikost-

nad vid en kalkylperiod på 20 år ligger på 446 675 kr respektive 14,3 miljoner kr. 

Den ekonomiska brytpunkten för att system II ska vara en lönsam ersättning för fjärr-

värme och fjärrkyla ligger vid 11 år. Information om livscykelkostnad för system II 

återfinns i tabell 29. Se figur 28 för livscykelkostnad upp till 20 år. 

Tabell 29 Livscykelkostnad för energisystem II. 

Indata 

Kalkylperiod 20 

Kalkylränta, real [%] 3 

Energiprisökning, real [%] 2 

Underhållskostnadsökning, real [%] 2 

Restvärde på produkt [%] 0 

Underhållskostnad, [%] 0,7 

Årligt energibehov [kWh]  995 702 

Årlig energikostnad [kr]  789 202 

Energipris [kr/kWh] 0,79 

Livscykelkostnad 

Investeringskostnad [kr] 3 760 093 

Nuvärde av underhållskostnad [kr]  446 675 

Nuvärde av energikostnad [kr] 14 269 747 

Nuvärde av restvärde [kr] 0 

Total livscykelkostnad [kr] 18 476 515 

 

Figur 28 Livscykelkostnad för system I och II under en kalkylperiod på 20 år. 
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3.4 Miljöpåverkan 

3.4.1 System I 

Kontorsbyggnaden har ett värmebehov på 672 MWh som ersätts helt med fjärr-

värme vilket medför en elproduktion om 269 MWh grön elektricitet via rökgaskon-

densering med en antagen verkningsgrad på 40 %. Miljöeffekten antas läggas på 

nordisk elmix vilket medför ett nettoutsläpp på – 47 ton CO2eq. Se tabell 30 för mil-

jöpåverkan av system I. 

Tabell 30 Miljöpåverkan av system I baserad på en el verkningsgrad om 40 % och nordisk 
elmix. 

System I 

Elbehov [MWh] 0 

Fjärrvärmeproduktion [MWh] 672 

Resulterande produktion av elektricitet [MWh]   269 

Miljöpåverkan 

Utsläpp [ton CO2eq] 0 

Miljösparande [ton CO2eq] 47 

Nettoutsläpp [ton CO2eq] -47 

3.4.2 System II 

Värmebehovet för kontorsbyggnaden ersätts till stor del av värmepumpen där ett 

elektricitetsbehov uppgår mot 225 MWh. Fjärrvärme brukas för att spetsa värmepro-

duktionen vid värmebehov som överstiger värmepumpens värmekapacitet. Ett vär-

mebehov om 53 MWh täcks med fjärrvärme vilket medför en elektricitetsproduktion 

om 21 MWh med en antagen effektivitet på 40 %. Elektricitetsbehovet som värme-

pumpen medför orsakar ett utsläpp om 15,8 ton CO2eq baserat på nordisk elmix. 

Fjärrvärmebehovet medför en elektricitetsproduktion på 1,5 MWh grön el. Netto 

miljöeffekten på system II ligger på ett utsläpp om 14,3 ton CO2eq. Se tabell 31 för 

miljöpåverkan av system II. 

Tabell 31 Miljöpåverkan av system II baserad på en el verkningsgrad om 40 % och nordisk 
elmix. 

System II 

Elbehov [MWh] 225 

Fjärrvärmeproduktion [MWh] 53 

Resulterande produktion av elektricitet [MWh] 21 

Miljöpåverkan 

Utsläpp [ton CO2eq] 15,8 

Miljösparande [ton CO2eq] 1,5 

Nettoutsläpp [ton CO2eq] 14,3 
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3.5 Känslighetsanalys 

3.5.1 Modell över kontorsbyggnad 

En variation av specifik fläkteleffekt medför en variation i kontorsbyggnadens 

specifika energiförbrukning. Variation av den specifika fläkteleffekten påverkar 

främst kontorsbyggnadens fastighetsel. En specifik fläkteleffekt på 1 medför ett spe-

cifikt energibehov på 92,57 [kWh/m2 Atemp, år]. En specifik fläkteleffekt på 1,5 med-

för ett specifikt energibehov på 95,24 [kWh/m2 Atemp, år]. En specifik fläkteleffekt 

på 2 medför ett specifikt energibehov på 97,91 [kWh/m2 Atemp, år]. Se tabell 32 för 

inverkan av variation av specifik fläkteleffekt. 

Tabell 32 Inverkan av varierande specifik fläkteleffekt på kontorsbyggnadens energian-
vändning. 

 
Specifik fläkteleffekt (SPF) 1 [kW/(m3/s)] 

Fastighetsenergi Energianvändning 
[MWh/år] 

Specifik energianvändning 
[kWh/m2 Atemp, år] 

Värme inkl. tappvarmvatten 775,96 48,11 

Kyla 412,30 25,56 

Fastighetsel 169,21 10,49 

Marginalpåslag 135,75 8,42 

Total energianvändning 1 493,22 92,57 
 

Specifik fläkteleffekt (SPF) 1,5 [kW/(m3/s)] 

Värme inkl. tappvarmvatten 775,95 48,11 

Kyla 412,30 25,56 

Fastighetsel 208,35 12,92 

Marginalpåslag 139,66 8,66 

Total energianvändning 1 536,25 95,24 
 

Specifik fläkteleffekt (SPF) 2 [kW/(m3/s)] 

Värme inkl. tappvarmvatten 775,95 48,11 

Kyla 412,30 25,56 

Fastighetsel 247,49 15,34 

Marginalpåslag 143,57 8,90 

Total energianvändning 1 579,31 97,91 
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En variation av värmeväxlarens verkningsgrad medför en variation i kontorsbygg-

nadens specifika energiförbrukning. Variation av värmeväxlarens verkningsgrad på-

verkar främst kontorsbyggnadens behov av värme inkl. tappvarmvatten. En verk-

ningsgrad på 75 % medför ett specifikt energibehov på 98,57 [kWh/m2 Atemp, år]. En 

verkningsgrad på 80 % medför ett specifikt energibehov på 95,24 [kWh/m2 Atemp, 

år]. En verkningsgrad på 85 % medför ett specifikt energibehov på 92,17 [kWh/m2 

Atemp, år]. Se tabell 33 för inverkan av variation av värmeväxlarens effektivitet. 

Tabell 33 Inverkan av varierande verkningsgrad på värmeväxlare på kontorsbyggnadens 
energianvändning. 

 
Verkningsgrad på värmeväxlare (VÅV) 75 % 

Fastighetsenergi Energianvändning 
[MWh/år] 

Specifik energianvändning 
[kWh/m2 Atemp, år] 

Värme inkl. tappvarmvatten 827,77 51,32 

Kyla 409,22 25,37 

Fastighetsel 208,46 12,92 

Marginalpåslag 144,55 8,96 

Total energianvändning 1 590,00 98,57 
 

Verkningsgrad på värmeväxlare (VÅV) 80 % 

Värme inkl. tappvarmvatten 775,95 48,11 

Kyla 412,30 25,56 

Fastighetsel 208,35 12,92 

Marginalpåslag 139,66 8,66 

Total energianvändning 1 536,25 95,24 
 

Verkningsgrad på värmeväxlare (VÅV) 85 % 

Värme inkl. tappvarmvatten 728,77 45,18 

Kyla 414,55 25,70 

Fastighetsel 208,26 12,91 

Marginalpåslag 135,16 8,38 

Total energianvändning 1 486,74 92,17 
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En variation av kontorsbyggnadens infiltration medför en variation i kontorsbygg-

nadens specifika energiförbrukning. Variation av värmeväxlarens verkningsgrad på-

verkar främst kontorsbyggnadens behov av värme inkl. tappvarmvatten. En infiltrat-

ion om 0,4 [l/s] medför ett specifikt energibehov på 94,43 [kWh/m2 Atemp, år]. En 

infiltration om 0,6 [l/s] medför ett specifikt energibehov på 95,24 [kWh/m2 Atemp, 

år]. En infiltration om 0,8 [l/s] medför ett specifikt energibehov på 96,05 [kWh/m2 

Atemp, år]. Se tabell 34 för inverkan av variation av kontorsbyggnadens infiltration. 

Tabell 34 Inverkan av varierande infiltration på kontorsbyggnadens energianvändning. 

 
Infiltration 0,02 [L/s, m2 yttre yta] 

Fastighetsenergi Energianvändning 
[MWh/år] 

Specifik energianvändning 
[kWh/m2 Atemp, år] 

Värme inkl. tappvarmvatten 761,79 47,23 

Kyla 414,51 25,70 

Fastighetsel 208,35 12,92 

Marginalpåslag 138,46 8,58 

Total energianvändning 1 523,11 94,43 
 

Infiltration 0,03 [L/s, m2 yttre yta] 

Värme inkl. tappvarmvatten 775,95 48,11 

Kyla 412,30 25,56 

Fastighetsel 208,35 12,92 

Marginalpåslag 139,66 8,66 

Total energianvändning 1 536,25 95,24 
 

Infiltration 0,04 [L/s, m2 yttre yta] 

Värme inkl. tappvarmvatten 790,04 48,98 

Kyla 410,10 25,42 

Fastighetsel 208,35 12,92 

Marginalpåslag 140,85 8,73 

Total energianvändning 1 549,33 96,05 
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3.5.2 COP för värmepump 

En variation av temperatur på värmesänka mellan 3 °C – 20 °C påverkar värme-

pumpens COP vid antagande om konstant temperatur på värmekälla om 55 °C. Vid 

en förlustfaktor på 30 % varierar värmepumpens COP med 2. Vid en förlustfaktor 

på 40 % varierar värmepumpens COP med 1,7 och vid en förlustfaktor på 50 % 

varierar värmepumpens COP med 1,5. Gradienten för COP förändringen är tillta-

gande vid ökande temperaturer på värmesänka. Se figur 29 inverkan av temperatur 

på värmesänka på värmepumpens COP. 

 

Figur 29 Inverkan av temperatur på värmesänka på värmepumpens COP.  
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3.5.3 Livscykelkostnad 

En variation av real kalkylränta medför en markant förändring i livscykelkostnad 

vid större kalkylperioder. Energisystem I medför en kostnadsvariation om 8,1 miljo-

ner kr i livscykelkostnad efter en kalkylperiod av 20 år vid variation av real kalkyl-

ränta mellan 1 % - 5 %. Energisystem II medför en kostnadsvariation om 5,9 miljoner 

kr i livscykelkostnad efter en kalkylperiod av 20 år vid variation av real kalkylränta 

mellan 1 % - 5 %. Kostnadsbrytpunkten mellan energisystemen ökar med ökande 

real kalkylränta. Brytpunkten för livscykelkostnad ökar med en kalkylperiod av 10 

år till 12 år vid real kalkylränta på 1 % till 5 %. Se figur 30 för inverkan av variation 

av real kalkylränta på livscykelkostnad. 

 

Figur 30 Inverkan på livscykelkostnad vid varierande real kalkylränta. 

En variation av real energiprisökning medför en markant förändring i livscykel-

kostnad vid större kalkylperioder. Energisystem I medför en kostnadsvariation om 

8,2 miljoner kr i livscykelkostnad efter en kalkylperiod av 20 år vid variation av real 

kalkylränta mellan 0 % - 4 %. Energisystem II medför en kostnadsvariation om 5,8 

miljoner kr i livscykelkostnad efter en kalkylperiod av 20 år vid variation av real 

energiprisökning mellan 0 % - 4 %. Kostnadsbrytpunkten mellan energisystemen 

ökar med sjunkande real energiprisökning. Brytpunkten för livscykelkostnad ökar 

med en kalkylperiod av 10 år till 12 år vid real energiprisökning på 4 % till 0 %. Se 

figur 31 för inverkan av variation av real kalkylränta på livscykelkostnad. 
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Figur 31 Inverkan på livscykelkostnad vid varierande real energiprisökning. 

En variation av real underhållskostnadsökning medför en marginell förändring i 

livscykelkostnad vid större kalkylperioder. Energisystem I antas inte medföra en un-

derhållskostnad vilket resulterar i att energisystemet endast bifogas i figur 32 som en 

referens. Energisystem II medför en marginell kostnadsvariation om 180 tusen kr i 

livscykelkostnad efter en kalkylperiod av 20 år vid variation av real underhållskost-

nadsökning mellan 0 % - 4 %. Kostnadsbrytpunkten mellan energisystemen påverkas 

marginellt och kvarstår vid en kalkylperiod om 11 år. Se figur 32 för inverkan av 

variation av real underhållskostnadsökning på livscykelkostnad. 

 

Figur 32 Inverkan på livscykelkostnad vid varierande real underhållskostnad. 
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En variation av investeringskostnad medför en markant förändring i livscykel-

kostnad. Energisystem I medför en kostnadsvariation om 627 tusen kr i livscykel-

kostnad efter en kalkylperiod av 20 år vid variation av investeringspåslag mellan 0 

% - 100 %. Energisystem II medför en kostnadsvariation om 4,2 miljoner kr i livscy-

kelkostnad efter en kalkylperiod av 20 år vid variation av investeringspåslag mellan 

0 % - 100 %. Kostnadsbrytpunkten mellan energisystemen påverkas markant och 

ökar vid ökade investeringspåslag. Kostnadsbrytpunken mellan energisystemen ökar 

från 11 år till 18 år respektive en avsaknad brytpunkt vid ett investeringspåslag om 

50 % och 100 %. Se figur 33 för inverkan av varierande investeringspåslag på livscy-

kelkostnad. 

 

Figur 33 Inverkan på livscykelkostnad vid ökande investeringskostnad. 

En variation av värmepumpens COP mellan 3 – 4,2 medför en livscykelkostnads-

variation på 1,7 miljoner kr efter en kalkylperiod på 20 år för energisystem II. Bryt-

punkten mellan energisystemen ökar vid sjunkande COP. Kostnadsbrytpunkten mel-

lan energisystemen ökar från 10-, 11- och 13 år vid en COP variation om 4,2, 3,6 

och 3. Se figur 34 för inverkan av varierande COP värden på livscykelkostnad. 10, 

11 och 13.  

 

Figur 34 Inverkan på livscykelkostnad vid varierande COP. 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

0 5 10 15 20 25

K
o
s
tn

a
d
 [

k
r]

Kalkylperiod [år]

Investeringspåslag 0 %
(system II)

Investeringspåslag 0 %
(system I)

Investeringspåslag 50 %
(system II)

Investeringspåslag 50 %
(system I)

Investeringspåslag 100
% (system II)

Investeringspåslag 100
% (system I)

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

0 5 10 15 20 25

K
o
s
tn

a
d
 [

k
r]

Kalkylperiod [år]

COP 3 (system II)

COP 3,6 (system II)

COP 4,2 (system II)

Referens - system I



70 
 

4 Diskussion 

I det här kapitlet presenteras en känslighetsanalys i förbindelse med presentation 

av rapportens viktigaste resultat. Vidare diskuteras rapportens resultat där reflekt-

ioner och tolkningar återges för att inge en bättre helhetsförståelse av rapporten. 

4.1 Känslighetsanalys 

Den specifika energianvändningen uppgår mot ett värde av 95 [kWh/m2 Atemp, år] 

inkluderat ett marginalpåslag om 10 % där byggnaden klarar av BBR:s krav på 97 

[kWh/m2 Atemp, år]. Kontorsbyggnadens genomsnittliga värmegenomgångkoeffici-

ent på 0,44 [W/m2, K] klarar BBR:s krav om 0,6 [W/m2, K]. Eftersom kontorsbygg-

naden efterföljer de krav som ställs krävs inga konstruktionskorrigeringar. Kontors-

byggnaden nyttjar standardiserade tidsscheman som efterliknar de rekommendat-

ioner som presenteras i SVEBY brukarindata för kontorsbyggnader.  

Reglering av specifik fläkteleffekt har en markant inverkan på kontorsbyggnadens 

fastighetsel. En variation mellan 1 [kW/(m3/s)] och 2 [kW/(m3/s)] medför en specifik 

energianvändning på 92,6 [kWh/m2 Atemp, år] och 97,9 [kWh/m2 Atemp, år]. Vid spe-

cifik fläkteleffekt på 2 [kW/(m3/s)] klarar byggnaden inte BBR:s krav om 97 

[kWh/m2 Atemp, år]. Vid reglering av effektivitet på värmeväxlare påverkar kontors-

byggnadens värmebehov inklusive tappvarmvatten markant. En variation mellan 75 

% - 85 % medför en specifik energianvändning på 98,6 [kWh/m2 Atemp, år] och 92,2 

[kWh/m2 Atemp, år]. Vid en verkningsgrad på 75 % klarar byggnaden inte BBR:s krav 

om 97 [kWh/m2 Atemp, år]. Variation av parametrarna medför en stor inverkan på 

kontorsbyggnadens specifika energianvändning. Vid specifik energianvändning som 

överstiger BBR:s krav krävs en reducerad energiförlust via klimatskalet, i form av 

bättre isolering. En ökad isolering medför en ökad kostnad, samtidigt som en bättre 

värmeväxlare med högre verkningsgrad eller bättre fläktar med lägre specifik fläk-

teleffekt innebär en ökad kostnad, en jämvikt krävs mellan klimatskal och energisy-

stem för att uppnå energikraven till lägsta kostnad. 

Vid variation av infiltration i klimatskal påverkas kontorsbyggnadens värmebe-

hov inklusive tappvarmvatten. En variation mellan 0,02 [L/s, m2 yttre yta] och 0,04 

[L/s, m2 yttre yta] medför en specifik energianvändning på 94,4 [kWh/m2 Atemp, år] 

och 96 [kWh/m2 Atemp, år]. Val av infiltration har en inverkan på energibehovet men 

samtliga parametrar klarar BBR:s krav om 97 [kWh/m2 Atemp, år]. 

Resultatet för driftkostnad av energisystem I visar på att den fasta kostanden för 

fjärrvärme och fjärrkyla tjänsten står för en markant andel året runt. Den rörliga kost-

naden för fjärrvärme står för en markant andel av den rörliga kostnaden jämfört med 

fjärrkyla, vilket kan förklaras med att kylbehovet är fördelat under hela året varpå 

kostnaden för fjärrkyla under vintermånaderna är noll.  

Värmepumpen i energisystem II har en täckningsfaktor på 92 % respektive 97 % 

för kontorsbyggnadens totala värme- och kylbehov. Fjärrvärmen respektive fjärrky-

lan täcker endast 8 % respektive 3 % av kontorsbyggnadens energibehov. Den totala 

kostnaden för fjärrvärme respektive fjärrkyla uppgår mot 66 % av kontorsbyggna-

dens driftkostnad. Den höga driftkostnadsandelen för fjärrvärme och fjärrkyla beror 

på den höga fasta kostnaden som styrs av byggnadens maxeffektbehov. Fjärrvärmen 

och fjärrkylan nyttjas för att täcka effekttoppar där värmepumpen inte klarar av att 

tillgodose behovet. Behovet av spetsvärme och -kyla uppkommer till följd av att 

undvika en överdimensionering av värmepumpen efter byggnadens effekttoppar. 
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Värmepumpen täcker 50 % av kontorsbyggnadens effektbehov med 40 timmars ef-

fekttoppar borträknat, vilket medför en låg rörlig kostnad av fjärrvärme och fjärrkyla. 

Ett alternativ till att spetsa värme- och kylbehovet med fjärrvärme och fjärrkyla är 

att tillsätta en förbränningspanna eller eldrift. Egen förbränningspanna kan vara för-

delaktigt vid fall där kontorsbyggnaden skulle befinna sig utanför ett lokalt fjärr-

värme- och fjärrkylnätverk. 

Livscykelkostnad för energisystemen visar på en brytpunkt vid en kalkyltid på 11 

år. Energisystem I och II medför en livscykelkostnad på 20,8 respektive 18,5 miljo-

ner kr efter kalkylperiod på 20 år, vilket resulterar i en kostnadsbesparing på 2,3 

miljoner kr. Vid livscykelkostnaden antas restvärdet vara noll. Ett restvärde på borr-

hålslagret bör dock inkluderas eftersom livslängden än mycket längre än 20 år base-

rat på att kollektorslangarna består av ett syntetiskt material som inte bryts ned i 

kombination med att de ligger stilla. Ett restvärde skulle resultera i en ökad kost-

nadsbesparing vid längre kalkylperiod för energisystem II.  

Val av real kalkylränta respektive -energiprisökning har störst inverkan vid längre 

kalkylperioder men har även inverkan på brytpunkt mellan energisystemets livscy-

kelkostnader. En variation om 2 % medför en förändrad brytpunkt om kalkyltid på 1 

år. Den reala kalkylräntan påverkar både nuvärde av underhållskostnad och nuvärde 

av energikostnad och den reala energiprisökningen påverkar nuvärde av energikost-

nad. Eftersom energikostnaden är hög för respektive energisystem resulterar en va-

rierande real kalkylränta och -energiprisökning stor inverkan.  

Val av real underhållskostnad medför ingen inverkan på livscykelkostnad för 

energisystem I eftersom underhållskostnaden antas vara noll och endast en marginell 

inverkan på livscykelkostnad för energisystem II. Den marginella inverkan av real 

underhållskostnad beror på att underhållskostnaden är låg i förhållande till övriga 

kostnader. 

En variation av investeringskostnad medför en markant inverkan på både slutlig 

total livscykelkostnad och brytpunkt mellan energisystemens livscykelkostnader. In-

vesteringspåslag medför en större inverkan på energisystem II eftersom systemets 

investeringskostnad är större och påslaget är procentbaserad. Ett investeringspåslag 

som innebär en ökad investeringskostnad på 50 % medför att brytpunkten för ener-

gisystemet uppgår mot en kalkylperiod på 17 år. Investeringsrisken blir hög eftersom 

återbetalningstiden är lång. Vid ett investeringspåslag på 100 % saknar energisystem 

II ekonomisk grund för investering i energitekniken eftersom brytpunkt mellan ener-

gisystemen saknar brytpunkt vid kalkylperiod på 20 år.  

Värmepumpens COP påverkar både livscykelkostnad och brytpunkt för energisy-

stemen. Ett ökat COP från 3 och 4,2 reducerar den totala livscykelkostnaden med 1,7 

miljoner kr samt att brytpunkten mellan energisystemen sjunker från en kalkyltid av 

13 år till 10 år. COP har en relativt stor inverkan på livscykelkostnaden på grund av 

att elkostnaden står för en stor andel på 34 % av den totala driftkostnaden och genom 

att reducera elbehovet sjunker driftkostnaden. Ur en miljösynvinkel bör ett ökat COP 

medföra ett lägre utsläpp av CO2eq till följd av ett lägre elbehov. 
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4.2 Tolkning och värdering av resultat 

Simulering av värmelast för kontorsbyggnad visar på att ett antal rum inte klarar 

av krav på inomhustemperatur utsatta av BBR och de projekterade börvärden. Kon-

ferensrummen med en temperaturavvikelse på 2 °C saknar egen uppvärmning och 

gränsar till yttertak. Den låga rumstemperaturen under värmelast beror en kall takyta 

i kombination med frånvaro av intern last. Värmelasten visar på en trend om att kon-

torsytor mot byggnadens kärna generellt understiger börvärdet. Uppvärmning av 

dessa rum ämnar ske via passiv uppvärmning av omkringliggande rum i kombination 

med intern last. Temperaturen i rummen antas därför vara godtycklig med grund i 

att en intern last bidrar till en temperaturökning. Eventuellt skulle konferensrum med 

markant avvikande temperatur behöva en radiator för att säkerställa att börvärdet 

upprätthålls. Vid simulering av kyllast för kontorsbyggnad överstiger två korridorer 

kontorsbyggnadens börvärde med en temperatur på 30 °C. Den höga temperaturen 

beror på varm takyta i kombination med glasfasad och frånvaro av kylbaffel. Kyl-

lasten uppvisar även en trend om att rum med stora fönsterytor, konferensrum, mö-

tesrum och restaurang som är förbundna med yttervägg, i kombination med en intern 

belastning på 100 % har svårt att reglera temperaturen till byggnadens utsatta bör-

värde vid dimensionerande utetemperatur. Rummen har tillgång på kylbafflar men 

för att undvika en överdimensionering av kylsystem tillåts temperaturen överstiga 

börvärdet under 80 arbetstimmar under året.  

Kontorsbyggnadens värmebehov uppgår mot 50 % av byggnadens totala energi-

behov jämfört med byggnadens kylbehov och fastighetselbehov som uppgår mot ett 

energibehov på 27 % respektive 14 %. Resultatet för kontorsbyggnadens uppvärm-

ningsbehov visar på ett maximalt behov under vinterhalvåret där utetemperaturen är 

som lägst och ett avtagande uppvärmningsbehov mot sommarmånaderna. Byggna-

dens vattenburna radiatorsystem kräver störst andel energi, därefter värmebatteriet i 

luftbehandlingsaggregatet. Energibehovet för tappvarmvatten är nästan försumbart i 

förhållande med radiatorsystemet och luftbehandlingsaggregatet. Resultatet för kon-

torsbyggnadens nedkylningsbehov visar på en jämn energiförbrukning under året 

med ett spetsbehov under sommarmånaderna, där ventilationssystemet i kombinat-

ion med kylbafflarna används för nedkylning av kontorsbyggnad. Det jämna kylef-

fektbehovet året runt kan vara ett resultat av en god isolering i klimatskalet som 

medför att omgivande klimat har mindre inverkan på inneklimatet i byggnaden. In-

tern last medför en värmegenerering som i kombination med ett bra klimatskal re-

sulterar i ett nedkylningsbehov även på vintern. Energisystemet nyttjar högtempera-

turskylbafflar, där en högre in- och utloppstemperatur på vattenledningen medför en 

jämnare och mindre intensiv kyleffekt. Det återfinns även en hög byggnad som skug-

gar kontorsbyggnaden. Fläktar och pumpar efterföljer en liknande trend och har en 

jämn förbrukning året runt på grund av att ventilation och tappvarmvatten krävs året 

runt.  

Resultat för miljöpåverkan för energisystem I och II visar på att energisystem I 

medför en utsläppsreducering på 47 CO2eq jämfört med energisystem II som orsakar 

ett utsläpp av 14,3 CO2eq baserat på nordisk elmix. Miljövärderingen är baserad på 

elbehov för drift av värmepump samt fjärrvärmebehov. En alternativ värderingsme-

todik vore att basera energisystemens utsläpp på marginalel, vilket skulle motsvara 

kolkondenskraft. Eftersom nordisk elmix medför lägre utsläpp av CO2eq jämfört med 

kolkondenskraft har både elförbrukning och nyttjande av fjärrvärme en lägre inver-

kan på utsläpp. Dessutom eftersträvas en miljövänligare elkraftsproduktion i EU, 
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vilket bör medföra en lägre belastning på nordisk elmix i framtiden. Det skulle i sin 

tur resultera i en reducerad inverkan på miljön för båda energisystemen. Elkraftpro-

duktionen antas uppgå mot 40 % av den totala fjärrvärmeproduktionen i fjärrvärme-

kraftverket vilket har en inverkan på miljön i form av mängd grön el som produceras. 

Andelen producerad el i kraftvärmeverk ligger mellan 30 % - 50 %, där 40 % antogs 

som ett medelvärde. 

Ett alternativ till att köpa in elektricitet för drift av värmepump skulle vara att 

installera solceller och batterier för lagring vid överskottsproduktion. Dock skulle 

det medföra en extra investeringsavgift. En vidare undersökning skulle vara att un-

dersöka om borrhålslager med komplimenterande solceller och batterilagring skulle 

medföra en starkare säljkraft ur en ekonomisk och miljömässig synvinkel.  

I modellen för borrhålslager antas mängden värme och kyla som återfinns lagrad 

i marken kunna utnyttjas till fullo. Som förenkling tas ingen hänsyn till om mängden 

upptag av värme och kyla påverkar markens temperatur samt att överskottsprodukt-

ion släpps i dagsläget ut ur byggnaden utan att tillföra någon nytta. En vidare under-

sökning vore att vidareutveckla modell för borrhålslager, där hänsyn till upptag och 

eventuellt återinförande av överskottsproducerad värme och -kyla tags.  

 

5 Slutsats 

I denna uppsats har två energisystem med inriktning kontorsbyggnad undersökts, 

energisystem I nyttjar fjärrvärme och fjärrkyla och energisystem II nyttjar borrhåls-

lager i kombination med en värmepump och en spetsning via fjärrvärme och fjärr-

kyla. Energisystem I medför en lägre investeringskostnad eftersom det endast till-

kommer en kostnad vid anslutning till fjärrvärme- och fjärrkylledningar. Energisy-

stem II medför en högre investeringskostnad till följd av konstruktion av borrhålsla-

ger, fastighetsvärmepump och anslutning till fjärrvärme- och fjärrkylledningar. Ur 

ett ekonomiskt perspektiv är energisystem II en fördelaktig teknik eftersom den eko-

nomiska brytpunkten mellan systemen uppstår efter 11 års drifttid och en kostnads-

besparing på 2,3 miljoner sker vid kalkylperiod på 20 år. Ur ett miljömässigt per-

spektiv är energisystem I fördelaktigt som följd av det ökade fjärrvärmebehovet, vil-

ket resulterar i ökad produktion av grön el. Energisystem II rekommenderas att an-

vändas med grund i den fördelaktiga livscykelkostnaden. 
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Appendix A - Branschspecifika indata för uppskattning av install-

ationskostnad för fjärrvärme och fjärrkyla 

A.1 Fjärrkylcentral 80 kW 

Tabell 35 Branschspecifika indata för uppskattning av installationskostnad för fjärrkylcen-
tral på 80 kW, hämtad ur (Wikells byggräkningar ab 2017). 

Fjärrkylcentral 80 kW 

Investeringskostnad Materialkostnad Tid UE 

Fjärrkylväxlare 200 kW 89 295 2,3 1173,2 

Kylcirkpump enkel 4,7 l/s, 80 kPa 29 151,2 2,4 0 

Spolb 2-grepps synl rördr 20 m slang 2499,1 0,7 0 

Beulco IPX exp-kärl 150 l 2 bar 2387,2 0,95 0 

Expansionssyst 20 kW 3396,9 1,6 0 

IPX armatursats typ 1 656 0 0 

Fläktrumsgolvbrunn rostfri bottnutl 1205,3 0,6 0 

75 Wafix PP avloppsrör 227,8 0,48 0 

15 Rör p/appr Cu isol+plp kv vv vvc 1325 13 4592 

84 Rör rfri tak isol kyla/våv 12 687 24,32 10 476,8 

Summa 142 830,6 46,35 16 242 

 

Tabell 36 Branschspecifika indata för uppskattning av installationskostnad för fjärrkylcen-
tral på 80 kW, hämtad ur (Wikells byggräkningar ab 2017). 

Investeringskostnad för fjärrkylcentral 80 kW 

Materialkostnad (kr) 142 831 

Arbetslön (175 kr/timmen) 8111 

Underentreprenader 16 242 

Omkostnadspålägg (292 % på arbetslön) 23 685 

Omkostnadspålägg (8 % på UE) 1299 

Total kostnad 192 168 

 

  



 

A.2 Fjärrkylcentral 200 kW 

Tabell 37 Branschspecifika indata för uppskattning av installationskostnad för fjärrkylcen-
tral på 200 kW, hämtad ur (Wikells byggräkningar ab 2017). 

Fjärrkylcentral 200 kW 

Investeringskostnad Materialkostnad Tid UE 

Fjärrkylväxlare 200 kW 149 122,0 5,0 1453,0 

Kylcirkpump enkel 10 l/s, 80 kPa 61 461,0 4,3 0,0 

Spolb 2-grepps synl rördr 20 m slang 2499,0 0,7 0,0 

Beulco IPX exp-kärl 150 l 2 bar 2387,0 1,0 0,0 

Exp.syst ac 20 lägenh 100 kW 4698,0 1,6 0,0 

IPX armatursats typ 1 656,0 0,0 0,0 

Fläktrumsgolvbrunn rostfri bottenutl.. 1205,0 0,6 0,0 

75 Wafix PP avloppsrör 227,0 0,5 0,0 

15 Rör p/appr Cu isol+plp kv vv vvc 1325,0 13,0 4592,0 

104 Rör rfri pann/appr isol k/våv 13 778,0 57,4 22 907,0 

Summa 237 358 84,02 28 952 

 

Tabell 38 Branschspecifika indata för uppskattning av installationskostnad för fjärrkylcen-
tral på 200 kW, hämtad ur (Wikells byggräkningar ab 2017). 

Investeringskostnad för fjärrkylcentral 200 kW 

Materialkostnad (kr) 237 358 

Arbetslön (175 kr/timmen) 14 704 

Underentreprenader 28 952 

Omkostnadspålägg (292 % på arbetslön) 42 934 

Omkostnadspålägg (8 % på UE) 2316 

Total kostnad 326 264 

 

  



 

A.3 Fjärrvärmecentral 250 kW 

Tabell 39 Branschspecifika indata för uppskattning av installationskostnad för fjärrvärme-
central på 250 kW, hämtad ur (Wikells byggräkningar ab 2017). 

Fjärrvärmecentral 250 kW 

Investeringskostnad Materialkostnad Tid UE 

Vattenmätaranordning 6m3/h 1 427,6 0,0 0,0 

35 Rör p/appr Cu isol+al kv vv vvc 756,4 2,2 1 319,8 

Spolb 2-grepps synl rördr 20 m slang 2 499,1 0,7 0,0 

Fläktrumsgolvbrunn rostfri bottenutl 1 205,3 0,6 0,0 

Växlarenhet FJV 250 kW 36 865,0 39,6 18 606,0 

Fjärrvärme primärsida 200 - 400 kW 4 215,7 18,7 4 542,5 

Exp.syst ac 50 lägenh 200 kW 2 998,3 1,0 0,0 

15 Frese avt-kran med lock 136,8 0,0 0,0 

LKA 710 aeromat minor avluft 485,8 0,0 0,0 

75 Wafix PP avloppsrör 170,9 0,4 0,0 

15 kopparrör förkromade halvh 708,4 1,5 0,0 

22 Rör p/appr Cu isol+plp kv vv vvc 767,3 5,0 2 388,5 

42 Rör p/appr Cu isol+plp kv vv vvc 2 317,3 5,8 2 612,0 

54 Rör p/appr Cu isol+plp kv vv vvc 5 983,0 12,0 6 358,0 

76,1 H-tub p/app isol+alpl vs 2 882,9 16,6 9 471,0 

Summa 63 419,6 104,0 45 297,8 

 

Tabell 40 Branschspecifika indata för uppskattning av installationskostnad för fjärrvärme-
central på 250 kW, hämtad ur (Wikells byggräkningar ab 2017). 

Investeringskostnad för fjärrvärmecentral 250 kW 

Materialkostnad 63 420 

Arbetslön (175 kr/timmen) 18 193 

Underentreprenader 45 298 

Omkostnadspålägg (292 % på arbetslön) 53 124 

Omkostnadspålägg (8 % på UE) 3 624 

Total kostnad 183 658 

 

  



 

A.4 Fjärrvärmecentral 400 kW 

Tabell 41 Branschspecifika indata för uppskattning av installationskostnad för fjärrvärme-
central på 400 kW, hämtad ur (Wikells byggräkningar ab 2017). 

Fjärrvärmecentral 400 kW 

Investeringskostnad Materialkostnad Tid UE 

Vattenmätaranordning 10 m3/h 4 152,0 0,0 0,0 

35 Rör p/appr Cu isol+al kv vv vvc 756,4 2,2 1 319,8 

Spolb 2-grepps synl rördr 20 m slang 2 499,1 0,7 0,0 

Fläktrumsgolvbrunn rostfri bottenutl 1 205,3 0,6 0,0 

Växlarenhet FJV 400 kW 98 073,0 49,4 21 241,6 

Fjärrvärme primärsida 400 - 600 kW 5 923,8 22,0 5 205,5 

Exp.syst ac 100 lägenh 400 kW 4 846,8 1,5 0,0 

15 Frese avt-kran med lock 136,8 0,0 0,0 

LKA 710 aeromat minor avluft 485,8 0,0 0,0 

75 Wafix PP avloppsrör 170,0 0,4 0,0 

15 kopparrör förkromade halvh 708,4 1,5 0,0 

22 Rör p/appr Cu isol+plp kv vv vvc 767,3 5,0 2 388,5 

54 Rör p/appr Cu isol+plp kv vv vvc 8 974,5 18,0 9 537,0 

114,3 H-tub p/app isol+alpl vs 5 377,7 23,9 14 482,0 

Summa 134 076,9 125,1 54 174,4 

 

Tabell 42 Branschspecifika indata för uppskattning av installationskostnad för fjärrvärme-
central på 400 kW, hämtad ur (Wikells byggräkningar ab 2017). 

Investeringskostnad för fjärrvärmecentral 400 kW 

Materialkostnad 134 077 

Arbetslön (175 kr/timmen) 21 886 

Underentreprenader 54 174 

Omkostnadspålägg (292 % på arbetslön) 63 906 

Omkostnadspålägg (8 % på UE) 4 334 

Total kostnad 278 376 



 

Appendix B – Planlösning i IDA ICE modell baserad på projektplan för Sthlm new hus 4 

B.1 Planlösning för plan 02 i IDA ICE 

 

Figur 35 Planlösning i för plan 02 i IDA ICE baserad på VVS-ritning. 

 

  



 

B.2 Planlösning för plan 03 i IDA ICE 

 

Figur 36 Planlösning i för plan 03 i IDA ICE baserad på VVS-ritning. 

  



 

B.3 Planlösning för plan 04 i IDA ICE 

 

Figur 37 Planlösning i för plan 04 i IDA ICE baserad på VVS-ritning. 

  



 

B.4 Planlösning för plan 05 i IDA ICE 

 

Figur 38 Planlösning i för plan 05 i IDA ICE baserad på VVS-ritning. 

  



 

B.5 Planlösning för plan 06 i IDA ICE 

 

Figur 39 Planlösning i för plan 06 i IDA ICE baserad på VVS-ritning. 

  



 

B.6 Planlösning för plan 07 i IDA ICE 

 

Figur 40 Planlösning i för plan 07 i IDA ICE baserad på VVS-ritning. 

  



 

B.7 Planlösning för plan 08 i IDA ICE 

 

Figur 41 Planlösning i för plan 08 i IDA ICE baserad på VVS-ritning. 

  



 

B.8 Planlösning för plan 11 i IDA ICE 

 

Figur 42 Planlösning i för plan 11 i IDA ICE baserad på VVS-ritning. 

  



 

B.9 Planlösning för plan 12 i IDA ICE 

 

Figur 43 Planlösning i för plan 12 i IDA ICE baserad på VVS-ritning. 

  



 

B.10 Planlösning för plan 13 i IDA ICE 

 

Figur 44 Planlösning i för plan 13 i IDA ICE baserad på VVS-ritning. 

  



 

Appendix C – Modell av Sthlm new hus 4 konstruerad i IDA ICE 

C.1 Framsida byggnad sthlm new hus 4 

 

Figur 45 Kontorsbyggnadens framsida i 3D-perspektiv, hämtad ur IDA ICE. 

  



 

C.2 Baksida byggnad sthlm new hus 4 

 

Figur 45 Kontorsbyggnadens baksida i 3D-perspektiv, hämtad ur IDA ICE. 

 


