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Förord
Ett av Karlstads Bostads AB (KBAB) senaste projekt är uppförandet av ett nytt
superisolerat flerbostadshus, benämnt Seglet. Projektet har fått stöd från
Boverket för att ”i Bygga-bo-dialogens anda åstadkomma en byggprocess och
ett höghus med framsynta lösningar som med ett uttalat livscykelperspektiv ska
inspirera byggherrar till mera långsiktigt tänkande”.
Vårt uppdrag har varit att utvärdera byggnadens resursanvändning under drift,
inneklimat och miljöpåverkan till följd av energianvändning.
Det har varit mycket inspirerande att få följa byggprocessen fram till färdigt hus
och sedan under tre år följa upp byggnadens prestanda.
Sammantaget kan vi konstatera att det går att bygga hus med mycket hög kvalité
där resurshushållning och inneklimat går hand i hand.
Ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit med insamling och bearbetning
av indata eller lämnat synpunkter på redovisningen. Ett speciellt tack till
Gunnar Persson, projektledare på KBAB, som både inspirerat och delat med
sig av sin stora kunskap.
Karlstad, januari 2010
Jens Beiron, Stefan Frodeson, Fredrik Wikström
Avd för Energi-, miljö- och byggteknik
Karlstads universitet
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Sammanfattning
Seglet är ett 12-vånings punkthus med 44 lägenheter beläget i Karlstad.
Byggherre är Karlstads Bostads AB. Huset är byggt med mycket höga
ambitioner när det gäller kvalitet och resurshushållning och togs i drift i början
av 2007.
Denna rapport redovisar klimatskalets egenskaper och funktion samt
utformningen av installationssystemen för värme, ventilation och tappvatten.
Rapporten beskriver också drifterfarenheterna från de första årens drift samt de
förbättringsåtgärder som utförts.
Seglets lösningar visar att energieffektivisering och inneklimat kan gå hand i
hand. Konceptet med en enkel förvärmning av tilluften löser två problem. Dels
kan tilluften tillföras lägenheten utan risk för drag och dels saknar det FTXsystemets nackdelar med utökat servicebehov för filterbyten och ökad
elanvändning för tilluftsfläkten. Det välisolerade och täta klimatskalet ger en
komfortabel inomhusmiljö. Den befarade risken med höga rumstemperaturer
sommartid har inte besannats. Tack vare genomtänkta fönsterplaceringar med
solskyddsglas där så är befogat samt goda möjligheter till effektiv vädring har
lägenheterna samma temperaturnivå sommartid som motsvarande lägenheter i
normalisolerade byggnader. Byggnaden är mycket resurseffektiv med låga
förbrukningstal på både energi och vatten. Då största delen av värmebehovet
täcks med fjärrvärme står sig byggnaden mycket väl i en jämförande
miljöbedömning.
Nyckeltal för klimatskal och energianvändning

Medelvärde för klimatskalets värmeisolering, Um, W/m2,K
Luftläckage, läckflöde vid provtryckning till 50 Pa, l/s,m2Aomg
Specifik energianvändning, kWh/m2,år

Nyckelord
Flerbostadshus, energieffektivitet, drifterfarenheter
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ca 0,21
0,13
58
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Inledning
Ett av Karlstad Bostads AB (KBAB) senaste projekt är uppförandet av ett nytt
superisolerat flerbostadshus i Kv Seglet, Karlstad. Byggnaden omtalas som
”Seglet”. Projektet har fått stöd från Boverket för att ” i Bygga-bo-dialogens
anda åstadkomma en byggprocess och ett höghus med framsynta lösningar som
med ett uttalat livscykelperspektiv ska inspirera byggherrar till mera långsiktigt
tänkande”.
Seglet är ett 12-vånings punkthus med 44 lägenheter samt tillhörande förråd. På
varje våningsplan finns 2 st tvåor och 2 st treor. Förråd finns på första
våningsplanet. Huset togs i drift i början av 2007. Total bostadsarea, BOA, är
2643 m2 och total uppvärmd area, Atemp, är 3074 m2.
Byggnaden innehåller flera nya tekniska lösningar som det finns ett stort
intresse av att utvärdera. Frågeställningarna berör teknisk funktion, inneklimat,
energieffektivitet, resulterande miljöpåverkan samt totalekonomi.
Byggnaden har ett mycket välisolerat och lufttätt klimatskal. Olika fönstertyper
med varierande solavskärmningsförmåga har valts med hänsyn till väderstreck.
Upphängning och infästning av balkonger sker med ett minimum av
köldbryggor. Som del i en utökad egenkontroll har arbetsutförandet vad gäller
täthet samt köldbryggor provats med hjälp av lägenhetsvis tryckprovning och
termografering.
Ventilationssystemet är en variant, där ett traditionellt frånluftsystem har
kompletterats med värmeåtervinning. Systemet är helt lägenhetsseparerat och
har endast frånluftsfläktar. Friskluft som förvärmts via värmeväxling mot
utgående frånluft tillförs centralt i lägenhetens hall. Frånluftsdon finns i
lägenhetens alla rum. Lägenheterna värms primärt av internvärme från
elapparater och personer samt solvärme genom fönster. Som komplement finns
en golvvärmeslinga i hall och sovrum.
Byggnaden hämtar värme från fjärrvärmenätets returledning till både
golvvärmeslingorna och till uppvärmning av tappvarmvatten. För att säkerställa
rätt temperaturnivå eftervärms tappvarmvatttnet med hjälp av en värmepump.
Systemvalet är gynnsamt för fjärrvärmesystemets energieffektivitet. Samtidigt
bidrar värmepumpens elanvändning till ökade koldioxidutsläpp om vi betraktar
systemet ur ett marginalelsperspektiv.
Denna rapport redovisar klimatskalets egenskaper och funktion samt
installationssystemen för värme, ventilation och tappvatten. Rapporten
beskriver också drifterfarenheterna från de första årens drift samt de
förbättringsåtgärder som utförts. Statistik över energi- och vattenförbrukning
presenteras och energianvändningen bedöms ur ett miljöperspektiv.
Inneklimatet, inklusive de boendes upplevelse av boendemiljön beskrivs.
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I tabell 1 finns en sammanställning av nyckeltal för byggnaden.
Tabell 1. Sammanställning över byggnadens nyckeltal

Invändig golvarea för uppvärmda lokaler; Atemp, m2
Medelvärde för klimatskalets värmeisolering, Um, W/m2,K
Luftläckage, läckflöde vid provtryckning till 50 Pa, l/s,m2Aomg
Area av fönster, dörrar /uppvärmd area, Atemp
Area av klimatskal, Aomg / uppvärmd golvarea, Atemp
Förlustfaktor klimatskal, inkl ventilation, W/m2,K
Specifik energianvändning, kWh/m2,år
Köpt fjärrvärme för uppvärmning, kWh/m2,år
Köpt elenergi för uppvärmning av tappvarmvatten, kWh/m2,år
Fastighetsel inklusive fläktar, kWh/m2,år
Hushållsel, kWh/m2,år
Beräknat effektbehov av fjärrvärme enligt DUT20, W/m2
Tappkallvatten, m3/lgh,år
Tappvarmvatten, m3/lgh,år
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3074
ca 0,21
0,13
13 %
0,69
0,46
58
37
5
16
28
14
39
18
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Klimatskalets egenskaper och funktion
Seglet har uppförts med ambitionen att bygga ett mycket välisolerat och lufttätt
hus. Den klart dominerande delen av klimatskalet är ytterväggen, som utgör ca
80% av omslutningsytan. Väggen har utformats med stor omtanke vad gäller att
minimera köldbryggor, säkerställa lufttäthet, förenkla montaget samt bygga
fuktsäkert. Konstruktionen utvecklades och förfinades i ”bygglabbet” där
provmontage i full skala skett parallellt med projekteringen. Väggens funktion i
den färdiga byggnaden har utvärderats genom provtryckning och
termografering.
Väggkonstruktion
Väggen består av en yttre lättregelvägg med
fasadbeklädnad, som är upphängd med vinkeljärn
infästa i bjälklagskanten. Innanför denna finns ett 230
mm brett mellanrum som är fyllt med enbart
isolering, förutom bärande stålpelare inbäddade i
isoleringen. Längst in finns en inre lättregelvägg,
monterad mellan bjälklagen med invändig beklädnad.
Fönstren sitter monterade i den yttre lättregelväggen.
De djupa fönsternischerna har utvinklade sidor för
att öka ljusinsläpp och utsikt.
Material från utsidan:
• Fasadskivor, Steni Colour med bärprofiler i rostfritt
stål
• 8 mm minerit vindskiva
• Stålregelstomme, 145 mm stenull
• 240 mm stenullsskiva i 230 mm mellanrum
• 70 mm stålregel + isolering, träreglar kring fönster
• plastfolie
• 13 mm gips
Skruvar är av rostfritt material

Figur 1. Horisontell väggsektion med fönster och bärande stålpelare samt vertikal
väggsektion med bjälklagskant och fönster.
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Fönstertyper
Byggnaden har optimerats vad gäller tillvaratagande av infallande solenergi
genom fönster under vinterhalvåret samt skydd mot oönskad solvärme
sommartid. Resultatet är olika typer av glasning i fönster mot söder och väster
respektive norr och öster.
Mot söder och väster används:
• Ytterst, Pilkington K-glas, 4 mm
• Mitten, Suncool HP Clear 65/41, härdat, 4 mm
• Luftspalt, 12 mm, argongas
• Innerst, klarglas, 4 mm
Mot norr och öster används:
• Ytterst, Pilkington K-glas, 4 mm
• Mitten, klarglas, 4 mm
• Luftspalt, 12 mm, kryptongas
• Innerst, Pilkington K-glas, 4 mm

Lufttäthet – provtryckning
Provtryckningar utfördes av KBAB´s egen personal med egen utrustning.
Arbetet startade så snart plastfolien var monterad i den första lägenheten.
Önskemålet var att få möjlighet att provtrycka innan väggarna bekläddes med
gipsskivor. Vid de första provtryckningarna fanns hantverkare från
byggentreprenören med för att kunna återföra erfarenheter till montagearbetet i
resterande lägenheter. De ställen där luftläckage upptäcktes markerades och
hantverkarna fick komplettera tätningsarbetet. Därefter provtrycktes lägenheten
igen. Förfarandet upprepades tills alla lägenheter klarade uppställda täthetskrav.
Som mest provtrycktes samma lägenhet fyra gånger.
Erfarenheter från provtryckningarna visade att:
• Det förekom ett stort läckage mellan lägenheterna. Den
lägenhetsskiljande väggen är utförd i form av prefabricerade
betongelement. Tätningen mot underliggande bjälklag behövde
kompletteras.
• Vanliga läckageställen var hörn, fönstersmygar och balkongdörrar,
främst var det problem att få det tätt under balkongdörren.
• I början uppkom skador på plastfolien i samband med att fönsterbänkar
monterades. Inklädnaden av fönsternischen med först plastfolie och
sedan foder/fönsterbänk är ett precisionsarbete. Plastfolien behöver
skarvas och tejpas i flera riktningar. När foder och fönsterbänk sätts på
plats är det risk att folien kommer i kläm och rivs sönder. Efter montage
i några lägenheter lärde sig hantverkarna de känsliga momenten och
kunde därefter klara arbetet utan skador på plastfolien.
• Konstruktionen med plastfolie direkt innanför gipsskivan är en känslig
lösning, vid några tillfällen missades träregeln när gipsskivor skruvades
fast. Dessa små hål skapade en hel del luftläckage. Kunskapen om
7
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•

•
•
•

storleken på läckaget till följd av små hål efter skruvar och spikar
medförde att en tavellist monterades i samtliga lägenheter för att
minimera behovet att spika upp tavlor.
Det fanns variationer mellan arbetslagen hur täta lägenheterna blev. Det
arbetslag som byggde tätast ändrades under resans gång. Förmågan att
bygga tätt beror både på hantverksmässig erfarenhet (en lärprocess) samt
upprätthållen noggrannhet.
Slitsar/genomföringar mellan lägenheter i mellanväggar var inbyggda
(gipsskivor redan monterade) när provtryckningarna genomfördes vilket
medförde att kontroll/tätning inuti mellanväggar ej möjliggjordes.
De fönster som hade två öppningsmöjligheter, en för vädring (vikbar
inåt) och en traditionell, läckte mer nertill och vid gångjärnssidan än
andra fönsteralternativ.
De fabriksmonterade persiennerna skapade läckage genom de borrade
hålen i fönsterkarmen.

Resultatet av provtryckningarna visar att vid 50 Pa över-/undertryck i
lägenheterna är medelläckaget 0,13 l/s,m2 med variation från 0,09 till 0,18 l/s,
m2. Resultatet är i nivå med uppmätta värden från andra bostadsbyggnader med
höga krav på lufttäthet, se tabell 2. KBAB redovisar sina egna mätningar av
luftläckage relativt golvyta, dvs med enheten l/s,m2 golvyta. Med denna enhet
blir resultatet från Seglet ett medelläckage av 0,3 l/s,m2 golvyta1.
Tabell 2. Luftläckage för bostadsbyggnader i Sverige. Angivet läckage är relaterat till
klimatskalets omslutande area.

Beställare, Projekt

Inflyttning Antal
lägenheter

Landskronahem, Glumslöv
Finnvedsbostäder,
Oxtorget/Värnamo
Eksta Bostads AB, Frillesås
Fam.Malmborg, Villa
Malmborg
KBAB, Seglet

2004
2006

35
40

Luftläckage vid
50 Pa
(l/s,m2)
0,12
0,23

2006
2007

12
1

0,254
0,25

2007

44

0,13

När den första lägenheten provtryckes var luftläckaget ca 0,3 l/s,m2. Trots
provmontage och tester i bygglabbet fanns en del otätheter. Kunskapen att
bygga riktigt täta hus är fortfarande under utveckling. För att få önskat resultat
måste funktionen provas då det fortfarande finns möjlighet att åtgärda brister.
1

SEGLET – att bygga ett energisnålt höghus, Gunnar Persson, KBAB, Karlstad 2008-01-18
Delrapport Marknadsöversikt för passivhus och lågenergihus i Sverige 2006 i Programmet för
passivhus och lågenergihus
3
Delrapport Marknadsöversikt för passivhus och lågenergihus i Sverige 2006 i Programmet för
passivhus och lågenergihus
4
http://www.ebd.lth.se/forskning/passivhus_demonstrationsprojekt/frillesaas/
5
http://www.ebd.lth.se/forskning/passivhus_demonstrationsprojekt/lidkoeping/
2
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Ett problem som uppstod var att momentet provtryckning inte fanns med i
arbetsplanen. Personalen som ansvarade för provtryckning fick hålla sig ajour
med hur montagearbetet fortskred och bevaka möjligheten till provtryckning
vid lämpligt tillfälle. Traditionellt används provtryckning som en efterkontroll.
För att uppnå bästa möjliga resultat måste provtryckningarna utföras i syfte att
kontrollera aktuell status med syfte att optimera tätheten. Således bör man
planera in momentet när det finns möjlighet att täta på ett effektivt sätt, dvs
innan väggbeklädnaden monteras. Detta betyder att momentet måste finnas
inplanerat under samma tidsperiod som montagearbetet.
Det räcker inte att konstatera att det läcker, det är också nödvändigt att veta var
det läcker, för att kunna täta effektivt. Vid byggandet av Seglet medverkade
hantverkarna vid provtryckningarna och kunde själva se var det läckte och
dessutom omgående täta en del läckor. Kunskapen om vanliga läckage växte
snabbt och kunde direkt omsättas till montaget av tätskiktet på nästa
våningsplan. Det är en stor fördel när samma hantverkare som monterar
tätskiktet också medverkar vid provtryckningen.
Köldbryggor – termografering
I hälften av lägenheterna (två lgh/plan) utfördes termografering för att
upptäcka eventuella köldbryggor samt att hitta känsliga konstruktionslösningar.
Erfarenheter från termograferingen visade att:
• Ytterhörn är normalt en svag punkt med köldbryggor, dock icke i Seglet.
• Fönstren är en svag länk med värmeläckage både nertill, i karm, samt vid
drevning, se figur 2.
• Variationer förekom mellan olika fönster kring hur täta de var mot
värmeläckage. Fotografen kunde dock inte se skillnader mellan
fönstertyperna utan tyckte sig se att det var skillnader som baserades på
variationer i material eller montage.

Figur 2. Värmeläckage kring fönsterparti mot öster. Bild tagen med vanlig kamera samt
med värmekamera. Utomhustemperatur -8 C°. Inomhustemperatur +18 C°.
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Vid ett tillfälle upptäcktes ett läckage intill en balkongdörr, se figur 3. Detta är
en av de fåtaliga köldbryggor som upptäckts.

Figur 3. Värmeläckage vid balkongdörrsparti. Bild tagen med vanlig kamera samt
värmekamera. Utomhustemperatur -8 C°. Inomhustemperatur +18 C°.

Ytterväggskonstruktionen i Seglet är mycket lufttät och har mycket små
köldbryggor. För att ytterligare förbättra konstruktionen behöver bland annat
fönstren förbättras. Anslutningen mellan fönsterkarm och regelverk är också
svår att lösa utan att köldbryggor uppstår.
När termograferingen började utföras fanns endast stödvärme i lägenheterna.
Detta medförde svårigheter att utföra bra analyser då temperaturskillnaden
mellan inne och ute ibland var liten. Dessutom var inte ventilationssystemet i
drift. Det är en fördel med ett invändigt undertryck i lägenheten vid
termografering. Eventuella luftläckage framträder då tydligt som kalla zoner.
För att kunna åtgärda brister i konstruktion eller montage bör termografin
utföras vid samma skede som provtryckningen. Lägenheten bör vara tätad,
sakna inre väggbeklädnad samt ha invändigt undertryck, så att luftläckage tydligt
kan observeras. Då resultatet av termograferingen beror av
temperaturskillnaden över klimatskärmen finns ibland behov av att höja
rumstemperaturen tillfälligt, till exempel med en värmefläkt.
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Installationssystem för värme, ventilation och tappvarmvatten
Installationer för värme, ventilation och tappvarmvatten har valts för att vara
energieffektiva och driftsäkra med ett lågt underhållsbehov. Service och skötsel
av systemen skall kunna utföras utan att behöva tillträde till lägenheterna
(förutom köksfläkt). I syfte att använda så lågvärdig energi som möjligt och
därmed effektivisera fjärrvärmesystemet är byggnaden ansluten till
fjärrvärmenätets returledning som värmekälla, dvs returledningen från
närliggande fastigheter blir framledning till byggnadens värmesystem.
En översiktlig bild över lägenheternas värme- och ventilationssystem visas i
figur 4. Ett flödesschema över värmecentralen finns i bilaga 1.

Figur 4. Systemillustration över lägenhetens värme- och ventilationssystem, Skanark
arkitekter Karlstad.

Värme
Byggnaden värms med hjälp av ett golvvärmesystem. Det finns en slinga per
lägenhet. Slingan är dragen för att avge sin värme i de rum där friskluft tillförs, i
hall och sovrum. Alla slingor matas med samma framledningstemperatur, vilken
regleras efter utetemperaturen. Golvvärmesystemet försörjs med värme från
fjärrvärmenätets returledning via en separat värmeväxlare. Värmeavgivningen
från golvvärmeslingan i respektive lägenhet regleras efter lägenhetens
rumstemperatur med hjälp av en givare i frånluftskanalen. De boende kan också
själva stänga av golvvärmen med hjälp av en av/på-knapp i respektive lägenhet.
Golvvärmeslingorna är dimensionerade för en maximal framledningstemperatur
av drygt 30 °C. Maximal temperatur för parkettgolvet är 27 °C.
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Ventilation
Lägenheterna ventileras via separata ventilationssystem för varje lägenhet.
Systemet är av FX-typ, dvs ett frånluftssystem med värmeåtervinning genom
direktvärmeväxling mot tilluften. Till skillnad mot FTX-systemet saknas
tilluftsfläkt. Tilluften sugs in i lägenheten genom en relativt kort kanal och
passerar på vägen en korsströmsvärmeväxlare med lågt strömningsmotstånd.
Värmeväxlare och frånluftsfläkt är placerade ovan undertak i trapphus.
Huvuddelen av friskluften tas via tilluftskanalen med värmeväxlare och tillförs i
hallen (ca 80 % av totalflödet). Friskluft tillförs också direkt till sovrummen via
en borstlist i sovrummens fönster (ca 20 % av totalflödet). Frånluften sugs ut i
alla rum utom kök som i stället har frånluft via en spisfläkt.
Principen med friskluft via borstlist innebär att den normala tätningslisten
mellan fönsterbåge och fönsterkarm är borttagen längs fönstrets överkant och
har ersatts med en borstlist som släpper igenom ett kontrollerat luftflöde. Typ
och längd av borstlist har utprovats i bygglabbet före byggstart. På så sätt är
lösningen kalibrerad för att ge önskat flöde vid normalt undertryck i lägenheten.
Friskluftsintaget för den tilluft som tillförs via värmeväxlaren är gemensamt för
lägenheterna på samma våningsplan och är utformat med väderskydd i form av
en ”uppochnedvänd” låda som är öppen i botten. Avluften släpps ut via
separata fasadgaller för varje lägenhet, se figur 5.
Avluftsgaller

Friskluftsintag,
gemensamt för
fyra lägenheter

Figur 5. Friskluftsintag och avluftsgaller på varje våningsplan.

Som komplement till FX-systemet finns en separat spisfläkt av alliancetyp i
varje lägenhet. Alliancefläkten har ett inbyggt avstängningsspjäll och är
egentligen utformad för att samverka med en central frånluftsfläkt. I Seglet
saknas den centrala frånluftsfläkten och avsikten är att endast använda
spisfläkten vid matlagning och att avstängningsspjället vid övriga tillfällen
hindrar luftväxling genom avluftskanalen. Avluften från spisfläktarna leds via
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vertikala kanaler (separata för varje lägenhet) till en samlingslåda på yttertak och
därifrån ut i det fria. Spisfläkten är endast i drift då de boende startar den.
Motiv för valt system
Ambitionen har varit att bygga ett eleffektivt system med litet underhållsbehov.
Eleffektiviteten uppnås till följd av att enbart använda en frånluftsfläkt i
kombination med låga strömningsmotstånd i kanalsystemet. Den specifika
fläkteleffekten, SFP, är < 1,5 kW/m3/s. Systemet saknar luftfilter vilket minskar
underhållsbehovet.
Till följd av risk för höga rumstemperaturer under sommarhalvåret förväntas de
boende vädra mer än i andra byggnader med sämre värmeisolering.
Ventilationssystemet måste därför fungera tillfredsställande även under perioder
med vädring. Detta säkerställs genom frånluftsutsug i alla rum.
Värmeåtervinningen saknar reglerfunktion, till- och frånluften leds alltid genom
värmeväxlaren. Med hänsyn till risken för höga rumstemperaturer borde
värmeåtervinningen kopplas ur under sommarhalvåret. I praktiken sker detta så
fort de boende börjar vädra. Vid vädring punkteras det undertryck som annars
råder i lägenheten och suger tilluften genom värmeväxlaren. Vid vädring tas
nästan all friskluft in i lägenheten genom de öppnade fönstren och flödet
genom värmeväxlaren upphör.
FX-systemet har jämfört med ett traditionellt F-system mindre risk för kalldrag
till följd av kalluft från friskluftsventiler som leds direkt in i vistelsezonen.
Tappvarmvatten
Tappvarmvatten bereds i värmecentralen genom att det förvärms av
fjärrvärmesystemets returledning i en separat värmeväxlare innan det leds in i
ackumulatortankarna. Ackumulatortankarna värms till önskad temperatur med
hjälp av en värmepump som även den hämtar sin energi från
fjärrvärmesystemets returledning. Värmepumpen arbetar med köldmediet
R134a.
Vid dimensionering av tappvarmvattensystemet antogs att fjärrvärmens
returtemperatur ej understiger 35 °C. Tappvarmvattnet borde då kunna
förvärmas till ca 30 °C. Värmepumpen skulle kunna arbeta mellan
temperaturnivåerna +30 °C och +60 °C, vilket borde ge en värmefaktor på ca
5.
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Drifterfarenheter och drifteffektivisering

I detta kapitel redovisas erfarenheter från 3 års drift samt de åtgärder som
vidtagits för att effektivisera systemen. Överlag har driftsättningen av Seglet
fungerat bra. Inflyttning skedde i februari, under en period med riktigt låga
utetemperaturer. En viss oro fanns kring värmesystemets förmåga att direkt
efter inflyttning upprätthålla önskad rumstemperatur. Redan efter ett par
månaders drift genomfördes en kartläggning av upplevt inneklimat enligt
Örebromodellen6. Resultatet visar på ett mycket bra inomhusklimat. De
synpunkter som framförts berör drag och överföring av lukt från
grannlägenheter. Orsaker och åtgärder beskrivs närmare i följande avsnitt.
Värmeisolering av vindsbjälklag
Vindsbjälklaget är isolerat med 80 cm stenullsisolering i form av lösull. Efter
inflyttning visade det sig att det översta våningsplanet hade lägre
rumstemperatur än övriga våningsplan. I jakten på en förklaring spreds en
misstanke om försämrad isolerförmåga i det tjocka lösullslagret till följd av
egenkonvektion. Uppkomsten av egenkonvektion beror på isolermaterialets
tjocklek, permeabilitet och densitet7. För att råda bot på problemet har lagret
med stenull trampats ihop (kompakterats) för att öka dess densitet och ett
kompletterande lager med cellulosafibrer har lagts ovanpå, så att ursprunglig
isolertjocklek återställts. Cellulosafibern är fördelaktigare jämfört med stenullen
när det gäller att förhindra egenkonvektion. Efter åtgärden har vindsisoleringen
fungerat som planerat.
Värme
Varierande fjärrvärmetemperaturer
Temperaturen på fjärrvärmereturen fluktuerar i mycket större utsträckning än
förväntat. Temperaturen varierar under vår, sommar och höst från ca 20 °C till
ca 40 °C. Under vintermånaderna (december-februari) är temperaturen stabilare
och understiger sällan 35 °C. Detta innebär att returtemperaturer under 25°C
förekommer under perioder då byggnaden har ett värmebehov. Byggnadens
balanstemperatur är ca +9 °C.
Under hösten 2007 märktes konsekvenserna av de låga temperaturerna i
fjärrvärmereturen tydligt. Periodvis var det svårt att få tillräckligt med värme till
golvvärmesystemet och det förekom även att värmen strömmade baklänges,
dvs golvvärmesystemet levererade tillbaka energi till fjärrvärmenätet
(temperaturen i golvvärmesystemet var då under en kortare period högre än
fjärrvärmens returtemperatur). Det sistnämnda problemet åtgärdades genom att
6

Resultat från enkätundersökning, ”Örebromedellen”, Arbets- och miljömedicinska kliniken,
Universitetssjukhuset Örebro, Delrapport inom projektet Kv Seglet.
7
Serkitjis, M. 1995. Natural convection heat transfer in a horizontal thermal insulation layer
underlying an air layer. Ph. D. Thesis, CTH, Building Physics, Göteborg.
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sätta temperaturgivare på golvvärmesystemets returledning samt
fjärrvärmesystemets returledning och stoppa golvvärmesystemet när
fjärrvärmens temperatur understiger golvvärmens returtemperatur. Problemet
med bristande värmetillförsel har funnits kvar även hösten 2008 och 2009. För
att upprätthålla lägenhetstemperaturerna har börvärden för golvvärmesystemets
framledningstemperatur och slingornas termostater varit inställda högre än vad
som egentligen behövs. När det har funnits värme att tillgå från
fjärrvärmereturen har golvvärmesystemet (och byggnadens bjälklag) laddats upp
med energi som kunnat täcka byggnadens värmeförluster även under de
perioder då värmetillförseln varit otillräcklig från fjärrvärmereturen. Man kan
förenklat säga att byggnaden har övertempererats när det funnits värme att
tillgå.
Under januari 2010 åtgärdas värmesystemet så att en framledningstemperatur
över 30 °C alltid kan erhållas i golvvärmesystemet. Åtgärden innebär att
värmepumpen som normalt värmer tappvarmvatten kopplas in som stödvärme
om fjärrvärmereturen har för låg temperatur.
Golvvärmeslingor
Vätskeflödet genom golvvärmeslingorna styrs av ventiler med elektriska
ställdon. Systemet försöker hålla konstant rumstemperatur. Rumstemperaturen
mäts indirekt genom att mäta frånluftstemperaturen. För att utvärdera
reglerfunktionen har ventilens läge loggats och jämförts med uppmätt
rumstemperatur, i detta fall rumstemperaturen mätt via temperaturgivare som
sitter monterad på vägg i hallen.
Mätningarna visar att många av de boende använder möjligheten att manuellt
stänga golvvärmeslingan. För de lägenheter där slingan är i drift har det varit
svårt att tydligt se ventilens styrning av flödet relativt rumstemperaturen.
Börvärdet var första vintern ställt på ca 21 °C, men även i lägenheter med högre
rumstemperaturer var värmeslingan ibland aktiv. Orsakerna till dålig
reglerfunktion kan bero på tröghet i systemet eller för stor kopplingsdifferens,
dvs för stor temperaturskillnad mellan till- och frånslag av golvvärmeslingan.
Under andra vintern var börvärdet ställt på mer än 23 °C, med hänsyn till
behovet att övertemperera huset periodvis. Efter pågående ombyggnad av
värmetillförseln till golvvärmesystemet kan börvärden för golvvärmeslingorna
återställas till normal nivå och framledningskurvan kan injusteras.
Ventilation
Felaktigt monterad borstlist
Friskluftsintaget via borstlist mellan fönsterbåge och fönsterkarm fungerade
initialt otillfredsställande. Borstlisten var felmonterad hos fönstertillverkaren.
Vid injusteringen av ventilationssystemet kontrollerades enbart frånluftsflöden i
respektive frånluftsdon. Huruvida friskluften tog sig in via friskluftskanalen
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som mynnar i hallen eller via borstlisterna i ovankant fönster i sovrum
undersöktes ej. Systemet saknar omställbar injusteringsmöjlighet på
friskluftssidan.
Problemet uppdagades senare när driftpersonalen reagerade på att de inte
kunde känna en svalare luftzon i anslutning till fönstrets ovankant där
friskluften till del borde komma in. Efter kontroll visade det sig att borstlisterna
var felmonterade av fönstertillverkaren, borsten trycktes ihop för mycket när
fönstret stängdes. Borstlisten fick bytas för merparten av fönstren. Funktionen
har därefter varit fullgod.
Försmutsning och injustering
KBAB har som standard att använda ett enkelt frånluftsdon av typ strypfläns.
Installatören kunde inte få fram denna typ av don i samband med byggnationen
och monterade därför vanliga kontrollventiler istället. Redan efter ett års drift
behövde frånluftsdonen rengöras. Försmutsningen påverkar också
injusteringen. I efterhand har kontrollventilerna bytts ut till KBAB´s
standarddon. Förutom att de inte försmutsas på samma sätt är de helt okänsliga
för förändring av injusterat luftflöde, de är helt enkelt inte möjliga att injustera
på annat sätt än att välja rätt storlek på don.
Påverkan av yttre vindtryck
Ventilationssystemet har visat sig vara känsligt för vindtryck och vindsug vid
vissa extrema vädersituationer. Två olika fall där luftflödet går baklänges i
systemet har identifierats. I båda fallen blir konsekvensen att frånluft från en
lägenhet kan föras in i en annan lägenhet, antingen via tilluftskanalen eller via
spisfläktens imkanal. Problemen har kunnat lösas genom komplettering med
enkla backspjäll samt ombyggnation av den gemensamma takhuven för
imkanalerna.
Vindtryck uppstår på byggnadens lovartsida (den anblåsta sidan). På
fastighetens övriga tre sidor uppstår samtidigt vindsug. Vid vindhastigheter
under 10 m/s genereras yttre vindtryck respektive vindsug av max ca 40 Pa.
Dessa yttre tryck kan vid vissa vindriktningar bidra till onormalt stora
undertryck i en del lägenheter. Fenomenet blir särskilt märkbart i Seglet, som
inte har genomgående lägenheter med fönster på motstående fasadsidor.
Lägenhetens undertryck till följd av frånluftsfläkten är alltid i relation till det
omgivande yttre lufttrycket. När det yttre lufttrycket till följd av vindsug
sjunker, så sjunker också lägenhetens tryck, mätt i absoluta tal. Vid västliga
vindar uppstår vindsug på den sida där friskluftsintaget samt avluftsutsläppet är
beläget. I en lägenhet med borstlister på samma fasad sjunker undertrycket i
lägenheten motsvarande vindsuget. I en lägenhet med borstlister på den
anblåsta sidan minskas istället undertrycket i lägenheten något.
I redovisningen nedan anges alla tryck relativt det statiska yttre lufttrycket, dvs
det atmosfärstryck som råder.
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Baksug genom tilluftskanal
I en lägenhet med fönster mot den anblåsta sidan kan det vid vädring uppstå
övertryck i lägenheten. Genom att öppna ett fönster eller balkongdörren fås
samma lufttryck inne i lägenheten som råder mot fasaden. Tryckdifferensen
som normalt råder över ytterväggen punkteras. Figur 6 visar hur trycket i
lägenhet A till följd av vädring är samma som mot fasaden, ca +20 Pa.
Tilluftskanalen till lägenhet A leder normalt luft från byggnadens östsida in i
lägenheten. Till följd av västlig vind råder vindsug på östfasaden, ca -20 Pa. Till
följd av övertryck i lägenheten och undertryck på östfasaden leds nu luften
baklänges genom tilluftskanalen ut ur lägenheten. Lägenhet B, som vetter mot
sidan med vindsug, fungerar normalt och får ett undertryck relativt det yttre
lufttrycket vid luftintag och borstlister. Till följd av det gemensamma luftintaget
kan en del av luften från lägenhet A sugas in i lägenhet B genom lägenhet B`s
tilluftskanal. Med separata luftintag för varje lägenhet hela vägen ut i det fria
skulle risken för luftöverföring från lägenhet A till lägenhet B minska betydligt.
Problemet löstes genom att montera en enkel backventil i tilluftsdonet.

Figur 6. Illustration över baksug genom tilluftskanal. Skanark arkitekter Karlstad, bearbetad
av författaren.

Baksug genom imkanal
Figur 7 och 8 visar principen för hur baksug uppstår genom imkanalen till
köksfläkten. Orsaken till problemet är den gemensamma samlingslådan på
yttertak för imkanalerna från köksfläktarna. När spisfläkten i lägenhet A startas
trycker den luften genom samlingslådan ut i det fria. Det uppstår ett svagt
övertryck i samlingslådan. Normalt räcker inte detta övertryck för att tvinga
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luften baklänges nedåt i någon annan lägenhets kanal. Lägenhet B vetter mot
sidan med vindsug och får, precis som i fallet med baksug genom
tilluftskanalen, ett undertryck relativt det yttre vindsuget. Undertrycket i
lägenheten förstärks alltså av vindsuget, och blir ca -35 Pa. Nu är
tryckskillnaden mellan övertrycket i samlingslådan och undertrycket i lägenhet
B tillräckligt stort för att kunna driva luften baklänges ned genom imkanalen via
spisfläkten ut i lägenhet B.

Figur 7. Illustration över baksug genom imkanal kök. Skanark arkitekter Karlstad,
bearbetad av författaren.

Samlingslåda på
yttertak med
övertryck

Avluftsgaller i
samlingslådan

Imkanal till
kök i lgh B
Imkanal till
kök i lgh A

Figur 8. Principfigur över imkanaler från kök och samlingslåda på vind. Till följd av
övertryck i samlingslådan och undertryck i lgh B blir det baksug i imkanalen till lgh B.
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Alliancefläktarna är utrustade med spjäll som öppnas när fläkten startas.
Erfarenheten visar att spjällen inte tätar helt utan kan vid tillräckligt undertryck i
lägenheten släppa igenom luft baklänges. Problemet med baksug i imkanalen
har åtgärdats i omgångar, bland annat genom att försöka komplettera med en
backventil, för att slutligen lösas tillfredsställande genom att komplettera
samlingslådan med en frånluftsfläkt. Den nya centrala frånluftsfläkten
varvtalsstyrs så att det ständigt råder ett svagt undertryck i samlingslådan.
Samlingslådan är utformad med tätt tak och täta sidor mot syd och väst samt
avluftsgaller mot norr och öst. Övertrycket i samlingslådan beror också av
avluftsgallrens placering och kan vid vissa vindriktningar förstärkas. En
alternativ utformning av samlingslådan, med avluftsgaller på motstående sidor
skulle förhindrat ett ökat övertryck till följd av yttre vindpåverkan.
Tappvarmvatten
Igångkörning av värmepump
När värmepumpen första gången startades frös vattnet i förångaren. Montören
hade missat att ändra fabriksinställningen för lågtryckspressostaten vilket fick
till följd att temperaturen i förångaren sjönk en bra bit under 0°C. Efter
justering och nystart av systemet har det fungerat bra.
När värmepumparna levereras finns en fabriksinställning rörande temperaturer,
tryck och val av köldmedie. Vanligt förekommande systemlösningar innebär att
värmepumpen arbetar med en köldbärare skyddad mot frysning. I aktuellt fall
arbetar värmepumpen med temperaturer högt över fryspunkten och således
finns inget frysskydd i köldbäraren. Erfarenheterna från driftstart av
värmepumpsystemet visar på problemen med nya systemlösningar, samt vikten
av att alla inblandade parter antingen finns med redan från början eller
informeras efter hand. Underentreprenörer och annan personal som kommer in
i processen under resans gång måste informeras. Behovet av samordning och
helhetssyn är större i ett utvecklingsprojekt än i mer normala projekt. Behovet
av samordning och information kan organisatoriskt lösas på olika sätt. När det
gäller Seglet har beställaren i stor utsträckning själv medverkat till detta genom
egen personal på byggarbetsplatsen. Exemplet visar att även tillfällig personal
som kanske bara har en liten uppgift behöver informeras.
Värmepumpens effektivitet
Värmepumpens effektivitet har provats vid olika driftfall, dels ett sommarfall
och dels ett vinterfall. Vid sommarfallet var temperaturen på
fjärrvärmesystemets returledning drygt 20 °C (värmepumpens värmekälla). Vid
vinterfallet var samma temperatur 30-35 °C. Värmepumpens värmefaktor är
nästan oberoende av temperaturen på värmekällan, och hamnar i båda
driftfallen i intervallet 3,1-3,4. Värmepumpen gör 7-10 laddcykler per dygn, dvs
har 7-10 starter varje dygn.
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Baserat på uppmätt energianvändning, el till värmepump samt fjärrvärme till
tappvarmvattenuppvärmning, blir den totala värmefaktorn för
tappvarmvattenuppvärmningen (inkluderat förvärmningen) ca 3,7.
Energiekonomi
Genom att använda ”lågtempererad fjärrvärme”, dvs hämta energin från
fjärrvärmens returledning bidrar Seglet till fjärrvärmesystemets
energieffektivitet. Frågan är om systemlösningen kan motiveras ur ett
ekonomiskt perspektiv? Frågan besvaras med ett beräkningsexempel där normal
fjärrvärmeanslutning jämförs med Seglets lösning.
• Alternativ A – tappvarmvattnet värms med normal fjärrvärme á ca 60
öre/kWh.
• Alternativ B – tappvarmvattnet värms med Seglets system med en total
värmefaktor på 3,7 där elpriset antas till ca 1 kr/kWh och priset på
lågtempererad fjärrvärme beräknas för att alternativ B skall bli likvärdigt
med alternativ A.
Med antagna värden på energipriser enligt ovan blir resultatet att lågtempererad
fjärrvärme får kosta max 45 öre/kWh för att vara ekonomiskt likvärdigt med
normal fjärrvärme.
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Förbrukning av energi och vatten
Förbrukningsdata angivna per kvadratmeter avser Atemp respektive BOA, vilka
för fastigheten uppgår till 3074 m2 respektive 2643 m2.
Energibehov
Energianvändningen i fastigheten mäts via ett flertal energimätare, både för el
respektive fjärrvärme. Energimätare för el registrerar
• total förbrukning för hela fastigheten exklusive tvättstuga (finns i annan
fastighet)
• förbrukning per lägenhet (hushållsel)
• fastighetsel (trapphusbelysning, hiss, fläktar)
• el till värmepump för tappvarmvatten
Energimätare för fjärrvärme registrerar dels total förbrukning via Karlstad
Energi AB´s debiteringsmätare och dels den del som går till golvvärmesystemet.
Förväntat årsenergibehov för fastigheten redovisas i tabell 3. Byggnadens
specifika energianvändning enligt definitionen i BBR är 58 kWh/m2Atemp.
Tabell 3. Årsenergibehov av fjärrvärme och el.

MWh
Fjärrvärme till golvvärmesystem
70
Fjärrvärme till tappvarmvatten
44
El till värmepump-tappvarmvatten
16
Fastighetsel
47
Summa värme och el utom hushållsel 177
Hushållsel
85

kWh/m2Atemp
23
14
5
16
58
28

kWh/m2BOA
26
17
6
18
67
32

Årsenergibehov för el och fjärrvärme har beräknats baserat på uppmätta data
under perioden maj 2007-juni 2009. Förbrukningen av fjärrvärme till
golvvärmesystemet har gradtimskorrigerats baserat på fastighetens ungefärliga
balanstemperatur, +9 °C. Korrigeringen har alltså endast tagit hänsyn till
förekomsten av utetemperaturer under +9 °C, till skillnad mot det ofta använda
gränsvärdet +17 °C. Detta motiveras med att behovet av golvvärme för
uppvärmning av byggnaden endast finns då utetemperaturen understiger ca +9
°C.
Klimatskalets förlusttal har beräknats med utgångspunkt från
graddagskorrigerad fjärrvärmeförbrukning till golvvärmesystemet samt
byggnadens ungefärliga balanstemperatur, 9 °C. Värmebehovet för
uppvärmning till +9 °C i Karlstad motsvaras av ca 50 000 °Ch. Genomsnittlig
rumstemperatur är ca +21 °C. Antagen DVUT är ca -17 °C. Klimatskalets
förlusttal blir ca 1,4 kW/°C. I detta ingår även värmeförlusterna till följd av
ventilation och luftläckage. Maximalt effektbehov av fjärrvärme är ca 36 kW
vilket motsvarar ca 14 W/m2BOA eller ca 12 W/m2Atemp.
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Uppvärmning av tappvarmvatten sker i två steg. Först genom
direktvärmeväxling mot fjärrvärmenätets returvatten och sedan med hjälp av
spetsvärme från en värmepump som också hämtar sin värme från
fjärrvärmenätets returvatten. Av den totala energin som åtgår för uppvärmning
av tappvarmvatten bidrar fjärrvärmenätet med ca 74% och resterande 26% är el
för drift av värmepumpen.
En jämförelse mellan Seglet och förslaget till reviderad kravspecifikation för
passivhus – version 2009 redovisas i tabell 4. Kraven avser golvyta räknad som
Atemp.
Tabell 4. Jämförelse med förslaget till reviderad kravspecifikation för passivhus – version
8
2009 .

Krav
Kravnivå
Utfall Seglet

Effektbehov
W/m2
14
14

Energibehov
kWh/m2,år
45
40

U-värde fönster
W/m2,°C
0,9
1,0

Luftläckage
l/s,m2
0,3
0,13

Förbrukningen av hushållsel varierar kraftigt mellan olika lägenheter,
årsmedelvärdet är ca 1900 kWh/lgh,år. Relaterat till golvyta motsvarar detta ca
32 kWh/m2BOA,år. Förbrukningen är högre under vinterhalvåret jämfört med
sommarhalvåret, se figur 9.

Figur 9. Förbrukning av hushållsel per lägenhet, månadsvisa medelvärden.

8

Energieffektiva bostäder - Kravspecifikation för Passivhus i Sverige, Version 2009. LTH rapport
EBD-R--09/25, IVL rapport nr A1592, ATON rapport 0902
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Tappvattenbehov
Förbrukning av tappvatten varierar kraftigt mellan olika lägenheter.
Tappkallvattenförbrukningen är ca 39 m3/lgh,år och
tappvarmvattenförbrukningen är ca 18 m3/lgh,år. Förbrukningen varierar
marginellt över året, se figur 10 och 11. Förbrukningen av tappkallvatten är i
medeltal ungefär dubbelt så stor som förbrukningen av tappvarmvatten, men
det finns stora variationer för respektive lägenhet, se figur 12. Det förekommer
såväl lägenheter med stor kallvattenförbrukning och liten
varmvattenförbrukning som det omvända förhållandet.
Kallvattenförbrukningen är dock med något enstaka undantag alltid större än
varmvattenförbrukningen. Relaterat till golvyta blir tappkallvattenförbrukningen
i medeltal ca 0,65 m3/m2BOA,år och tappvarmvattenförbrukningen ca 0,30
m3/m2BOA,år

Figur 10. Förbrukning av tappkallvatten per lägenhet. Månadsvisa medelvärden.
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Figur 11. Förbrukning av tappvarmvatten per lägenhet. Månadsvisa medelvärden.

Figur 12. Förbrukning av tappvarmvatten i relation till tappkallvatten. Varje punkt anger
mängden tappkall- respektive tappvarmvatten för en enskild lägenhet och månad.
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Inneklimat
Rumstemperatur
Ett allmänt önskemål är att rumstemperaturen håller sig inom det komfortabla
området. KBAB har som policy att sträva mot rumstemperaturen 21°C i sitt
lägenhetsbestånd. Temperaturen bör inte understiga detta värde med hänsyn till
värmekomfort. Temperaturen bör vintertid inte heller överstiga detta värde för
att undvika onödigt höga värmeförluster.
Figur 13 redovisar dygnsmedeltemperaturer för den varmaste, den kallaste samt
en medelvarm lägenhet relaterat till utetemperaturens dygnsmedelvärde för de
senaste tre dygnen (prickar). Byggnadens tidskonstant är uppskattad till ca 50
timmar, vilket motiverar valet att relatera till utetemperaturens medelvärde för
tre dygn. I figuren finns även redovisat medelvärdet av alla lägenheters
dygnsmedeltemperaturer (mörkgrön linje - byggnadens medeltemperatur) samt
spridningen av lägenheternas medeltemperaturer i form av två linjer för spannet
± två standardavvikelser (mörkblå respektive mörkröd linje).

Figur 13. Lägenheters rumstemperatur relaterat till utetemperaturens medelvärde för de
senaste tre dygnen.

De i figur 13 inlagda linjerna är kurvanpassningar till uppmätta värden.
Övergången mellan den relativt horisontella linjen och den brant lutande linjen
vid utetemperaturen ca +9 °C är egentligen inte så skarp som figuren visar. Den
är dock tillräckligt tydlig för att kunna dra slutsatsen att byggnadens
balanstemperatur är ca +9 °C.
Ett mycket välisolerat hus har svårt att bli av med sitt värmeöverskott
sommartid. Särskilt utsatta är lägenheter med stort solvärmetillskott samt
25
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lägenheter med hög förbrukning av hushållsel. Svenska bostäder är normalt inte
utrustade med anläggningar för komfortkyla, så inte heller Seglet. De
möjligheter som står till buds för att undvika besvärande höga
rumstemperaturer sommartid är solskyddsåtgärder samt vädring. För Seglet har
dessa möjligheter utnyttjats genom att förse fönstren mot söder med
solskyddsglas samt att välja fönster som enkelt kan ställas i vädringsläge.
Resultatet är att lägenheterna i Seglet har normala sommartemperaturer.
Varje våningsplan i Seglet har samma planering, två tvåor och två treor.
Tvåorna har sina fönster mot söder/öster respektive öster/norr. Treorna har
kompassriktningarna söder/väster respektive väster/norr. De stora
fönsterpartierna i tvåorna ligger i riktning mot öster och i treorna mot väster.
Huskroppen ligger helt oskyddad för väderpåverkan i nordlig och östlig
riktning. Mot söder och väster finns huskroppar som delvis kan skugga de
nedre våningsplanen.
Uppmätta rumstemperaturer har studerats och jämförts för att om möjligt hitta
ett samband mellan lägenhetens orientering och dess rumstemperatur lägenheter mot söder borde vara varmare än övriga. Något tydligt samband som
styrker detta finns inte.
Motsvarande jämförelse av rumstemperaturer för lägenheter med olika
användning av hushållsel redovisas i figur 14. Skillnaden mellan låg- och
högförbrukare är mer än 8 kWh/dygn. Skillnaden borde motivera högre
rumstemperatur hos högförbrukarna än hos lågförbrukarna. I synnerhet gäller
detta resonemang under vår och höst då golvvärmesystemet endast är i drift vid
enstaka tillfällen och uppvärmningsbehovet till största delen täcks av
internvärme. Figur 14 visar att det inte finns någon tydlig koppling mellan
användningen av hushållsel och lägenhetens genomsnittliga rumstemperatur.
Påståendet gäller för såväl vinter som sommarförhållanden.

Figur 14. Lägenheters rumstemperatur relaterat till förbrukning av hushållsel, sommar
respektive vinter.

Figur 15 redovisar en mer detaljerad jämförelse mellan låg-, medel- och
högförbrukare under vinterförhållanden. Varje punkt representerar ett specifikt
dygns elanvändning. Här framgår att den extrema lågförbrukaren i medeltal har
något lägre rumstemperatur än den extrema högförbrukaren men variationen i
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rumstemperatur för en enskild lägenhet har inget entydigt samband med
elanvändningen i lägenheten. En svag tendens till ökande rumstemperatur vid
ökad elanvändning finns hos medel- och högförbrukaren.

Figur 15. Lägenheters rumstemperatur relaterat till förbrukning av hushållsel, låg-, medel-,
respektive högförbrukare. Vinterförhållanden.

Inneklimatenkät
För att få en snabb återkoppling av byggnadens funktion genomfördes en
inneklimatenkät av ”Örebromodell” redan under våren 2007. En förnyad enkät
av samma modell genomfördes i slutet av 2009. Bostadens temperatur upplevs
bra eller mycket bra av mer än 80% av de boende. Luftkvalitén i bostaden
upplevs som bra eller mycket bra av nästan 90% av de boende.
Ett problem som de boende lyfter fram vad gäller termisk komfort är att de har
små möjligheter att påverka rumstemperaturen. Detta resultat kan tolkas på
olika sätt. Vi är vana vid att det finns radiatorer med någon form av
termostatventil, med vilken man kan reglera rumstemperaturen (i alla fall stänga
av värmen). Motsvarande funktion i Seglet är en knapp med vilken man kan
stänga av golvvärmeslingan. Effekten av en avstängd golvvärmeslinga märks
först efter ett par timmar. De boende har svårare att relatera golvvärmeknappen
till rumstemperaturen än termostatventilen på radiatorn, vilket leder till
upplevelsen av små möjligheter att påverka rumstemperaturen.
Genom att studera uppmätta rumstemperaturer och deras variation mellan olika
lägenheter dras slutsatsen att de boende lärt sig att använda golvvärmeknappen i
kombination med vädring för att anpassa rumstemperaturen efter individuella
önskemål.
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När det gäller ventilation förekommer det vid vissa vädersituationer
luftöverströmning från en lägenhet till en annan. De boende märker det främst
genom störande matos eller cigarettrök. Orsaken till detta problem samt
vidtagna åtgärder för att lösa problemet finns redovisade i kapitlet
Drifterfarenheter och drifteffektivisering - ventilation.
Drag
I avsikt att bedöma riskerna för termisk okomfort (bland annat drag) har
lufttemperatur, lufthastighet och relativ fuktighet mätts på olika positioner i
fönsternischerna samt i luftstrålen från tilluftsdonet i hallen. Mätningarna
skedde vid ca -5 °C utetemperatur och låga vindhastigheter. Mätningarna gav
inga indikationer på risk för drag, varken längs golvet vid fönster (till följd av
kallras) eller från tilluftsdonet.
Inneklimatenkäten samt kontakter mellan bovärd och boende redovisar dock i
enstaka fall upplevelser som kan kopplas till drag från friskluftsventilerna. Detta
förekommer typiskt vid vädersituationer med vindtryck på den fasad där
friskluftsventilerna (borstlisterna) sitter och vindsug (negativt vindtryck) på den
fasad där friskluftsintaget till värmeåtervinningen sitter. Fenomenet uppstår
typiskt i trerumslägenheterna, se figur 16. Det yttre vindtrycket medför att
friskluftsflödet omfördelas så att en större andel tas in via borstlisterna och en
mindre andel via tilluftskanalen. Det ökade flödet genom borstlisten kan
resultera i drag.

Figur 16. Illustration över omfördelning av friskluftsflöde till följd av vindtryck och vindsug.
Skanark arkitekter Karlstad, bearbetad av författaren.

Lösningen med förvärmd tilluftstillförsel i hallen fungerar bra. Det går att
tillföra ett relativt stort luftflöde utan risk för drag.
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Miljöbedömning av energianvändning
Om miljöbedömningen
Att bedöma miljöeffekter av energianvändning är komplicerat eftersom
energisystemen i sig är komplexa. Man kan påverka utfallet av bedömningen
avsevärt genom val av systemgräns, genom val av medelvärden eller
marginaleffekter, etc. Eftersom det inte råder konsensus inom området
redovisas här kort grunderna för nedanstående bedömning. I korthet betyder
nedanstående att vi försöker bedöma den förändring av bränsleanvändning och
koldioxidutsläpp som uppstår i Europa under de närmsta decennierna på grund
av att en ny byggnad tillkommer i bostadsbeståndet.
Såväl Seglet som ett fiktivt referensobjekt använder fjärrvärme från Karlstads
Energi AB samt el. För el gäller att miljöbelastningen kan beräknas från den
genomsnittliga miljöbelastningen från Sveriges eller nordens elproduktion,
alternativt som den miljöbelastning som uppstår på grund av en tillkommande
elproduktion (s k marginalel). Det senare synsättet speglar den faktiskt
uppkomna miljöpåverkan när elanvändningen ökar eller minskar och är att
föredra när man beslutar om nyinvesteringar. Ett problem i sammanhanget är
att elproduktionens sammansättning med stor sannolikhet kommer att
förändras under byggnadens livslängd. En ökad elanvändning idag medför en
ökad användning av elproduktion i kolkraftverk med stora utsläpp av bl a
koldioxid. I framtiden kan förändringar i elsystemet påverka helt andra
kraftslag. Många bedömare menar att det är troligt att kraft från fossilgas blir s k
marginalel inom 15-25 år. Koldioxidlagring kan också bli ett alternativ i
framtiden. Avregleringen av EU´s elmarknad innebär att det nordiska nätet
troligen blir allt mer sammanlänkat med kontinentens. Det är osannolikt att all
fossilbaserad el inom EU skulle vara borta inom de närmsta decennierna. I
föreliggande miljöbedömning anses el komma från fossilgaseldade kraftverk
med den bästa prestanda som finns idag (verkningsgrad 0,58). KBAB har
visserligen köpt andelar i vindkraftverk för att täcka delar av Seglets
elanvändning, men eftersom detta egentligen inte har något med byggnadens
utformning att göra bortses från detta i jämförelsen.
När en byggnad använder fjärrvärme från ett fjärrvärmeverk är
miljöbedömningen normalt relativt okomplicerad. För Seglet finns några
aspekter som komplicerar bedömningen.
Seglet använder fjärrvärme från returledningen. Det innebär att temperaturen
på fjärrvärmereturen sjunker. Detta skulle kunna innebära att effektiviteten i
fjärrvärmeverkets rökgaskondensering ökar, vilket innebär att mer
fjärrvärmeenergi kan produceras med samma mängd bränsle. Detta skulle i så
fall kunna räknas Seglet tillgodo. I brist på data har vi här räknat med två
extrempunkter, 1) att den fjärrvärmeenergi Seglet använder kompenseras helt av
ökad effektivitet i fjärrvärmeverket, dvs Seglet belastas inte alls av
fjärrvärmeanvändningen, och 2) att ingen hänsyn tas till eventuell ökning av
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effektiviteten, dvs miljöpåverkan beräknas som om Seglet fick primär
fjärrvärme.
Den andra aspekten som komplicerar är att det finns kraftvärme i systemet, dvs
samtidig produktion av el och fjärrvärme. Ett ökat fjärrvärmeuttag innebär att
elproduktionen kan öka. Eftersom denna elproduktion kan antas ersätta den
dyraste elproduktionen i systemet (återigen marginalel) innebär det att en ökad
fjärrvärmeanvändning kan leda till minskade koldioxidutsläpp från kolkraften
(se figur 17). Eftersom elproduktion i kraftvärmeverk är mycket bränsleeffektiv
så kan en ökning av fjärrvärmen med 1 MWh innebära att den totala
bränsleanvändningen i systemet (kolkraften inräknad) endast innebär en ökning
av 0,5 MWh bränsle. Variationen är dock stor beroende på hur effektiv
elproduktionen är på respektive anläggning, samt hur stora kulvertförlusterna i
fjärrvärmenätet är. I föreliggande miljöbedömning beräknas två fall: 1)
fjärrvärmeanvändningen påverkar inte kraftproduktionen samt 2) för 1 MWh
köpt fjärrvärme antas 0,1 MWh el produceras och ersätta el från naturgaseldade
kondenskraftverk.
Indirekta utsläpp

Direkta utsläpp

Bränsle

Kraftvärme

Elnät

Fjärrvärme

El till användare

Marginalelsproduktion

Bränsle

Figur 17. En ökad användning av fjärrvärme från ett kraftvärmeverk leder till att
bränsleanvändning och utsläpp från kraftvärmeverket ökar. Den el som produceras kan
dock konkurrera ut den elproduktion som vid tillfället har högst produktionskostnad, så
kallad marginalel, och därmed minska bränsleanvändning och utsläpp från dessa kraftverk.
Är marginalelen fossilbaserad kan de totala koldioxidutsläppen i systemet minska vid ökad
fjärrvärmeanvändning.

Den tredje aspekten är att både avfall och biobränsle, samt lite olja, används
som bränslen. I de nya standarder som utarbetas kommer miljöbelastning från
avfallsförbränning att tillskrivas de produkter som genererat avfallet, dvs
fjärrvärmekunden orsakar (nästan) ingen miljöpåverkan9. En fullständig
miljöbedömning av alla miljöparametrar blir mycket komplicerad. I denna
studie används koldioxidutsläpp eftersom det är det miljömål som är svårast att
nå och allmänt högt prioriterat. Som komplement används bränsleenergi
9

Anonym 200X.Environmental Product Declaration. Product category rules, electricity, steam and
hot and cold water generation and distribution. Draft. Tillgänglig på
http://www.environdec.com/page.asp?id=131&menu=1,3,0&pcrId=243 2007-11-27.
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eftersom det speglar en effektiv resursanvändning. Ju effektivare energin
användes, oavsett bränsleslag, desto större möjligheter finns att avveckla de
energislag som har högst miljöpåverkan. I denna analys antar vi för enkelhetens
skull att bränslet för fjärrvärmen är flis och att inga koldioxidutsläpp genereras
vid förbränningen. Miljöpåverkan för att ta fram bränslet till pannan försummas
både för fjärrvärmen och för elproduktionen (kraft från fossilgas). Togs denna
del med skulle miljöpåverkan stiga med storleksordningen 10%. Likaså har
kulvertförluster försummats i beräkningarna.
Kort beskrivning av energisystem och energianvändning
Seglet använder som nämnts fjärrvärme från returledningen för uppvärmning.
För att få önskad temperatur på tappvarmvattnet måste dock en värmepump
användas.
Ett fiktivt referensobjekt med energiförbrukning enligt kraven i BBR (BFS
2006:12, 130 kWh/m2 exklusive hushållsel) har använts i miljöbedömningen10.
Referensobjektet antas använda en frånluftsvärmepump för uppvärmning av
tappvarmvatten. I nedanstående tabeller anges uppmätta samt antagna värden.
Tabell 5. Energianvändning i Seglet per år (MWh, uppmätt), samt ett referenshus med
2
samma bostadsarea som precis klarar kraven i BBR (130 kWh/m ). Användningen av
hushållsel varierar stort mellan brukare, men det finns skäl att anta att användningen är
något lägre i Seglet på grund av medvetna val av energieffektiva vitvaror.

Uppvärmning
Varmvatten
Varmvatten
Hushållsel
Fastighetsel

Energislag
Fjärrvärme
Fjärrvärme
El
(FVP/VP)
El
El

BBR
293
50

Seglet
70
44
16

110
70

85
47

Tabell 6. Summering av köpt energi fördelat på el och fjärrvärme (MWh).

Energislag
Fjärrvärme
El

BBR
293
230

Seglet har en bostadsarea på 2643 m2 (BOA).

10

De krav som gällde vid byggnationen av Seglet.

31

Seglet
114
148

Drifterfarenheter från ett superisolerat flerbostadshus, Kv Seglet, Karlstad

Resultat
Resursanvändning i form av bränsle samt koldioxidutsläpp för de bägge
byggnaderna återges i figur 18 och 19. Resultaten är beräknade för el (köpt el,
fossilgaskraft) och följande alternativ för fjärrvärme FV=N (normal fjärrvärme),
FV=0 (Seglet antas inte öka bränsleanvändningen pga effektivare
rökgaskondensering i fjärrvärmeverket), samt de bägge senare alternativen när
fjärrvärmen antas komma ifrån kraftvärme.

Figur 18. Bränsleförbrukning för köpt el samt för fjärrvärme. Seglet använder som väntat
betydligt mindre bränsle än BBR-huset för alla alternativ. Bränsleåtgången för fjärrvärmen
är betydligt mindre än bränsleåtgången för att producera el. Hur Seglets användning av
fjärrvärmereturen påverkar bränsleanvändningen är oklart, men ligger emellan resultaten
för FV=0 och FV=N. Om fjärrvärmen antas komma ifrån ett kraftvärmeverk sjunker
bränsleanvändningen något eftersom produktionen av marginalel kan minska.

32

Drifterfarenheter från ett superisolerat flerbostadshus, Kv Seglet, Karlstad

Figur 19. Koldioxidutsläpp. Eftersom fjärrvärmen antas komma ifrån koldioxidneutrala
bränslen kommer de enda koldioxidutsläppen från köpt el. Om fjärrvärmen antas komma
ifrån ett kraftvärmeverk blir koldioxidutsläppen negativa eftersom produktionen av
fossilbaserad marginalel kan minska. I detta fall leder en ökning av
fjärrvärmeanvändningen till en minskning av koldioxidutsläppen. Innan man öppnar
varmvattenkranen bör dock figur 18 studeras... Eftersom biobränslen på sikt är en
begränsad resurs leder en ineffektiv biobränsleanvändning till att det blir svårare att ersätta
fossila bränslen. Notera att om Seglet genom sin användning av fjärrvärmereturen inte
antas förbruka bränsle så kan Seglet inte heller tillgodoräkna sig de negativa
koldioxidutsläppen till följd av ökad elproduktion i kraftvärmeverket.

Diskussion
Man kan konstatera att för så välisolerade byggnader som Seglet har
uppvärmningen en relativt liten andel av den totala resursanvändningen och
miljöbelastningen. Fastighetsel, hushållsel och el till värmepumpar ger störst
behov av energiresurser och störst miljöpåverkan. För att ytterligare förbättra
miljöprestanda bör fokus ligga på åtgärder som kan minska elanvändningen.
Hade dagens marginella elproduktion i form av kolkraftanläggningar antagits
hade elens andel av miljöpåverkan ökat än mer. Antas medelvärden för svensk
eller nordisk elproduktion blir elens andel lägre. Det senare alternativet speglar
dock inte den faktiska skillnaden som uppstår i valet mellan att använda
fjärrvärme eller el.
Om fjärrvärmen hämtas från kraftvärmeanläggningar blir resursanvändningen
för fjärrvärme mycket låg, och utsläppet av koldioxid (samt fler föroreningar)
kan till och med minska eftersom elen från kraftvärmeverket ersätter
fossilbaserad el. För att göra en bättre bedömning av dessa effekter behöver en
analys göras över hur fjärrvärmeanvändningen marginellt påverkar
produktionen av el vid Karlstads Energis anläggningar. Vidare behöver en
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analys göras för hur sänkningen av fjärrvärmereturen från Seglet påverkar
energiutbytet vid rökgaskondenseringen.
Exemplet med kraftvärmen visar att det är uppenbart att det behövs bättre
standarder för hur miljöbelastningen ska beräknas för olika tillförselsystem. Det
finns fler exempel. Ofta räknas inte värmen från en solfångare in i husets
energianvändning. KBAB har investerat i vindkraft för att täcka Seglets
elanvändning. Ska andelar i vindkraft räknas på samma sätt som en
solvärmeinstallation? Ur miljösynpunkt är det bättre att investera i vindkraft
istället för en solfångare om fjärrvärme från kraftvärmeanläggningar finns
tillgänglig.
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Slutsatser

Seglets lösningar visar att energieffektivisering och innemiljö kan gå hand i
hand. Konceptet med en enkel förvärmning av tilluften löser två problem. Dels
kan tilluften tillföras lägenheten utan risk för drag och dels saknar det FTXsystemets nackdelar med utökat servicebehov för filterbyten och ökad
elanvändning för tilluftsfläkten. Det välisolerade och täta klimatskalet ger en
komfortabel inomhusmiljö. Den befarade risken med höga rumstemperaturer
sommartid har inte besannats. Tack vare genomtänkta fönsterplaceringar med
solskyddsglas där så är befogat samt goda möjligheter till effektiv vädring har
lägenheterna samma temperaturnivå sommartid som motsvarande lägenheter i
normalisolerade byggnader. Byggnaden är mycket resurseffektiv med låga
förbrukningstal på både energi och vatten. Då största delen av värmebehovet
täcks med fjärrvärme står sig byggnaden mycket väl i en jämförande
miljöbedömning.
Klimatskal
Seglet är ett mycket välisolerat och lufttätt hus. En viktig faktor som starkt
bidragit till resultatet är att alla inblandade parter strävat mot samma mål och att
man hela tiden fått besked om provresultat och behov av extra tätningsåtgärder.
Köldbryggorna i Seglet är små och de värmeläckage som upptäcktes var svåra
att åtgärda (t ex fönsterkarmar). Väggkonstruktionerna kring hörn och vinklar
är täta, med försumbara köldbryggor.
Värme
Golvvärmesystemet lyckas inte reglera rumstemperaturen under de perioder då
fjärrvärmetemperaturen bitvis understiger 30 °C. Systemet är under ombyggnad
– utförs jan 2010 - för att säkerställa framledningstemperaturer över 30 °C i
golvvärmesystemet under hela vinterhalvåret.
Statistik över uppmätta rumstemperaturer indikerar en potential till
energieffektivisering. Byggnadens medeltemperatur under vinterhalvåret är
knappt 22 °C och borde med upprätthållen komfort kunna sänkas till ca 21 °C.
Ventilation
Seglet har ett väl fungerande ventilationssystem med stabila luftflöden. De
boende upplever inomhusklimatet som mycket bra. Vid höga vindhastigheter
genereras en yttre tryckbild runt fastigheten som i vissa fall har lett till
överströmning av luft från en lägenhet till en annan. Tack vare olika
förbättringsåtgärder har dessa problem kunnat minimeras.
I ett för övrigt mycket energisnålt hus står ventilationssystemet för en stor andel
av det totala värmebehovet. Det medvetna valet av en enkel värmeåtervinning
ger å ena sidan bara ca 40% temperaturverkningsgrad, men medför å andra
sidan en hög eleffektivitét. Den specifika fläkteleffekten, SFP, för
ventilationssystemet är < 1,5 kW/m3/s.
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Tappvarmvatten
Valet att använda lågtempererad fjärrvärme spetsad med värmepump för
tappvattenuppvärmning gynnar fjärrvärmesystemets energieffektivitet. Om
skillnaden i energipris mellan normal och lågtempererad fjärrvärme är tillräckligt
stor samt att elpriset inte är för högt kan systemlösningen även vara ekonomiskt
fördelaktig för fastighetsägaren. Om fjärrvärme- och elpriset antas till 60
öre/kWh respektive 1 kr/kWh är systemlösningen ekonomiskt fördelaktig om
priset på lågtempererad fjärrvärme understiger 45 öre/kWh.
Förbrukning av energi
Seglet uppfyller nästan kraven enligt förslag till reviderad kravspecifikation för
passivhus – version 200911. Endast fönstrens U-värde överskrider kravnivån.
Krav
Effektbehov Energibehov U-värde fönster Luftläckage
W/m2
kWh/m2,år
W/m2,°C
l/s,m2
Kravnivå
14
45
0,9
0,3
Utfall Seglet
14
40
1,0
0,13
Inneklimat
Resultatet från enkätundersökningen visar att de boende är mycket nöjda med
inneklimatet. Trots reglertekniska problem med golvvärmeslingorna till följd av
låga temperaturer på fjärrvärmesidan har rumstemperaturen kunnat hållas i
närheten av önskad nivå.
En intressant iakttagelse är att flertalet av de lägenheter som har hög
rumstemperatur vintertid, även har de högsta rumstemperaturerna sommartid.
Speciellt märkbart är detta när det inte tycks finnas något entydigt samband
mellan hög förbrukning av hushållsel och höga rumstemperaturer. Det
förekommer också lägenheter med omvänt mönster, dvs varmt på vintern och
förhållandevis kallt på sommaren. En tolkning som kan förklara
rumstemperaturernas fördelning och variation är att de boende genom sitt
brukarbeteende (bland annat vädring) lyckas reglera rumstemperaturen efter
egna önskemål.
Miljö
Seglet är en mycket energieffektiv byggnad med låg miljöpåverkan för sin
energitillförsel. Elanvändningen svarar för en betydligt högre andel av
miljöpåverkan än uppvärmningen med fjärrvärme. I framtida byggande är det
viktigare att minimera elanvändningen än att minska värmebehovet ytterligare,
detta gäller speciellt för byggnader som kan anslutas till fjärrvärme från
kraftvärmeverk.

11

Energieffektiva bostäder - Kravspecifikation för Passivhus i Sverige, Version 2009. LTH rapport
EBD-R--09/25, IVL rapport nr A1592, ATON rapport 0902
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Erfarenheter att bära med sig till nya projekt
Förbättringar av valda systemlösningar
För att ytterligare energieffektivisera och samtidigt undvika de små störningar i
inneklimatet som förekommit i Seglet finns följande förslag.
Tillförsel av friskluft
Tillför inte ouppvärmd friskluft till lägenheten. Ett lågenergihus har ett mycket
lågt uppvärmningsbehov. Det innebär att värmesystemet sällan är i drift eller
avger förhållandevis lite värme. En tillförsel av ouppvärmd friskluft, t ex via
friskluftsventil i fasad eller som i Seglet via borstlisten, medför vintertid alltid en
risk för drag. Risken är högre i lågenergihus, då värmekällan (radiatorn) som
normalt kompenserar för kalluftflödet ofta är avstängd eller saknas.
Erfarenheten känns igen från andra lågenergihus, bland annat flerbostadshuset
Jöns Ols i Lund.
Gemensamt tilluftssystem
Luftintaget till tilluftskanalerna är gemensamt för alla lägenheter på samma
våningsplan. För att förhindra baksug, som kan resultera i överströmning av
luft till en annan lägenhet, bör kanalsystemet trycksättas med övertryck i
tilluftskanalerna. Alternativet till trycksättning är att separera systemen helt och
hållet för varje lägenhet, med separata tilluftskanaler ända ut i det fria.
Gemensamt frånluftssystem
Frånluftskanalerna från spisfläktarna (imkanalerna) är dragna till en gemensam
samlingslåda på yttertak. För att förhindra baksug, som kan resultera i
överströmning av luft till en annan lägenhet, bör kanalsystemet trycksättas med
undertryck i frånluftskanalerna. Alternativet till trycksättning är att separera
imkanalerna helt och hållet ända ut i det fria.
Utformning av värmesystem
Internvärmen varierar kraftigt, både vad gäller värme från elapparater och
instrålad solenergi. För att få en jämn rumstemperatur måste värmesystemet
kunna anpassa sin värmeavgivning efter internvärmens variationer. I ett
välisolerat hus står internvärmen för en större andel av värmebehovet jämfört
med ett sämre isolerat hus. Behovet att kunna anpassa sig efter internvärmen är
därmed större i ett lågenergihus jämfört med ett traditionellt hus.
Golvvärmesystemet i Seglet är ett värmetrögt system där genomslaget av mer
eller mindre värme från golvvärmeslingorna har en fördröjning som överstiger
den frekvens med vilken internvärmen varierar. Mot detta står att den
värmetröga betongstommen i sig motverkar snabba förändringar av
rumstemperaturen, dvs det är inte så viktigt att värmetillförseln till lägenheten
är jämn eftersom trögheten i betongstommen jämnar ut svängningarna.
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Ur ett rent energieffektivitetsperspektiv utnyttjas internvärmen bäst om
värmesystemet endast tillför värme då rumstemperaturen är för låg. Det betyder
att värmesystemet snabbt borde reagera och stoppa värmetillförseln så fort
rumstemperaturen överskrider börvärdet. Värmesystemet borde därför ha en
kort reaktionstid (liten tröghet) samt dessutom reagera på små förändringar i
rumstemperaturen.
Ett förslag på förändrad systemlösning är att placera en radiator per lägenhet i
hallen, i kombination med att all friskluft även tillförs i hallen. Systemlösningen
har provisoriskt prövats i en av lägenheterna i Seglet, med gott resultat vad
gäller rumstemperatur och komfort.
Seglets systemlösning jämfört med andra alternativ
Seglet har för sin värmeförsörjning en intressant kombination av värmepumpar
och lågtempererad fjärrvärme. För bostadsbyggande och renovering i en tätort
står ofta valet mellan fjärrvärme och värmepumpar. Valen kan göras på flera
grunder, bland annat miljömässigt och ekonomiskt. Eftersom bostadssektorn
svarar för en stor del av Sveriges energianvändning är det viktigt att valen av
energisystem leder till ett resurseffektivt samhälle med liten miljöpåverkan.
Fjärrvärmen har några avgörande fördelar i utformningen av ett energieffektivt
samhälle.
Den ger möjlighet att tillvarata lågvärdig energi som industriell spillvärme och
lågvärdiga bränslen som avfall och hyggesrester från skogsbruket som med stor
sannolikhet annars skulle gå till spillo.
Den ger möjlighet att samtidigt producera el och värme (så kallad kraftvärme)
på ett mycket effektivt sätt jämfört med om el produceras separat vilket är det
normala.
Att försörja en tätort med fjärrvärme baserad på kraftvärme och lågvärdig
energi är eftersträvansvärt ur ett samhällsperspektiv om vi vill använda de
fysiska och ekonomiska resurserna effektivt. Detta understryks av en
framtidsstudie med syftet att beräkna det ekonomiskt mest fördelaktiga sätt att
klara energiförsörjningen och stränga klimatmål vid en fortsatt ekonomisk
tillväxt12.
Ett alternativ till fjärrvärme är att använda eldrivna system, ofta olika typer av
värmepumpslösningar. En värmepump kan ofta vara en energieffektiv lösning,
om elproduktionen är effektiv. Att välja en värmepumpslösning istället för
fjärrvärme medför dock att fjärrvärmens fördelar (se ovan) inte kan tas till vara.

12

Azar C och Lindgren K. 1998. Energiläget år 2050. Naturvårdsverket. ISBN 91-620-4894-5.
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Värmepumpar ökar också elbehovet vilket i ett europaperspektiv medför att det
blir svårare att minska kolbaserad elproduktion.
Framför allt bör man undvika att välja system med en ojämn elanvändning över
året eftersom detta gör det svårt att ersätta fossil elproduktion med förnybar
energi. Förnybar elproduktion (vindkraft, biokraft, vattenkraft etc)
kännetecknas av höga investeringskostnader och låga driftkostnader jämfört
med fossilbaserad elproduktion. En sådan investering måste användas större
delen av året för att vara lönsam. Effekttoppar i elproduktionen kommer därför
under överskådlig tid att vara fossilbaserad.
Värmepumpar med ett jämnt effektbehov över året, t ex för
varmvattenproduktion och ventilation är ur detta perspektiv ett betydligt bättre
alternativ än värmepumpar för att värma rumsluften.
Vill vi minska klimatpåverkan under kommande decennier bör fjärrvärme väljas
före värmepumpslösningar. För en individ eller ett företag kan dock ibland en
värmepumpslösning vara ekonomiskt rationellare än en fjärrvärmelösning.
I områden som saknar fjärrvärme eller där fjärrvärmeutbyggnad planeras är en
avgörande fråga om fjärrvärmen ekonomiskt kan konkurrera mot andra
alternativ. I nya bostadsområden med förväntat energieffektivare byggnader är
värmeunderlaget så lågt att fjärrvärmens konkurrenskraft försämras.
Från ett övergripande miljöperspektiv är det alltså angeläget att utnyttja
fjärrvärme så långt det är möjligt. För konsumenten eller fastighetsförvaltaren
måste fjärrvärmeerbjudandet vara så ekonomiskt attraktivt att det inte
prioriteras bort för miljömässigt sämre alternativ, som dock är ekonomiskt
fördelaktiga. I detta sammanhang kan Seglets systemlösning, med utnyttjande
av lågtempererad fjärrvärme, kanske vara ett koncept som kan tillgodose en
marknad som håller på att växa fram. Förutsättningen är att både
distributionsförluster (värmeförluster från kulvert) och produktionskostnad är
förhållandevis låga och därmed medför att fjärrvärmeleverantören kan erbjuda
fjärrvärme till ett lägre pris. Frågan är alltså om det finns förutsättningar för en
ny produkt, lågtempererad fjärrvärme, som kan vara konkurrenskraftig
gentemot andra energilösningar.
Seglets systemlösning visar på möjligheten att kombinera fjärrvärme med
värmepumpar. Just denna kombination kan vara den förlösande faktorn som
gör det ekonomiskt försvarbart med fjärrvärmedistribution i värmeglesa
områden, alternativt ger möjlighet till ett högre effektuttag från fjärrvärmenätet
i befintliga fjärrvärmeområden. Sammantaget ger Seglets lösning möjligheten att
hämta ca 88% av byggnadens värmebehov ur lågtempererad fjärrvärme till
kostnaden av 12 % el. Jämfört med en traditionell värmepumpslösning som
hämtar drygt 30% av sitt värmebehov i form av el är Seglets lösning klart
fördelaktig.
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Bilaga 1 Flödesschema över värmesystemet
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