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Sammanfattning 

 Hoten om klimatförändringar och global uppvärmning blir allt mer påtagliga och kraftiga 

åtgärder måste till. Genom att låta den offentliga sektorn föregå med gott exempel hoppas 

världens ledare att resurs- och energieffektiviserande arbete ska bli en självklar del för alla 

världens företag. På uppdrag av Östra Smålands Kommunalteknikförbund har därför 

potentialen för energieffektivisering undersökts i ett dagcenter i Hultsfred, Småland, med 

fokus på ventilation och belysning. Med en metod som bland annat innefattade att studera 

ritningar och statistik, intervjuer med fastighetsskötare samt flertalet platsbesök, har 

energianvändningen analyserats. För byggnaden i allmänhet och dessa båda system i 

synnerhet och förslag på tekniska lösningar för att minska förbrukningen av värme och el har 

tagits fram. Dessa har sedan utvärderats ekonomiskt, bland annat med hjälp av 

livscykelkostnadsanalyser. Resultatet visar att det finns möjligheter att spara väldigt mycket 

energi, som idag bara försvinner till ingen nytta. Ungefär 120 MWh fjärrvärme och 30 000 

kWh el skulle kunna sparas, samtidigt som sådana förändringar leder till att lokalerna upplevs 

trevligare och personalen trivs bättre.  

Om renovering och ombyggnation blir aktuellt borde dock en konsult anlitas och sätta sig in i 

objektet för att ge mer exakta siffror eftersom beräkningarna inte kan förutsättas stämma 

exakt med verkligheten. Analysen ska betraktas som en inledande studie för att på detta sätt 

kunna hjälpa kommunen att minska sina energikostnader och samtidigt göra en insats för en 

bättre miljö, eftersom den mest miljövänliga kWh är den som aldrig behöver skapas! 

  



 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 The global warming and climate change is one of the greatest challenges to take care of in 

the future. In order to reach the goals of sustainable development, the energy consumption 

must be reduced. On behalf of the Municipality of Hultsfred, Sweden, the energy saving 

potential focusing on ventilation and lighting in a day centre were examined. Through field 

studies and interviews with caretakers etc., the energy usage in the building was identified. 

Proposals for technical solutions to reduce the consumption of heat and electricity have been 

developed and evaluated economically. The results show that a big amount of energy can be 

saved, approximately 120 MWh of heat energy and 30 000 kWh electricity. The changes will 

also lead to more pleasant facilities and the staff becomes happier. 

If a renovation or rebuilding is considered, a consultant should be engaged in order to give 

more precise figures. This analysis shall be regarded as an initial study to help the 

municipality to reduce their energy costs while making an effort to improve the environment. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Förord 

 Rapporten Du har i din hand redogör för mitt examensarbete på 22,5 högskolepoäng under 

våren 2012 som avslutning på energi- och miljöingenjörsutbildningen, avdelningen för energi- 

miljö- och byggteknik vid Karlstad universitet. Arbetet har redovisats muntligt för en i ämnet 

insatt publik och har därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta 

arbete har vid seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

Jag vill tacka de personer som gjort denna studie möjlig. Först och främst är dessa riktade till 

Nicklas Holmquist, Jens Karlsson och Olof Strömbom på ÖSK för att ha tagit sig tid, hjälpt 

till och svarat på frågor under besöken nere i Hultsfred. Are Kjeang tackas för rollen som 

handledare och bollplank. Sist, men inte minst, riktas ett tack till Tommy Jansson som 

inspirerat och skapat idéer samt delat med sig av sin kunskap. 

 

 

Karlstad, 7 juni 2012 

 

Christoffer Johansson 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 Klimatet på jorden förändras och människans medverkan till detta blir allt tydligare. Det är 

en av vår tids största utmaningar och en fråga som påverkar alla, nationellt som globalt. 1992 

slöts FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). Det slutgiltiga målet var att 

halterna av växthusgaser i atmosfären skulle stabiliseras på en nivå som ”förhindrar farlig 

mänsklig påverkan på klimatsystemet” [1]. 2005 trädde därför Kyotoprotokollet i kraft med 

specifika krav för världens länder. 

För att förtydliga de krav som ställs har EU-medlemsländerna, utöver egna nationella mål, ett 

gemensamt energi- och klimatpaket som stäcker sig till 2020. De krav som EU:s 

energitjänstedirektiv har satt upp gällande energibesparing är att energianvändningen ska 

minska med motsvarande nio procent av den genomsnittliga slutanvändningen 2001-2005 till 

år 2016 och att den offentliga sektorn ska fungera som en förebild när det gäller 

energieffektivisering. Som ett led i att uppnå dessa krav införde den svenska staten år 2010 ett 

ekonomiskt stöd för energieffektivisering för kommuner och landsting. Stödet ska fungera så 

att energieffektivisering lyfts fram på den kommunala agendan och visar att det, förutom 

minskade utsläpp av växthusgaser, även ger lägre energikostnader. Detta ska förhoppningsvis 

leda till att kommunerna och landstingen fortsätter med det arbetet även efter att stödet 

avslutats [2]. 

På uppdrag av Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK), som från och med januari 

2011 har huvudansvaret för den tekniska verksamheten i Hultsfred och Högsby kommun, har 

en utredning gällande energieffektivisering gjorts för dagcenter Floran i Hultsfred. 

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

 Uppdraget bestod i att göra en översiktlig energianalys av byggnaden för att därefter 

komma med förslag på åtgärder för att sänka energiförbrukningen. Framförallt har fokus legat 

på ventilationen och belysningen, vilket var ett önskemål från beställaren. Ett annat önskemål 

var också att vara uppmärksam på andra fel och brister som kunde tänkas finnas i byggnaden, 

dessa redovisas i Bilaga 8. Följande frågeställningar utarbetades och har legat till grund för 

arbetet: 

 Hur mycket energi används i dagsläget för ventilation och belysning? 

 Genom att välja bland de tekniska lösningar som finns, hur mycket kan byggnadens 

energianvändning minskas? 

 Är det ekonomiskt försvarbart att genomföra sådana förändringar? 
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1.3 Avgränsningar 

 I en byggnad som denna finns många metoder för att minska energiförbrukningen. Därför 

har vissa avgränsningar och förenklingar varit nödvändiga. Bland annat behandlas inte 

isolering av väggar och tak samt optimering av värmesystemet (till exempel byte av gamla 

radiatorventiler) i rapporten. Dessutom förenklades den första tanken att göra en fullständig 

energideklaration för byggnaden till att bara innehålla energibalanser för ventilation och 

belysning. Beräkningar och jämförelser har gjorts utifrån 2011 års energiförbrukning och 

medeltemperaturer. När det gäller belysning ligger de stora svårigheterna i att bedöma 

drifttider. Därför har beräkningarna utgått endast från de ljuskällor som under de fyra 

platsbesöken varit tända under hela arbetsdagen. Då belysningen i bland annat terapisalarna 

hör till detta urval bedöms ändå den beräknade energianvändningen vara den klart största 

delen av den totala energi som förbrukas av belysningssystemet i byggnaden. 
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2. Byggnadsbeskrivning 

 

 Dagcentret Floran i Hultsfred, Småland, är en enplansbyggnad som tillhör den sociala 

verksamheten i kommunen och byggdes för detta ändamål i mitten av 1970-talet. Den totala 

bruksarean (BRA) uppgår till 1245 m
2
. Som mest vistas ungefär 40 personer där dagtid, 

mellan 08:00 och 16:00. Arbetet består av paketering av olika legojobb, snickeri och vävning. 

Dessutom finns lokaler som ger möjlighet till bland annat sjukgymnastik, sinnesträning och 

vila. Även ett mottagningskök med ett diskrum och matsal finns. För planritning se figur 2 

samt Bilaga 1. Värmesystemet för byggnaden är vattenburet och är sedan april 2007 kopplat 

till det fliseldade fjärrvärmeverket i Hultsfred och ersatte då den oljepanna som tidigare fanns. 

Ventilationssystemet, Bilaga 3, är av till- och frånluftstyp (FT-system) och alltså utan 

värmeåtervinning. Både värme- och ventilationssystemet styrs och regleras i undercentralen 

som är placerad centralt i byggnaden. Under 2005 togs beslut om ombyggnation av en 

handikapptoalett (HWC), samt ändrad planlösning för ett av de stora terapirummen, för 

ritningar se Bilaga 2. 2007 tillkallades Anticimex för att undersöka ett luktproblem som 

uppstått i byggnaden. Resultatet av undersökningarna visade att det var den 

tryckimpregnerade träbalken i ytterväggen (syllen) i kombination med stort undertryck som 

var orsaken till problemen. 

Enligt ÖSK:s egna statistik förbrukades under 2011 totalt 225 MWh fjärrvärme, 54 600 kWh 

el samt 460 m
3
 vatten i byggnaden, se Bilaga 4. Efter graddagskorrigering blev förbrukningen 

av fjärrvärme 249 MWh, vilket är en något högre förbrukning i jämförelse med tidigare år. 

Elförbrukningen var den lägsta noterade så långt statistiken sträcker sig, från och med 2001. 

När det gäller vattenförbrukningen kan 2011 klassas som ett normalår då medelförbrukningen 

av vatten mellan åren 2001 och 2011 är 455 m
3
. 

Figur 1. Byggnaden som undersökts. Rapportförfattaren råkade också komma med på bild. 
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Figur 2. Planlösning för byggnaden (Bilaga 1). 
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3. Teori 

3.1 Ventilation 

 Idag spenderas den mesta tiden inomhus. De fysiskt krävande arbeten som förr utfördes av 

människor har automatiserats och görs i dag av maskiner. Detta har lett till att fler yrken mer 

och mer går ut på att sitta framför en datorskärm. I takt med att utvecklingen går framåt 

skapas effektivare maskiner samtidigt som byggnaderna blir allt tätare för att minska onödiga 

energiförluster i form av värmeläckage. Detta ställer dock även högre krav på luftens kvalitet, 

inte bara för personerna som vistas i lokalerna, utan också för att undvika framtida fukt- och 

mögelskador på själva byggnaden. 

Effektiviseringspotential 

 Fastigheter som byggdes på 70 – 80-talet och idag anses omoderna har ändå många år 

kvar, en byggnads livslängd är minst 50 – 100 år. Detta gör det viktigt att tänka energisnålt 

även vid renoveringar och ombyggnationer. Genom att exempelvis installera ett välplanerat 

och effektivt ventilationssystem med bra drift- och underhållsrutiner i en villa kan 

energiförbrukningen för uppvärmning minskas med drygt 30 % [3].
 

I rapporten ”Energin i våra lokaler” från Energimyndigheten konstateras att lokalernas totala 

energianvändning har minskat sedan 1990. Det beror framförallt på att energin som används 

till uppvärmning minskat kraftigt. Dock har elanvändningen för ventilationssystem ökat 

betydligt under samma period, vilket förklaras med högre krav på klimatet inomhus. Men det 

finns vissa åtgärder för att minska elanvändningen. Genom att bland annat anpassa drifttider 

och luftflöden bättre efter verksamheten kan mycket el sparas [4]. 

Krav och regler 

 Ett ventilationssystems främsta uppgift är att föra bort luft som innehåller föroreningar och 

fukt som alstrats av människor i byggnaden eller av olika material eller processer och ersätta 

den med frisk luft. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) grundar sig på arbetsmiljölagen och 

för luftkvalitet och ventilation på en arbetsplats gäller för följande [5]: 

”Lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen ska vara så ordnade 

och ha sådana ventilationssystem för luftväxling och uppfångande av 

luftföroreningar som alstras i lokalerna, att luftkvaliteten i vistelsezonen är 

tillfredsställande. Luftväxlingen ska ordnas så att spridning av luftföroreningar 

begränsas. I lokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom 

personbelastning kan koldioxidhalten användas som en indikator på om 

luftkvaliteten är tillfredsställande. I sådana lokaler ska en koldioxidhalt under 1 000 

ppm (miljondelar) eftersträvas.” (AFS 2009:2, s.10 16§) 
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För att bland annat förtydliga 

innebörden i AFS och ge 

rekommendationer om lämpliga 

sätt att uppfylla kraven, har 

Arbetsmiljöverket gett vissa 

allmänna råd och även lämnat 

kommentarer till enskilda 

paragrafer. Tabell 1 visar en 

sammanställning av lämpliga 

luftflöden för olika typer av rum 

på en arbetsplats.  

För andra typer av byggnader gäller andra lagar och förordningar som kan se lite annorlunda 

ut. Exempelvis är det Boverkets byggregler (BBR), som grundar sig på plan- och bygglagen 

(PBL), som ställer kraven på bostäder. När det gäller ventilation innebär kravet att 

uteluftsflödet inte får vara lägre än 0,35 l/s per m
2
 golvarea när bostaden används [6]. En 

annan viktig uppgift för ventilationssystemet är att skapa ett lägre lufttryck inomhus än 

utomhus för att hindra varm och fuktig rumsluft från att tryckas in i väggarna. När 

temperaturen i väggen sjunker kondenserar fukten och fastnar där, vilket kan leda till 

rötskador och mögelproblem [8]. 

För att få bukt med den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö som då rådde i 

många bostäder, skolor och andra lokaler infördes en återkommande Obligatorisk 

Ventilationskontroll (OVK) år 1991 [7]. Det innebär att regelbundna kontroller av 

ventilationssystemen i de flesta byggnader genomförs för att kontrollera att systemen fungerar 

som det byggdes för och uppfyller de krav som gällde då. Kontrollen får endast genomföras 

av en behörig besiktningsman. Det är Boverket som utfärdar den regelsamling som ligger till 

grund för kontrollen. Däri står även vilka byggnader som är undantagna kontroll. När det 

gäller arbetslokaler är det bland annat industrilokaler och vissa ekonomibyggnader. Dock 

måste personalutrymmen i industribyggnader OVK-besiktigas [5]. 

Ventilationssystem 

 För att tillgodose ovan redovisade krav för luftomsättning och ventilering finns olika typer 

av ventilationssystem. Vid självdragsventilation (S-system), utnyttjas de termiska 

drivkrafterna som uppstår på grund av luftens densitetsskillnad. För att få en fullgod 

ventilation krävs en tillräckligt stor temperaturskillnad mellan inne- och uteluft. Att denna 

varierar gör det omöjligt att kontrollera luftflödet i byggnaden och därför byggs knappt några 

byggnader med självdrag idag. Men systemet är ändå det vanligaste förekommande i 

bostadshus, framförallt byggda före 1970. För att säkerställa att luften i byggnaden byts ut kan 

fläktar installeras i frånluftkanalerna. Detta kallas frånluftsventilation (F-system) och har 

även den fördelen att det konstanta undertrycket som skapas i byggnaden förhindrar fukt- och 

mögelproblem i väggar. Balanserade system innebär att både till- och frånluftsflödet sköts av 

fläktar, kallas FT-system, och kräver två olika kanalsystem. Fördelen är att uteluften kan 

Tabell 1. Arbetsmiljöverkets rekommendationer gällande luftflöden. 

(Källa: Arbetsmiljöverket, Arbetsplatsens utformning) 

Rum Tilluftsflöde Frånluftsflöde 
Rum där människor 

vistas mer än tillfälligt 

7 l/(s,person) + 

0,35 l/(s,m
2
) 

 

Toaletter  20 l/s 

Städutrymme  3 l/(s,m
2
), dock lägst 15 l/s 

Duschrum (med 

öppningsbart fönster) 
 15 l/s 

Duschrum (utan 

öppningsbart fönster) 
 30 l/s 
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behandlas i ett luftbehandlingsaggregat innan den går ut i byggnaden och systemet används 

därför i många lokalbyggnader där det ofta är så höga krav på luften. Innehåller 

luftbehandlingsaggregatet en värmeväxlare kan värmen i frånluften återvinnas, systemet 

kallas då för ett FTX-system. Denna värmeväxling kan ske på lite olika sätt. De mest använda 

växlarna är roterande, platt- och vätskeburen värmeväxlare, med olika fördelar och 

användningsområde. Bland annat har den roterande växlaren hög temperaturverkningsgrad, 

medan plattvärmeväxlaren inte ger något problem med att luftföroreningar överförs mellan 

från- och tilluft. Fördelen med vätskeburen växlare är att återvinning kan ske även om till- 

och frånluftskanalerna inte är dragna i direkt närhet till varandra [8]. 

SFP-värde 

 För att kunna se hur eleffektivt ett ventilationssystem är används Specific Fan Power, SFP 

som ett nyckeltal. Det anges i enheten kW/(m
3
/s) och i ekvation [I] definieras SFP-värdet för 

ett värmeåtervinningsaggregat. Ett lågt SFP-värde ger en låg energiförbrukning. Dock beror 

värdet inte bara på fläktarna i aggregatet, utan även på tryckfall över filter och värmeväxlare 

samt tryckförluster i kanalsystemet [8].
 

    
                  

    
   [I] 

 

 

 

 

Graddagskorrigering 

 Det är mycket som påverkar en byggnads energiförbrukning: vilket värme- och 

ventilationssystem som används och hur det är inställt, vilken verksamhet som finns i 

lokalerna och vilka arbetstider som råder. Men även sådant som inte låter sig påverkas, med 

andra ord väder och vind. För att på ett mer rättvist sätt kunna jämföra energiförbrukningen år 

för år tillhandahåller bland annat Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 

en tjänst som kallas graddagar. Dessa ger ett mått på hur temperaturen avvikit mot den 

normala temperaturen för en specifik väderstation, under en dag, månad eller år. Med hjälp av 

dem kan energiförbrukningen korrigeras för varmare och kallare perioder [10].
 

Antalet graddagar definieras som skillnaden mellan medeltemperaturen utomhus under ett 

dygn och en referenstemperatur. För SMHI är denna satt till 17 °C och baseras på vid vilken 

utetemperatur värmesystemet kopplas på. Ett dygn med en medeltemperatur på +2 °C ger då 

15 graddagar. Summan av antalet graddagar på en månad jämförs därefter med summan av 

antalet ”normalgraddagar”, där beräkningarna gjorts för normalmedeltemperatur under samma 

dygn. Den procentuella avvikelsen mellan dessa båda fungerar som en koefficient som kan 

multipliceras med den verkliga energiförbrukningen och ger då månadens normalförbrukning. 

Dessutom används ett tröskelvärde för dygnsmedeltemperaturen som inte ger något tillskott 

         = Tillförd el till tilluftsfläkten [kW] 

          = Tillförd el till frånluftsfläkten [kW] 

     = det största av aggregatets till- och frånluftsflöden [m
3
/s] 
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av graddagar, detta för att ta hänsyn till att strålningen från solen även den ger ett tillskott av 

värme till byggnaden [11].  

Nedan följer ett exempel för att tydliggöra detta. Utgångspunkten är en byggnad som under en 

månad förbrukat 22 000 kWh energi för uppvärmning. Under samma månad var antalet 

graddagar för orten 400 stycken. Antalet normalgraddagar för månaden var 420, vilket tyder 

på att temperaturen varit högre än normalt. Koefficienten blir då 1,05 (420/400) och 

energiförbrukningen hade, under normala omständigheter, varit 23 100 kWh (1,05*22 000). 

Hade temperaturen varit lägre än normalt hade antalet graddagar varit högre, exempelvis 450, 

och koefficienten hade då varit lägre, ungefär 0,93 (420/450). 

 

3.2 Belysning 

 Under senare år har den tekniska utvecklingen av konstgjort, så kallat artificiellt, ljus gått 

mycket snabbt. Även förbudet mot de vanliga glödlamporna skapar ett krav på energisnålare 

alternativ. Effektivare lysrör och lågenergilampor, som bygger på samma teknik, har funnits 

ett tag och har betydligt högre verkningsgrad än föregångarna. Nackdelen är att de innehåller 

kvicksilver som måste tas omhand då lampan är förbrukad [12]. 

En annan typ av ljuskälla, som är helt annorlunda i jämförelse med både glödljus och lysrör, 

är den så kallade LED-lampan (light emitting diode). Fördelarna med denna teknik är många, 

framförallt är dioderna väldigt energieffektiva och enkla att styra och reglera. Dessutom 

innehåller de inte några farliga ämnen. Det höga priset gör dock att LED-lamporna ännu inte 

är lämpliga för allmänbelysning, men är ett bra alternativ vid punktbelysning [13]. 

Indirekt påverkan 

 Studier har visat att ljuset även påverkar människan på ett mer indirekt sätt. En jämförelse 

som gjorts mellan arbetsplatser med olika belysningsanläggningar visar detta tydligt. Andelen 

personer som fick huvudvärk var betydligt högre då anläggningen bestod av traditionella 

lysrör och driftdon jämfört med en modern anläggning med högfrekvensdon. Det berodde på 

att det flimmer som uppstår i de traditionella ljuskällorna elimineras tack vare de 

högfrekventa donen som omvandlar växelström till högfrekvensström [14]. 

Det är inte bara det direkta ljuset på arbetsytor i skolor och på arbetsplatser som spelar roll för 

människors välbefinnande. Även det så kallade omfältsljuset är viktigt framförallt för de icke-

visuella funktioner som ljuset har. Exempel på sådana icke-visuella effekter är trötthet och 

stress. Därför är det viktigt att ljuset kan reflekteras på rummens väggar och tak [15].  

Effektiviseringspotential 

 Belysning står för en stor del av den energi som används. I exempelvis Sverige används 

årligen 14 TWh el till belysning, vilket motsvarar ungefär 10 % av landets totala 

energiförbrukning. Den största delen används av företag och offentlig verksamhet. 
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Energimyndigheten har bland annat gjort undersökningar i kontor, skolor och vårdlokaler och 

funnit att belysningen ibland motsvarar upp mot en fjärdedel av energiförbrukningen. Detta 

förklaras med stora och gamla anläggningar [16]. 

Enligt Dupois och Blomsterbergs studie [17] visade Energimyndighetens undersökning av 

belysningen i 123 kontorsbyggnader att ett medeltal för installerad effekt var 10,5 W/m
2
 och 

att den årliga energianvändningen i genomsnitt var 21 kWh/m
2
. Detta kan jämföras med 

moderna anläggningar som endast förbrukar 11 kWh/m
2
 och år. En minskning med ungefär 

50 % kan alltså åstadkommas genom att byta ut gamla lysrörsarmaturer (så kallad T8-teknik), 

med lågfrekventa driftdon, med effektivare så kallade T5-armaturer med högfrekvensdon. För 

att ytterligare sänka den installerade effekten för byggnaden kan belysningen delas upp efter 

vad den har för funktion och ljuspunkterna placeras där de gör mest nytta. I exempelvis 

kontor och skolor är det höga krav på belysningen och det är viktigt att den ger tillräckligt 

med ljus på arbetsytan, men på ytorna bredvid behöver inte ljuset vara lika starkt. Studier har 

visat att kontor med olika ljusnivåer på arbetsytor och omgivningen upplevs ha bättre 

ljuskvalitet än rum med samma ljusstyrka överallt. Dessutom ger byte av armaturer och don 

möjlighet att styra ljusnivån, vilket kan spara ytterligare energi då dagsljuset som kommer in 

genom fönstren kan utnyttjas. I kombination med närvarostyrning kan energiförbrukningen 

för belysning bli så låg som 5 kWh/m
2
 per år. Detta skulle motsvara en minskning med upp 

till 80 % [17]. 

Vidare menar Dupois et al. att mätningar, beräkningar och simuleringar som gjorts visar att ett 

realistiskt mål för energisnåla kontorsbyggnader gällande den energi som går åt för belysning 

är 10,5 kWh/m
2
 per år, med samma krav på belysningsstyrka. Detta gäller även vid 

ombyggnationer, och skulle leda till att energiförbrukningen halveras i jämförelse med 

medelförbrukningen (21 kWh/m
2
 per år) [17]. 

Förutom att spara energi och pengar innebär en ny belysningsanläggning även en bättre 

arbetsmiljö, inte bara på grund av att de högfrekventa HF-donen är flimmerfria. Nya 

armaturer riktar ljuset på ett effektivare sätt genom att inte bara belysa arbetsytan, utan också 

rikta en del av ljuset uppåt vilket gör att det reflekteras mot tak och väggar och rummet 

upplevs ljusare. De effektivare lysrören ger dessutom ett mindre värmetillskott till byggnaden 

vilket leder till att energi för ett eventuellt kylsystem sparas under den varma tiden på året. 

Dock ökar energianvändningen för uppvärmning under årets kalla månader [18].  

 

3.3 Solavskärmning 

 I byggnadstekniska sammanhang ses ofta solens strålning som ett problem som framförallt 

sommartid leder till väldigt höga inomhustemperaturer. För att minska det problemet har 

bland annat markiser, persienner och rullgardiner använts. Nackdelen är att även ljuset 

försvinner vilket leder till att mer belysning behövs med högre energiförbrukning som följd. 
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Det har också visat sig att tillgången på dagsljus påverkar människors trivsel och förmåga att 

arbeta [19].  

För att kunna kombinera minskad instrålning av värme från solen och samtidigt behålla en 

hög ljustransmission kan därför ett så kallat solavskärmningssystem installeras. Det innebär 

att automatiserad styr- och reglerutrustning optimerar användningen av solavskärmning med 

avseende på låg energiförbrukning, tillvaratagande av dagsljus samt individens individuella 

möjlighet att påverka arbetsmiljön [20].  
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4. Metod 

 I denna del beskrivs och redovisas den information som insamlats genom att studera 

ritningar, OVK-protokoll och statistik. Även det som framkommit under intervjuer och 

diskussioner med användare, driftpersonal och handledare redovisas. Platsbesök för 

genomförandet av mätningar av luftflöde, inventering av belysning samt intervjuer gjordes 

23-24 februari samt 8-9 mars 2012. Formler och konstanter som använts vid beräkningar samt 

de tankebanor som ligger till grund för dessa redovisas.  

 

4.1 Byggnaden – Synpunkter och intryck 

 Under de intervjuer och samtal som hållits med användare framkom att problemet med 

dålig lukt minskat något, men är inte helt borta. Dessutom finns det ett problem med att det, 

framförallt under vår och sommar, tillfälligt uppstår övertemperatur i det stora terapirummet 

som har fönster mot söder, på grund av solinstrålning. Markiser finns installerade på 

söderfasaden och används för att skärma av denna strålning, men räcker inte riktigt till. 

Utöver det upplevs inga andra problem i byggnaden. De intryck som infinner sig vid besöken 

är framförallt att en speciell lukt finns samt att dörren till HWC är trögare att öppna än andra. 

Detta kan tyda på att det finns ett kraftigt undertryck i rummet. 

4.2 Ventilation 

Dagsläge 

 Byggnadens ventilationssystem kan delas upp i två 

delar, A och B se Bilaga 3. Del A är själva 

huvudbyggnaden där verksamheten äger rum och del B 

består av pannrum, soprum, skyddsrum med mera, där 

ventilationen främst sker genom ventiler i väggen. I 

skyddsrummet sköter separata fläktar luftomsättningen. 

Fokus i projektet har därför legat på del A, där ett till- 

och frånluftsystem bestående av två tilluftsaggregat (TA-

1 och TA-2 som visas i figur 3) samt nio frånluftsfläktar 

(FF-1 till FF-9) ger ett totalt ventilationsflöde på 3,14 

m
3
/s (tilluft) respektive 3,36 m

3
/s (frånluft) enligt 

ventilationsbeskrivningen i Bilaga 3.1. Tilluftsflödet 

stämmer bra överens med de mätningar och bedömningar 

som gjorts där resultatet var 3,0 m
3
/s, se tabell 2. Enligt 

samtal med driftpersonal har ventilationen inte förändrats 

i samband med de ombyggnationer som gjorts, vilket kan 

vara förklaringen till det undertryck som råder i HWC.  

 
 
Figur 3. De båda tilluftsaggregaten med 

friskluftskanalen i mitten. 
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Fläktarnas sammanlagda eleffekt uppgår till 4,53 kW, vilket ger ett SFP-värde för systemet på 

ungefär 1,35 kW/(m
3
/s). Systemet tidsstyrs och är i drift från klockan 06:00 till 16:15 under 

arbetsdagar och helt avstängt under kvällar och helger. Vid behov värms den inkommande 

friskluften med fjärrvärme till 19°C i tilluftsaggregaten för att sedan distribueras ut i 

byggnadens olika rum där den önskade temperaturen är 21°C. Något kylbatteri används inte. 

Energianvändningen för ventilationen beräknades utifrån ovan redovisad information med 

vedertagna matematiska och fysikaliska samband för energi. För värmeenergiförbrukning 

användes exempelvis ekvation [II]. De utetemperaturer som legat till grund för beräkningarna 

är månadsmedeltemperaturer för 2011. Resultatet har därefter graddagskorrigerats för att på 

ett mer rättvist sätt kunna jämföra förbrukningen med både tidigare och kommande års 

värmebehov. De energipriser som använts i beräkningarna (Bilaga 7) grundar sig på de avtal 

som kommunen har med leverantörerna och som kunnat avläsas ur fakturor. De rörliga 

kostnaderna för fjärrvärme respektive el är 0,5 kr/kWh respektive 0,76 kr/kWh. Notera att 

priserna är exklusive moms och fasta avgifter. 

                [II] 

 

Tekniska förändringar 

 Genom den inledande litteraturstudie och informationssökning som gjordes samt 

erfarenheter från tidigare kurser hittades många sätt att spara energi i ventilationssystemet. Att 

återvinna den värmeenergi som idag går direkt ut via frånluften är ett mycket bra sätt att 

minska kostnaderna för uppvärmning. Eftersom att byggnaden är konstruerad för ett system 

med både till- och frånluftskanaler kan ett FTX-aggregat installeras utan större 

 Uppmätt lufthastighet [m/s] Flöde [m
3
/s] Notering 

TA1 norr    

Huvudkanal 1 3,6 0,65 OBS! Stor osäkerhet vid mätning 

Huvudkanal 2  1,2 Antaget flöde pga. mätning ej möjlig 

Huvudkanal 3 3,2 0,4  

TA2 söder    

Huvudkanal 4 4,8 0,24  

Huvudkanal 5 3,5 0,17  

Huvudkanal 6 4,9 0,35  

Tot. tilluftflöde  3,0  

 

 

Tabell 2. Resultat från mätningar av tilluftsflödet 2012-03-08. Då mätning av flödet i kanal 2 ej var möjlig 

antogs ett rimligt värde grundat på beräkningar och jämförelser av rummens storlek och verksamhet.  

 

  = Energi [kWh]   =Volymflöde [m
3
/s] 

  = Densitet [kg/m
3
]   = Temperaturdifferens [°C] 

  = Specifik värmekapacitet [kJ/kg*°C]   = tid [h] 
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ombyggnationer. Valet föll på att undersöka om ett aggregat med roterande värmeväxlare är 

en lönsam investering. Valet av en roterande växlare motiveras med en hög 

värmeverkningsgrad samt lägre tryckfall jämfört med andra typer, till exempel platt- eller 

vätskekopplad värmeväxlare [8]. En förutsättning för detta är dock att till- och 

frånluftkanalerna utgår ifrån samma plats. I det här fallet måste alltså de små enskilda 

frånluftssystemen sammanfogas till ett stort kanalsystem vilket gör det möjligt att både till- 

och frånluftsfläktarna kan ersättas med ett gemensamt aggregat. 

För att få idéer och förslag på hur detta kunde 

utformas kontaktades Tommy Jansson
1
. Under dessa 

samtal utformades en lösning som gick ut på att 

bevara befintliga kanaler i byggnaden och dra 

samlingskanaler av frånluften utvändigt på taket. I 

figur 4 visas hur taket ser ut idag. På så sätt kan 

kostnaderna för ombyggnation hållas låga. Dock bör 

frånluftsfläktarna i terapisalarna (FF-5, FF-6, FF-8 

samt FF-9) demonteras och frånluft istället tas 

genom väggarna mot undercentralen för att minska 

kanaldragning och värmeförluster. Detta är även skälet till att frånluftssystemet i diskrum och 

kök behålls som det är. 

I Energimyndighetens rapport ”Energin i våra lokaler” [4] ges exempel på att framförallt el 

kan sparas genom att anpassa systemens drifttider och luftflöde. För att i första hand 

undersöka möjligheterna att anpassa flödena bedömdes verksamheten och areaberäkningar 

gjordes. Utifrån Arbetsmiljöverkets och Boverkets rekommendationer samt befintliga luftdons 

placering beräknades ett nytt luftflöde för byggnaden, beräkningarna redovisas i Bilaga 7. 

Dessa flöden var betydligt mindre jämfört med de befintliga, 1,18 m
3
/s (tilluft) respektive 

1,27 m
3
/s (frånluft). Enligt Tommy är det dock mycket ovanligt att ventilationssystem 

utformas så strikt efter rekommendationerna.  

I samråd med handledare utformades därför två 

olika alternativ: Alternativ V1, där dagens flöden 

och luftdon behålls, se figur 5, då ventilationen 

verkar fungera utan några problem. Ett 

luftbehandlingsaggregat av den storleken skulle inte 

få plats i den befintliga undercentralen, varför detta 

då placeras på taket. Alternativ V2, där flödena 

bättre anpassas till dagens verksamhet för att 

ytterligare kunna minska energiförbrukningen och 

eventuellt få de luktproblem som fortfarande finns 

att försvinna helt. Detta skulle innebära ett mindre 

                                                 
1
Tommy Jansson, VVS-konsult och universitetsadjunkt, Karlstads universitet, samtal under april 2012. 

 
 
Figur 4. Taket med frånluftshuvar och 

tilluftsintag. 

 
 
Figur 5. De luftdon, frånluft (till vänster) och 

tilluft (till höger) som sitter i personalrummet.  
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aggregat som får plats i undercentralen. Genom att studera produktblad från tillverkare av 

ventilationsaggregat [21,22] kunde rimliga värden på temperaturverkningsgrad samt SFP-

värde bestämmas. För Alternativ V1 antogs en temperaturverkningsgrad på 80 % och SFP-

värdet sattes till 2,5 kW/(m
3
/s). Då Alternativ V2 innebär ett lägre luftflöde än vad 

kanalsystemet är dimensionerat för blir tryckförlusterna mindre vilket leder ett lägre SFP-

värde för systemet [23], 1,5 kW/(m
3
/s) har därför bedömts som ett rimligt värde. Även 

temperaturverkningsgraden antas vara något bättre tack vare lägre flöde och har därför satts 

till 83 % [22]. 

Utifrån detta beräknades sedan hur stor användning av fjärrvärme och el de olika alternativen 

skulle ha. Temperaturen på tilluften efter återvinnaren beräknades med ekvation [III], därefter 

användes de ekvationer som redovisats tidigare. 

      
          

          
   [III] 

 

Ekonomi 

 För att bedöma och kunna jämföra lönsamheten i dessa åtgärder har 

investeringskostnaderna jämförts med de besparingar som uppstår i form av lägre 

energikostnader enligt pay-off-metoden. Vid stora investeringar där kostnader och intäkter 

inträffar vid olika tidpunkter är det dock svårt att göra en korrekt bedömning utan att ta 

hänsyn till inflation, prisförändringar och ränta. Därför är det ofta nödvändigt att beräkna det 

så kallade nuvärdet av exempelvis en framtida inkomst, med ekvation [IV]. En LCC-kalkyl 

(Life Cycle Cost), där summan av de beräknade nuvärdena (både inkomster och utgifter) 

under en viss tidsperiod, kan då beräknas. Visar LCC-kalkylen ett positivt resultat är 

investeringen lönsam [24].
 

  
               

      
   [IV]  

 

Då det ligger stora svårigheter i att bedöma hur inflation, prisförändringar och ränta kommer 

att ändras i framtiden kan en känslighetsanalys göras genom att värdet på dessa parametrar 

ändras från det mest gynnsamma till det mest ogynnsamma läget [24].
 

Tommy Jansson hjälpte även till att bedöma hur mycket de olika alternativa lösningarna 

skulle kosta att genomföra. Förutom pris på själva aggregaten bedömdes även demontering av 

de gamla fläktarna och aggregaten, kanaldragning, byggkostnader, montering samt 

N = nuvärde [kr] i = inflation [%] 

T = faktiskt värde [kr] p = prisändring [%] 

n = antal år r = ränta [%] 

      = Temperaturverkningsgrad [%]      = Uteluftens temperatur [°C] 

      = Tilluftstemperatur efter VVX [°C]       = Frånluftens temperatur före VVX [°C] 
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värmeanpassning, se Bilaga 6. I Alternativ V2 behövs också nya luftdon, som dessutom måste 

justeras till det nya flödet. Den totala investeringskostnaden för Alternativ V1 blev 501 000 kr 

och för Alternativ V2, med ett mindre aggregat men med högre kostnader för don med mera, 

blev 487 000 kr. Ventilationssystems tekniska livslängd bedömdes vara 20 år och något 

eventuellt restvärde av kanaler eller fläktar har inte tagits med i kalkylen. I tabell 3 

presenteras de parametrar som används i LCC-kalkylen. Värdena har framkommit genom att 

prisläget på fjärrvärme och elektricitet studerats historiskt i kombination med att titta på de 

spekulationer som finns om framtida pris. 

Notera att eftersom Alternativ V1 

kommer att förbruka mer el än vad det 

befintliga systemet gör idag är det mest 

gynnsamt om prisförändringen är låg och 

tvärt om för Alternativ V2. 

 

4.3 Belysning 

Dagsläge 

 Under arbetets inledande översiktliga granskning av befintlig belysning, i samarbete med 

fastighetsskötare, uppmärksammades framförallt den stora mängden installerad belysning i 

terapisalarna. Det kunde också slås fast att ingen form av styrning eller reglering av ljuset 

finns. Detta leder till att en stor andel av belysningen startas på morgonen och förblir på under 

hela arbetsdagarna. Det händer bland annat i omklädningsrummen, se figur 6. För att 

underlätta beräkningar gällande drifttid avgränsades därför undersökningen till att bara gälla 

belysningen i sådana rum. För att beräkna energiförbrukning gjordes en mer utförlig och 

detaljerad inventering där lysrörens effekt avlästes och antal armaturer räknades. Resultatet av 

denna inventering redovisas i Bilaga 5. Summan av den installerade effekten uppgick till 

11,53 kW. För att ta hänsyn till de effektförluster som uppstår i driftdonen kan, enligt 

Energimyndigheten [25], schablonsiffror 

läggas till vid beräkningarna. För 

konventionella driftdon motsvarar 

förlusterna 25 % och för HF-don 10 %. 

Under inventeringen kunde det 

fastställas att driftdonen var av 

konventionell typ. Eftersom 2011 års 

förbrukning är utgångspunkten har då 

drifttiden för året beräknats till 1952 

timmar (antal arbetsdagar under 2011 

multiplicerat med den dagliga 

arbetstiden). För att räkna ut hur mycket 

den årliga driftkostnaden blir måste 

dessutom en annan bedömning göras, 

 

 Ränta [%] 
Prisändring 

fjärrvärme [%] 

Prisändring el 

[%] 

Gynnsam 4 6 2/6 

Normal 5 3 3 

Ogynnsam 8 2 6/2 

 

Tabell 3. Parametrarna som används vid LCC-beräkningarna. 

 
 
Figur 6. Tilluftsdon och belysning i ett av omklädningsrummet.  
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Priser exkl. moms Arbetslokaler Försäljningslokaler Allmänna utrymmen 

Belysning [kr/m
2
] 200-300 300-1500 100-500 

Tillägg för närvarostyrning 

[kr/rum] 
3000 3000 3000 

Tillägg för dagsljusreglering 

[kr/rum] 
6000 6000 6000 

 

nämligen underhållskostnader. Även här används Energimyndighetens siffror, som säger att 

25 % kan läggas till de årliga kostnaderna för att täcka dessa [25]. 

Tekniska förändringar 

  Den litteraturstudie som gjorts visar att 

mycket elenergi kan sparas genom att byta ut 

en gammal belysningsanläggning till en 

modern och effektiv anläggning med 

högfrekventa driftdon.  Energimyndigheten har 

skapat en guide, Vägledning för energieffektiv 

och god belysning [25], som riktas till 

fastighetsägare i stånd att förändra 

belysningsanläggningar i olika typer av 

fastigheter. Däri finns nyckeltal för installerad 

effekt (se tabell 4) och reducerad 

energiförbrukning för moderna anläggningar 

med styrning eller reglering (tabell 5) samt 

riktvärden för investeringskostnader (tabell 6). 

Uppdelningen med olika typer av lokaler är på grund av mycket varierande 

användningsområde med olika krav på ljusnivå med mera. Att nyckeltalet för arbetslokaler 

inte är högre än 7 W/m
2
 förklaras med att belysningen i dessa lokaler delas upp i 

arbetsbelysning, med höga synkrav, och omgivande belysning, där kraven är lägre. 

Byggnadens olika rum klassades med utgångspunkt i ovan redovisade uppdelning och 

besparingspotentialen bedömdes utifrån observationer från de platsbesök som gjorts, vilket 

medförde att en ny energiförbrukning kunde beräknas (Alternativ B1). På grund av de höga 

merkostnaderna som tillkommer vid installation av närvarostyrning och dagsljusreglering 

undersöktes ett fall där endast utbyte av armaturer, don och lysrör sker men ingen styrning 

installeras (Alternativ B2). 

Ekonomi 

 En del av uppdraget bestod i att bedöma lönsamheten. Därför gjordes pay-off-beräkningar 

samt LCC-kalkyler med känslighetsanalyser. Investeringskostnaden beräknades för de båda 

alternativen med hjälp av tabell 6. Vilket var ungefär 245 000 kr för Alternativ B1 (med 

styrning), respektive 195 000 kr för Alternativ B2 (utan styrning).  

 

 

 

 

 

Arbetslokaler Försäljningslokaler 
Allmänna 

utrymmen 

7 15 5 

 

Tabell 4. Nyckeltal för installerad effekt [W/m
2
] inkl. 

effektförluster i driftdon. (Källa: Energimyndigheten, 

Vägledning för energieffektiv och god belysning) 

 

 

 

 

Arbetslokaler Försäljningslokaler 
Allmänna 

utrymmen 

30-60% 0-10% 25-75% 

 

Tabell 5. Möjlig reducering av energibehovet 

medelst närvarostyrning och dagsljusreglering. 

(Källa: Energimyndigheten, Vägledning för 

energieffektiv och god belysning) 

Tabell 6. Riktvärden för investeringskostnader (material- och arbetskostnader). 

(Källa: Energimyndigheten, Vägledning för energieffektiv och god belysning) 
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Enligt Energimyndigheten är den tekniska livslängden för en belysningsanläggning ofta 

längre än 20 år [25]. För att vara på den säkra sidan används därför denna tid i LCC-

kalkylerna. Något restvärde har inte heller här tagits med i beräkningarna. De övriga 

parametrarna till LCC-beräkningarna är samma som tidigare och presenteras i tabell 3. 

Eftersom elförbrukningen kommer att minska är det gynnsamt om prisändringen för denna är 

hög (6 %) och ogynnsamt om den är låg (2 %) för båda alternativen.  
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5. Resultat 

5.1 Ventilation 

 Det befintliga ventilationssystemets årliga energiförbrukning har beräknats till 130 MWh 

fjärrvärme (efter graddagskorrigering) och 11 600 kWh el. Det motsvarar 51 % av den totala 

fjärrvärmeförbrukningen och 21 % av den totala elförbrukningen för byggnaden. 

Driftkostnaderna för ventilationssystemet uppgår till drygt 72 700 kr/år. 

 

Alternativ V1 

 För Alternativ V1, där de ursprungliga flödena behålls, är resultaten av de beräkningar som 

gjorts sammanställda i tabell 7.  

 

Investering 

[kr] 

Minskad 

fjärrvärmeanvändning 

[kWh/år] 

Minskad 

elanvändning 

[kWh/år] 

LCC-utfall 

normalfall [kr] 

Pay-off-tid 

[år] 

501 000 117 000 -9 600 (ökning) 342 000 9,8 

 

 

Det är möjligt att minska den totala fjärrvärmeanvändningen med 47 %. Dock innebär 

alternativet också en ökning av elförbrukningen med 18 %. Denna ökning beror på FTX-

aggregatets högre SFP-värde. Känslighetsanalysen av LCC-beräkningarna, figur 7, visar att en 

investering med stor sannolikhet kommer att vara lönsam. 

 

 

 

  

Tabell 7. Resultat för Alternativ V1.  

Figur 7. Känslighetsanalys för LCC-beräkningar gällande Alternativ V1 med teckenförklaringar. 
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Figur 8. Känslighetsanalys för LCC-beräkningar gällande Alternativ V2 med teckenförklaringar. 

Alternativ V2 

 Resultatet för Alternativ V2, då flödena anpassats till dagens verksamhet enligt 

Arbetsmiljöverkets rekommendationer visas i tabell 8.  

 

 

Investering 

[kr] 

Minskad 

fjärrvärmeanvändning 

[kWh/år] 

Minskad 

elanvändning 

[kWh/år] 

LCC-utfall 

normalfall [kr] 

Pay-off-tid 

[år] 

487 000 125 500 7 100 633 000 7,2 

 

 

Reduktionen av fjärrvärme- respektive elförbrukning blir då 50 % respektive 13 %. Enligt 

känslighetsanalysen i figur 8 är alternativet troligtvis en mycket lönsam investering, även i det 

mest ogynnsamma fallet. 

 

 

 

  

Tabell 8. Resultat för Alternativ V2. 



 

 

 

 

 

- 20 - 

 

 

5.2 Belysning 

 Elenergiförbrukningen för byggnadens belysningsanläggning har beräknats till 35 200 

kWh/år vilket motsvarar 64 % av den totala elenergiförbrukningen. Den årliga driftkostnaden, 

inklusive underhållskostnader, uppgår till cirka 33 300 kr. 

 

Alternativ B1 

 Resultat som framkommit under förutsättning att belysningsanläggningen skulle bytas ut 

mot en modern anläggning med närvarostyrning och dagsljusreglering redovisas i tabell 9.  

 

 

Investering [kr] 
Minskad elanvändning 

[kWh/år] 

LCC-utfall normalfall 

[kr] 
Pay-off-tid [år] 

244 200 31 800 251 000 8,1 

 

 

En reduktion av byggnadens totala elförbrukning på 58 % är alltså möjlig. I figur 9 kan 

känslighetsanalysen skådas, och det visar det sig vara en lönsam investering. 

 

 

  

 

 

  

Tabell 9. Resultat för Alternativ B1. 

Figur 9. Känslighetsanalys för LCC-beräkningar gällande Alternativ B1 med teckenförklaringar. 
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Alternativ B2 

 Tabell 10 visar resultatet av de beräkningar som gjorts då valet faller på att installera en 

anläggning utan styrning och reglering.  

 

 

Investering [kr] 
Minskad elanvändning 

[kWh/år] 

LCC-utfall normalfall 

[kr] 
Pay-off-tid [år] 

193 200 27 100 229 000 7,5 

 

 

Här blir den procentuella minskningen av den totala elanvändningen knappt 50 % och även 

här är investeringen lönsam, vilket visas i figur 10. 

 

  

  

Tabell 10. Resultat för Alternativ B2. 

Figur 10. Känslighetsanalys för LCC-beräkningar gällande Alternativ B2 med teckenförklaringar. 
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6. Diskussion 

 Att många kommunala byggnader har gammal utrustning och att kommunen sällan har 

pengar att rusta upp dessa räcker det ofta med att slå upp den lokala morgontidningen för att 

förstå. Men att besparingspotentialen är så stor som resultatet i rapporten visar verkar inte 

vara lika allmänt känt, framförallt inte för beslutsfattarna. Genom energieffektivisering 

påverkas inte bara ekonomin i form av minskade driftkostnader utan skapar också trevligare 

lokaler och gladare personal. Dessutom minskar påverkan på miljön i form av mindre utsläpp. 

6.1 Ventilation 

 I den här byggnaden förbrukar ventilationen enligt beräkningarna ungefär hälften av den 

totala energi (fjärrvärme och el) som kommunen måste köpa. Genom att bara installera ett 

värmeväxlande aggregat kan väldigt mycket energi sparas som annars bara försvinner helt i 

onödan. I beräkningarna har endast en typ av värmeväxlare behandlats (roterande växlare) 

eftersom denna hade högst temperaturverkningsgrad, dock hade det varit intressant att 

undersöka hur en vätskeburen växlare hade stått sig lönsamhetsmässigt då bland annat lika 

omfattande kanaldragning inte skulle vara nödvändigt. Att förändra luftflöden är något mer 

avancerat, och framförallt tar det tid att justera in alla don till ett nytt flöde. Detta kan vara 

orsaken till att inget gjorts med ventilationen i byggnaden, trots ändrad planlösning och 

ombyggnad av toalett. Fastighetsskötarna har helt enkelt andra saker att göra.  

Resultatet av de beräkningar, med förenklingar och antagande, som gjorts visar ungefär vad 

som kan förväntas av åtgärder av den här typen. 

Utvärdering av Alternativ V1 

 Att behålla samma flöden som byggnaden en gång projekterades för är troligtvis den 

lösning som de flesta konstruktörer skulle välja på detta problem. Men något som inte framgår 

på de informationssidor som besökts, eller i läroböcker är att elförbrukningen kommer att öka 

så pass mycket vid byte av ett FT-system till ett FTX (nästan en fördubbling). Ökningen beror 

på att tryckfallet över ett FTX-aggregat är högre än motsvarande FT-aggregat och visar sig i 

form av högre SFP-värde. Dock kommer betydligt mer energi att sparas i form av minskad 

fjärrvärmeförbrukning. Eftersom en förbrukad kWh el och en kWh fjärrvärme inte tvunget 

påverkar miljön på samma sätt hade det varit intressant att göra någon form av 

miljöbedömning av resultatet. Att aggregatet placeras på taket gör det svårare att komma åt 

vid service. Visserligen kan dessa planeras till sommarhalvåret då det inte är snö, men det är 

ändå viktigt att det är tillgängligt för exempelvis reparation under hela året. 

Utvärdering av Alternativ V2 

 Genom att anpassa och minska luftflödet i samband med byte av ventilationssystemet kan 

än mer energi sparas. Dock innebär det extra utgifter för nya luftdon och injustering av dessa, 

men medför samtidigt att ett mindre luftbehandlingsaggregat behövs. Nämnas bör att 

beräkningarna grundar sig på den verksamhet och antal personer som observerades vid 
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platsbesöken under vecka 8 och 10, under en annan tid på året är det möjligt att det råder 

någon annan verksamhet som påverkar flödeskraven. 

Felkällor 

 I och med placeringen av de stora frånluftkanalerna på taket kommer stora värmeförluster 

att uppstå. Dessa har dock inte tagits hänsyn till i beräkningarna. Att 

månadsmedeltemperaturer användes vid energiberäkningarna är också en faktor som kan ge 

ett felaktigt resultat eftersom temperaturen varierar över dygnet, verksamheten sker endast på 

dagtid. Även de luftflöden som räknats med kanske inte är de verkliga, det är svårt att hålla de 

projekterade flödena exakt och förändringar i fläktarnas prestanda kan ha förändrat flödena 

med tiden. Detta gick heller inte att kontrollera exakt då felaktigheter under mätningarna kan 

ha uppstått. Men mätningarna visade i alla fall att det inte är helt omöjligt att de projekterade 

flödena följs. 

Graddagskorrigeringen av värmeenergiförbrukningen som gjorts är ett smidigt sätt att ta 

hänsyn till mildare eller kyligare perioder, dock påverkas inte tappvarmvattenförbrukningen 

av klimatet utomhus och bör således inte korrigeras. Då ingen separat energimätare för 

tappvarmvatten finns har denna förbrukning ändå tagits med i beräkningarna. Att närmaste 

SMHI-station ligger i Målilla, cirka 13 km ifrån byggnaden kan också utgöra en 

osäkerhetsfaktor. 

 

6.2 Belysning 

 Att den befintliga belysningsanläggningen förbrukar väldigt mycket elenergi stod tidigt 

klart i projektet, i många rum stod belysningen på hela dagarna. Att mer än hälften av de 

kostnader som går till el används för belysning talar också sitt tydliga språk: här finns mycket 

pengar att spara! 

Energimyndighetens guide för beräkningar av belysningsanläggningar som följts ger dock 

inga exakta siffror utan väldigt generella värden och ger egentligen bara en fingervisning om 

åt vilken riktning det bär. Resultatet visar i alla fall att båda alternativen skulle vara väldigt 

lönsamma investeringar, även i det mest ogynnsamma fallet i känslighetsanalysen. Detta är i 

linje med de studier som gjorts på området. Om ett av alternativen skulle rekommenderas 

skulle valet falla på Alternativ B1 på grund av den lägre elförbrukningen. Dessutom skulle en 

installation av bättre solavskärmning kunna motiveras lättare då den i kombination av 

dagsljusreglering ytterligare skulle minska elförbrukningen. Samtidigt skulle även 

solinstrålningen minska, med ett bättre termiskt klimat som följd. Detta hade varit intressant 

att undersöka och är ett ämne för vidare studier. Även frånvarostyrning hade varit intressant 

att undersöka då denna sägs kunna spara mer energi än närvarostyrning, vilket är logiskt då 

ljus inte nödvändigtvis behövs då man går in i ett rum. Dock hittades inga siffror och på grund 

av tidsbrist valdes även detta bort.  
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Forskare hävdar ändå att LED-tekniken har potential att vara än mer effektivare. Frågan är 

bara hur lång tid det tar innan den tekniska utvecklingen och priset tillåter att lysdioder kan 

användas för allmänbelysning. Kanske är det bättre att vänta ett tag för att sedan investera i 

LED-armaturer istället?    

6.3 Ekonomi 

 Samtliga LCC-kalkyler och känslighetsanalyser visar att de åtgärder som studerats 

troligtvis är väldigt lönsamma. Detta kan tyckas vara något förvånande med tanke på de stora 

investeringskostnaderna, men förklaras av gamla och ineffektiva befintliga anläggningar. De 

ingående parametrarna (ränta och prisförändringar) är dock väldigt svåra att bedöma. När det 

gäller Pay-Off-metoden visar även den att det finns lönsamhet i att göra dessa förändringar, 

återbetalningstiden är betydligt kortare än de tekniska livslängder som förmodas. 

De investeringsbedömningar som gjordes för ventilationen ska inte tas som exakta utan bara 

som ungefärliga värden. Notera också att de grundar sig endast i den specifika 

konstruktionslösning som redovisas i rapporten, vid en annan konstruktion blir kostnaderna 

säkerligen några andra.  

Den effektivare belysningen ger ett mindre värmetillskott till byggnaden. Eftersom inget 

kylsystem finns kommer ett byte leda till att kostnaden för värmeenergi ökar under 

vinterhalvåret. Denna ökning har inte beräknats och antogs vara liten i jämförelse med de 

besparingar som sker. 

 

6.4 Trovärdighetsanalys  

 Med de antaganden och förenklingar som gjorts för att kunna genomföra uppdraget i 

åtanke bör man inte stirra sig blind enbart på resultaten som redovisats. Eftersom beräkningar 

grundar sig på överslagsvärden och att exempelvis bara ett förslag på möjlig konstruktion för 

ventilationen har behandlats, inte säkert att det är mest lönsamt eller smartast att genomföra, 

kan de inte förutsättas stämma exakt med verkligheten. Analysen ska mer fungera som en 

inledande studie som kan vara underlag för att fatta ett beslut. Om renovering och 

ombyggnation blir aktuellt borde man låta en konsult sätta sig in i objektet för att ge mer 

exakta siffror.  
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7. Slutsatser 

 Utredningen, innehållande en energistudie och förslag på effektiviserande åtgärder med 

fokus på ventilation och belysning, av Dagcenter Floran i Hultsfred, figur 10, visar att stora 

möjligheter finns för att minska energiförbrukningen i byggnaden. Nedan finns svar på de 

frågor som ställdes i projektets och rapportens inledning. 

 

 Enligt de beräkningar som gjorts står nuvarande energiförbrukning för ventilation för 

motsvarande 51 % av fjärrvärmen (130 MWh) och 21 % av den el (11 600 kWh) som 

årligen byggnaden förbrukar. Belysningsanläggningen förbrukar 35 200 kWh el varje år, 

vilket motsvarar 64 % av byggnadens totala förbrukning.  

 

 Med hjälp av moderna tekniska lösningar kan den totala fjärrvärme- respektive 

elförbrukningen för ventilationssystemet reduceras med upp till 50 respektive 13 %. För 

belysningsanläggningen kan motsvarande 58 % av den totala elförbrukningen minskas.  

 

 De ekonomiska kalkyler som gjorts visar att samtliga undersökta alternativ med stor 

sannolikhet är mycket lönsamma. 

 

 

 

 
  Figur 10. Dagcenter Floran i Hultsfred som undersöktes under våren 2012. 
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Bilaga 1: Planritning 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Bilaga 2: Ritningar Ombyggnationer 

Bilaga 2.1: HWC  

  



 
 

 

 

 

 

 

Bilaga 3: Ventilationsritningar 

Bilaga 3.1: Del A  
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Huvudkanal 4 

Huvudkanal 5 
Huvudkanal 6 



 
 

 

 

 

 

 

Bilaga 3.2: Del B  

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4: Statistik 

 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5: Inventeringsresultat Belysning 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

Bilaga 6: Investeringsbedömning 
I samarbete med Tommy Jansson. 

Alternativ V1: 

Aggregat (3,2 m
3
/s) = 220 000 kr 

Demontering (1 vecka, 2 pers.) = 400*40*2 = 32 000 kr 

Kanalanpassningar till aggregat + dämpare, spjäll = 50 000 kr 

Kanaler (hämta från bef. frånluftfläktar) : 

   Terapi 50/61 (ny frånluft) = 35 000 kr 

   Frånluft tak övrigt = 20 000 kr 

Montering (2 veckor, 2 pers.) = 400*40*2*2 = 64 000 kr 

Byggkostnader = 40 000 kr 

Värmeanpassning = 40 000 kr 

 

Alternativ V2: 

Aggregat (1 m
3
/s, inkl styr.) = 100 000 kr 

Demontering (1 vecka, 2 pers.) = 400*40*2 = 32 000 kr 

Nya luftdon + anpassning: 

  Tilluft = 1000 kr/don 

  Frånluft = 500 kr/don 

  Överluft = 700 kr/don 

Kanalanpassningar till aggregat + dämpare, spjäll = 40 000 kr 

Kanaler (hämta från bef. frånluftfläktar) : 

   Terapi 50/61 (ny frånluft) = 35 000 kr 

   Frånluft tak övrigt = 20 000 kr 

Montering (3 veckor, 2 pers.) = 400*40*3*2 = 96 000 kr 

Byggkostnader = 40 000 kr 

Värmeanpassning = 40 000 kr 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Bilaga 7: Beräkningar 

Bilaga 7.1: Nuvarande ventilationsflöden 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Bilaga 7.2: Ventilationsflöden enligt AFS 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Bilaga 7.3: Energi ventilation 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Bilaga 7.4: Belysning 

 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Dörren till inlastning 60 är svår att stänga och 

står ofta på glänt. 

 

Åtgärd: Installation av automatisk 

dörrstängare.  

 

Under ett besök observerades att ett fönster 

stod öppet. 

 

Åtgärd: Öka medvetenheten om energi hos 

personalen  

 

Klockan till styrningen av 

ventilationssystemet går ca 45 min före. 

Tidpunkten för fotot var 11:34. 

 

Kanske ändrad vid sommartidomställningen? 

 

 

Bilaga 8: Andra fel och brister som upptäckts vid platsbesök 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

Flera vattenblandare har påträffats stå och 

droppa och verkar svåra att få täta. 

 

Åtgärd: Byte till ettgreppsblandare. 

 

 

En toalett slutade inte att fylla på vatten. 

 

Åtgärd: Kontrollera om något fel finns. 

 

 

Tapeten i HWC-rummet ser ut att 

lossna på flera ställen. 

 

Åtgärd: Kontrollera risk för 

fuktskada finns. 

 

 


