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Sammanfattning 
Vid EU:s toppmöte våren 2007 sattes 20/20/20-målen upp. Första målet innebär att växthusgaserna inom EU ska 

minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Andra målet är att 20% av EU:s energianvändning ska komma från 

förnyelsebara energikällor. Tredje målet är att energianvändningen ska minska med 20%. 20/20/20-målen ska vara 

uppfyllda år 2020. 

 

Naturmuseet skall uppföras vid Vänern i Karlstad. Museet kommer att bestå av en utställning som speglar den 

värmländska naturen. Hur låg energianvändning kan Naturmuseet Vänern få med o lika vanliga värmesystem, så som,  

bergvärmepump, pelletspanna, pelletspanna kombinerat med solvärme eller fjärrvärme. Även vilket värmesystem 

som har den minsta miljöpåverkan. 

  

Naturmuseets energiförsörjning har utretts med hjälp av programmet VIP-Energy. Utredningar för hur 

värmesystemet ska utformas har gjorts med VIP-Energy och genom att studera ritningarna fö r Naturmuseet. 

Detta har legat till grund för byggnadens utformning samt valet av byggnadsmaterial.  

 

Utifrån beställarens krav på värme, ventilation- och ky lsystem har det framkommit att värmepumpen ger den lägsta 

energianvändningen på 37 – 47 kWh/m
2
 och år. Detta kan jämföras med pelletspannan som har en energianvändning 

på 94,5 – 111,5 kWh/m
2
 och år. Pelletspannan är dock det alternativ som ger det lägsta koldioxidutsläppet på 7061 – 

11084 kg/år, medan värmepumpen ger ett kold ioxidutsläpp på 24129 – 26170 kg/år. 
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Abstract 
At the EU spring summit 2007 the 20/20/20-goals were added. The first goal is to reduce the carbon dioxide 

emissions with 20% compared to the level in 1990. Second goal is that 20% of the energy consumption of EU to 

come from renewable energy sources. Third goal is to reduce the energy consumption with 20%. In year 2020 the 

20/20/20-goals is to be completed. 

 

Nature Museum is a museum which will be situated at Lake Vänern in Karlstad. The Museum will consist of an 

exhibit ion that describes the nature in Värmland. How low energy consumption can Naturmuseet Vänern reach with 

different common heating systems, such as, geothermal heat pump, pellet boiler, pellet boiler with a solar heat ing or 

district heating. Also which heating system that has the lowest environmental impact. 

 

Nature museum energy supply has been investigated by the program VIP-Energy. Investigations of how the heating 

system should be designed had been done with VIP-Energy and by studying drawings of the museum.  

This has been the basis for building construction and choice of construction materials. 

 

Based on the costumers requirements for the heat-, cooling-, and ventilation systems. It has been found that the heat 

pump gave the lowest energy consumption at 37 – 47 kWh/m
2
 and year, which can be compared with the pellet 

boiler that gave a energy use at 94,5 – 111,5 kWh/m
2
 and year. The pellet boiler is the solution that gave the lowest 

carbon dioxide emission of 7061 – 11084 kg/year, while the heat pump gave a carbon dioxide emission of 24129 – 

26170 kg/year. 
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Förord 
Detta är ett examensarbete vid Karlstads universitet inom energi och miljötekn ik på 22,5 högskolepoäng. 

Jag vill tacka min handledare Magnus Ståhl på Karlstads universitet för de råd och tips han har gett mig.  

Vill även tacka Jens Beiron och Tommy Jansson på Karlstads universitet för att de har hjälpt mig med detta arbete. 

Utan dessa personer hade detta examensarbete inte varit möjligt att genomföra. 

 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter d iskuterats vid ett 

särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat 

examensarbete. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid EU:s toppmöte våren 2007 sattes 20/20/20-målen upp. Första målet innebär att växthusgaserna inom EU ska 

minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Andra målet är att 20% av EU:s energianvändning ska ko mma från 

förnyelsebara energikällor. Tredje målet är att primärenergianvändningen ska minska med 20%. 20/20/20-målen ska 

vara uppfyllda år 2020                                          . 

Bostäder och servicesektorns totala energianvändning redovisades 2010 t ill 167 TWh i Sverige. De två största 

energibärarna inom bostäder och servicesektorn är el och fjärrvärme. Elen uppgår till 76,8 TWh och fjärrvärmen står 

för 53,4 TWh               . Sverige har som mål att minska energianvändningen per uppvärmd areaenhet, även 

kallad för den specifika energianvändingen, i lokaler och bostäder med 20% till år 2020. Till år 2050 ska den 

minskas med 50% i förhållande till hur det var år 1995                                     . För att uppfylla 

dessa mål måste framtida byggnader byggas med utgångspunkten att få en så låg energianvändning som möjligt.  

Vargbroskolan är ett exempel  på en byggnad med låg specifik energ ianvändning på 35 W/m
2
, K. 

 

Naturmuseet skall uppföras vid Vänern i Karlstad. Naturmuseet Vänern kommer att vara en utställning som speglar 

den värmlandska naturen. I byggnaden kommer även café, konferensrum, b iosalong, kontor och en butik att finnas. 

För att uppnå ett behagligt inomhusklimat krävs god luftväxling, behaglig temperatur i samspel med byggnadens 

utformning och material. Byggnaden kommer vara belägen vid vattnet och museum-delen kommer att bestå av stora 

fönsterytor med högt i tak, v ilket kommer hjälpa till att skapa ett inomhusklimat som upplevs som utomhus. 

  

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur låg specifik energianvändning och hur liten miljöpåverkan som är möjligt att uppnå för 

byggnaden Naturmuseet Vänern utifrån de mål som sattes upp vid EU:s toppmöte våren 2007. 

1.3 Mål 

Hur låg specifik energ ianvändning kan man få med bergvärmepump, pelletspanna, pelletspanna kombinerat med 

solvärme eller fjärrvärme enligt de krav som Boverkets Byggnadsregler ställer på inomhusklimat? 

Målet är att utreda vilket val av byggnadsmaterial samt byggnadens utformning som krävs för att få  en låg specifik 

energianvändning. 

Hur liten miljöpåverkan kan man få med värmepump, pelletspanna, pelletspanna kombinerat med solvärme eller 

fjärrvärme? 

Målet är att utreda hur byggnaden ska energiförsörjas, samt hur värmesystemet ska utformas. 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie ingår som en del i ett större projekt där ventilationsdelen ingår i Fredrik Vågebrants rapport och 

kyldelen i Peter Trandems rapport.  

 

Kostnaden för byggnadsmaterialet samt energiåtgången vid tillverkn ing av byggnadsmaterialet är ej medräknat i 

denna rapport. 
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2. Teori 

2.1 Byggnadens energianvändning 

Energ imängden som levereras under ett normalår till en byggnad kallas enligt BBR för byggnadens 

energianvändning. Där ingår tappvarmvatten, komfortkyla, uppvärmning och fastighetsenergi. Fastighetsenergi är 

värme från pumpar, fläktar, belysning och liknande. Hushållselen ingår inte i byggnadens energianvändning, men 

värmeenerg in som erhålls från hushållselen får t illgodoräknas. Verksamhetsenergi är värme som avges från aktivitet, 

vitvaror, datorer och dylikt och får också tillgodoräknas .  

2.1.1 Byggnadens specifika energianvändning 

Specifika energianvändningen för en byggnad är energimängden under ett år delat med antalet kvadratmeter 

uppvärmd golvarea (kWh/m
2
), arean kallas för A temp. 

Reglerna för byggnadens energianvändning gäller när byggnaden är i bruk.  

Pga stora klimatskillnader mellan norra och södra Sverige, är Sverige indelat i t re olika klimatzoner. Värmlands län 

ingår i klimatzon 2. Med elvärme menas att uppvärmningssättet sker med elektrisk energi och den installerade 

effekten är större än 10 W/m
2
(Atemp). Berg-, sjö-, luft- och markvärmepump är exempel.  

Max tillåten specifik energianvändning i klimatzon 2 är 100 kWh/m
2
 och år, då uppvärmningssättet sker på annat sätt 

än med elvärme. Byggnader i klimatzon 2 som värms upp med elvärme får ha en specifik energ ianvändning på 75 

kWh/m
2
(Atemp). Tillägg får göras om luftflödet är över 0,35 l/s per m

2
, men kan högst tillgodoräknas upp till 1 l/s per 

m
2
, en ligt formel 1. Max t illåten installerad eleffekt för uppvärmning av en lokal i klimatzon 2 är 5 kW.  

Har byggnaden en Atemp på över 130 m
2
 kan ett tillägg göras enligt formel 2. Man får även göra tillägg på luftflödet 

om det är större än 0,35 l/s per m
2
, enligt formel 3. 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten är 0,6 W/m
2
, K. (BFS 2011:26) 

 

Tillägg för den specifika energianvändningen är om luftflödet är större än 0,35 l/s. 

                                      (Formel 1) 

 

Tillägg för den specifika energianvändningen är om Atemp är större än 130m
2
. 

                                 (Formel 2)  

 

Tillägg för max installerad eleffekt fö r uppvärmning (kW ) 

                                             (Formel 3)  

 

Konstruktioner med ett u-värde över 1 W/m
2
,K, kan ge upphov till kallras. 

I byggnader med elvärme bör verksamhetsenergi och fastighetsenergi kunna avläsas separat                . 

2.2 Fjärrvärme  

Fjärrvärme produceras i ett kraftvärmeverk som försörjer delar av städer. Värmen d istribueras i välisolerade rör , 

nedgrävda i marken. Värmen från fjärrvärmen överförs via en värmeväxlare t ill sekundärvattnet i en byggnad.  I 

glesbebyggda områden är värmetätheten låg, vilket leder till att fjärrvärme inte är lönsamt (Warfvinge & Dahlb lom, 

2010). 

 

I byggnader som inte är anslutna till fjärrvärmenätet används andra sätt för uppvärmning, t.ex. värmepanna, 

värmepump eller solfångare. Värmepanna kan eldas med naturgas, koks, kol, olja och biobränsle.  

2.3 Solvärme  

Solinstrålningen värmer vattnet som cirkulerar i ett solvärmesystem. Det varma vattnet som lagras i en 

ackumulatortank kan användas till tappvarmvatten eller fö r uppvärmning av byggnaden. Värmen från solen kan 
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motsvara huvuddelen av värme - och varmvattenbehovet under 4-6 månader i Sverige. Det finns flera olika typer av 

solfångare. Vakuumsolfångare består av flera glastuber, i vilka det finns ett vakuum som ska hindra värmeenergin 

som strålat in att läcka ut. För p lana solfångare minskas värmeförlusterna neråt genom isolering och uppåt för att 

glaset släpper in kortvågig solinstrålning men hindrar den långvågiga värmeutstrålningen                    . 

Årsutbytet hos planasolfångare är 300-500 kWh/m
2
 och för vakuumsolfångare 450-775 kWh/m

2
. Även priset på 

dessa skiljer sig något åt, då planasolfångare kostar ca 1400kr/m
2
 medan vakuumsolfångare kostar ca 1800kr/m

2
 

              . 

2.4 Värmepanna 

Vid eldning av fasta bränslen används ackumulatortankar fö r att förbränningen ska blir så effekt iv som möjligt, 

vilket ger möjlighet att elda när det passar utan att få en för stor variation av temperaturen i huset (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). Vid eldning av en förnyelsebar råvara t ex pellets, blir det nästan inga koldioxidutsläpp då pellets 

räknas som ko ldioxidneutralt, v ilket betyder att det släpper ut lika mycket kold ioxid som träden lagrar under dess 

levnadstid. En kubik pellets kostar ca 1680 kr och dess energiinnehåll är 3120 kWh/m
3
             .  

2.5 Bergvärmepump 

I värmepumpen förångas ett cirkulerande köldmedium vid lågt tryck och låg temperatur, t ex. -10 grader. Samma 

köldmedium kondenserar vid högt tryck och hög temperatur.  

En eldriven kompressor höjer trycket och temperaturen på ångan. Den varma ångan leds till kondensorn som är 

ansluten till värmesystemet, där den kondenserar och överför värme till värmesystemet. Vätskan passerar sedan en 

strypventil som sänker temperaturen och trycket på mediet . COP värdet eller värmefaktorn för en värmepump är i 

storleksordning 3-4 och blir större ju mindre temperaturskillnaden är mellan kondensorn och förångaren  (Warfvinge 

& Dahlblom, 2010). Koldioxidutsläppet för bergvärmepumpen är 0,88 kg CO2/kWh använd el         . 

2.6 Nybyggd skola med en låg specifik energianvändning 

Vargbroskolan har en golvyta på ca 4032 m
2
. Skolan ligger i Storfors kommun i Värmland. 

Byggnaden har ett lufttätt klimatskal och är mycket välisolerad. Uppvärmningen sker med fjärrvärme och 

ventilationssystemet sker med t illuftskanaler via en kulvertkanal i källaren. So lceller finns på yttertak för 

elgenerering. Den specifika energ ianvändningen för byggnaden hamnar på ca 35 kWh/m
2
, år, se tabell 1. 

 
Tabell 1 Specifik energianvändning för Vargbroskolan                

 

Specifik energianvändning (kWh/m2) 

Köpt fjärrvärme  35 

Köpt el 24,6 

Summa köpt energi 59,6 

  
 Avgår 
 Motorvärmare 0,5 

Utvändig belysning 2,2 

Uppvärmning av Gröna rummet 2,5 

Verksamhetsel inkl all invändig belysning 19 

Byggnadens specifika energianvändning 35,4 
 

 2.7 Värmeeffektbehov & Rumsvärmare  

Vid val av värmekälla beräknas vilken effekt som behövs för att värma huset när det är som kallast . Denna 

temperatur kallas även för dimensionerande vinterutetemperaturen (DVUT). Med DVUT menas en medeltemperatur 

under minst ett dygn och bestäms av byggnadens tidskonstant och var i landet det ligger.  
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Byggnadens tidskonstant beror på byggnadsmaterialets förmåga att lagra värme och hur fort värme kan lagras.  

Om en byggnad har en lätt stomme förändras inomhustemperaturen snabbt vid ett väderomslag, medan en tung 

stomme reagerar långsammare, där ky lan tränger in i byggnaden efter en längre sammanhängande period. Beroende 

på värmetrögheten i byggnaden måste värmesystemet dimensioneras efter det. 

 

Tabell 2 Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT (°C) (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Ort 1 dygn 2 dygn 3 dygn 4 dygn 5 dygn 6 dygn 7 dygn 8 dygn 9 dygn 

Karlstad -19,1 -17,9 -17,3 -16,9 -16,4 -16,3 -16,2 -16 -15,8 

 

Värmeeffektbehovet beräknas genom att räkna ut vilket effektbehov byggnaden behöver när det är som kallast . Detta 

beror på hur huset är byggt, var i Sverige huset ligger och vilken inomhustemperatur man vill ha i byggnaden. 

 

Värmeytorna placeras oftast vid fönster och ytterväggar för att förh indra golvdrag och skapa en känsla av en jämn 

temperatur i rummet. Rad iatorer är den vanligaste rumsvärmaren och är en värmeväxlare mellan rummet och 

varmvattnet i radiatorn. Konvektorer används som kallrasskydd vid flervåningshöga glaspartier. De är mindre än en 

radiator men har större värmeavgivande yta. En kraft ig lu ftrörelse uppstår runt konvektorn där luft sugs in genom 

den undre delen och varm luft strömmar ut genom den övre.  

Golvvärme består av rörslingor under golvytan som värms upp med cirkulerande varmvatten. 

Varje rum har en egen rörslinga för att reg lering av varje rum ska vara möjligt. Om golvet består av betong gjuts 

rören in. Negativt med golvvärme är att det tar lång tid för go lvet att sluta värma rummet, när systemet stängs av. 

Även vid starten tar det långt tid innan golvet börjar värma, vilket beror på den höga värmekapaciteten som 

betongkonstruktioner har (Warfvinge & Dahlb lom, 2010). 

 

För att värmeeffekten ska kunna regleras behövs det en reglerventil till varje radiatorkrets som med en motor stänger 

eller öppnar ventilen efter signal från reglercentral och temperaturgivare.  

Inställningarna för ventilerna anges med ett kv-värde som är vattenflödet genom ventilen när tryckfallet är 100 Pa. 

 

Solskydd hindrar solens strålar från att komma in i byggnaden. Ett yttre solskydd är det effekt ivaste sättet eftersom 

värmen då inte träffar byggnaden. Det finns även mellan liggande solskydd som monteras mellan fönsterglasen, men 

dessa ger ett lägre skydd mot solen och deras funktion är mer att minska bländningen från solen. 

2.7.2 Tappvarmvatten 

Utformningen av installationerna för tappvarmvattnet ska leda till att en vattentemperatur, efter tappstället,  på lägst 

50°C ska uppnås. Dock bör temperaturen inte vara högre än 60°C efter tappstället, detta för att minska risken för 

skålln ing. I ackumulatortankar där tappvarmvattnet är stillastående bör tappvarmvattnets temperatur inte understiga 

60°C                . 

2.8 Data program 

AutoDesk Revit och MagiCAD 

AutoDesk Revit är ett databaserat program där man tar fram byggnadsmodeller, i syfte att underlätta skapandet, 

underhållandet och anläggandet av högkvalitativa byggnader.  

 

MagiCAD är ett tilläggsprogram för AutoDesk Revit v ilket innebär att projektering av verkliga produkter blir 

genomförbara. Detta gör det även möjligt att i programmet utföra beräkningar t.ex. tryckfall i kanaler. Produkter 

finns att hämta via databaser. 

 

VIP-Energy är ett energianalysprogram som Structural Design Software in Europe AB tagit fram för PC. 

Programmet utför beräkn ingar för energ iförbrukningen i byggnader som helhet där energiflöden beräknas utifrån 
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programmets och användarens angivna värden. Beräkningsmodellen är dynamisk, vilket innebär att beräkn ingar sker 

med avseende på tid. Programmet beräknar t imvis men kan redovisas period-, månads-, vecko-, dag- och timvis. 

VIP-Energy tar hänsyn till klimatfaktorerna lu fttemperatur, sol, vind samt luftfuktighet. Energiflödena förklaras med 

formel 1 och bild 1. 

 

Energ ibalans för byggnaden. 

                                                                                                               

(Formel 4) 

 
Bild 1 Energiflödena som VIP-Energy tar hänsyn till (VIP-Energy).  
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3. Metod 
Metoden består av två faser. Den första fasen är en utredningsfas där det görs en energianalys av byggnaden. 

Därefter undersöks vilka möjligheter som finns för olika värmesystem. Verktyget som används för energianalysen är 

VIP-Energy. 

 

Fas två gäller konstruktion av byggnaden, där projektering till systemhandling med Revit och MagiCAD görs.  

De delar som projekteras är byggnation, drift och teknisk funktion. 

Resultatet presenteras i materialspecifikation, principschema, driftstrategi, tekniska data och ritningar. 

3.1 Energianalys, VIP-Energy 

En energianalys behövde göras för att få en uppfattning om hur byggnadens energiflöden in respektive ut är.  

När all indata är defin ierad av användaren och godkänd av programmet är det möjligt att simulera byggnaden och få 

fram resultaten som anges under specifikation av energiflöden, nyckeltal och energibalans, jämförelse mot 

energikrav i BBR samt ekonomi. För att enkelt kunna bedöma och jämföra energianvändningen finns nyckeltal. 

Ytterligare fås grafisk redovisning i form av cirkeld iagram och stapeldiagram som avser inomhustemperatur och 

energibalans i byggnaden.  

 

Energ iberäkn ingarna som VIP-Energy utför är balanserade, vilket innebär att den förbrukade energin ersätts med 

samma energimängd från angiven uppvärmningsmetod, se avsnitt 3.1.5 Värme & Kyla.  

 

Då VIP-Energy användes för att beräkna byggnadens energibalans resulterade det i att systemlösningar för 

ventilation, värme och kyla kunde analyseras för att nå en låg specifik energianvändning.    

3.1.1 Energinorm 

Inledningsvis valdes klimatzon II (mellan) eftersom kraven på specifik energ ianvändning beror på var i landet 

objektet finns, då det råder stora klimatskillnader.  

 

 
Bild 2 Utetemperaturen över ett år för varje timme i 

Karlstad (VIP-Energy). 

 
Bild 3 Solinstrålningen över ett år för varje timma i 
Karlstad (VIP-Energy). 
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Bild 4 Vindhastigheten över ett år för varje timme i 

Karlstad (VIP-Energy). 

 
Bild 5 Den relativa fuktigheten över ett år för varje 

timme i Karlstad (VIP-Energy). 

 

Verksamhetstyp kan väljas som lokal eller bostad, vilket innebär olika krav av boverkets byggnadsregler (BBR) för 

vilken verksamhet som bedrivs. Verksamhetstypen valdes till lokal då Naturmuseet ska bedrivas som en lokal. 

Dimensionerande vinterutetemperatur och marktemperatur valdes utifrån klimatdata från Karlstad.  

För dimensionerande rumstemperatur se avsnitt 3.1.4 Verksamhet. 

3.1.2 Klimatdata 

Genom att välja Karlstad som klimatort anger programmet värden fö r utomhustemperatur, v indhastighet, relativ 

fuktighet samt solstrålning.  

 

Horisontvinkel väljs för att kunna ta hänsyn till objekt som skymmer byggnaden, den anger alltså hur stor del av 

himlen som inte syns ur byggnadens synvinkel. Det kan t.ex. handla om träd, höjder eller andra byggnader. Efter att 

ha undersökt byggnadens omgivning kunde en uppskattning av horisontvinkeln göras, se bilaga 1. 

 

Tabell 3 Horisontvinklarna. 

Horisontvinkel % 

Nordväst 75 

Nord 75 

Nordost 50 

Öst 0 

Sydost 0 

Syd 0 

Sydväst 20 

Väst 60 
 

Vindhastigheten i procent visar hur stor del av vinden som belastar byggnaden.  Detta beräknas genom att 

multip licera vindhastigheten som finns i klimatfilen med normalvärden. Normalvärden beror på byggnadens 

omgivning. Fritt exponerad bebyggelse är 95 %, v id något skyddad 70 % samt innerstad 45 %. Omgivningen 

studerades på plats och med hjälp av ritningar kunde en uppskattning av normalvärdet göras, se bilaga 1. 
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Tabell 4 Vindhastighet % av klimatfil. 

 

Vindhastighet % av klimatfil 

Nordväst 0 

Nord 0 

Nordost 0 

Öst 95 

Sydost 95 

Syd 80 

Sydväst 70 

Väst 50 
 

Lufttrycket utomhus varierar beroende på byggnadens nivå över havet. Luftens densitet och dess värmetransport 

påverkas av lufttrycket. Programmets förvalda värde för Karlstad antogs. 

 

Solreflektion från mark anger hur stor del i procent av solen som reflekteras mot byggnaden. Detta betyder att ju mer 

solstrålning som reflekteras mot ytan desto mer solstrålning träffar byggnaden, vilket ger ett högre värmetillskott. En 

mörk yta har en låg reflekt ionsförmåga medan en vattenspegel har en hög reflekt ionsförmåga. Normalt ligger värdet 

för reflektion mellan 20-50%. Naturmuseet omges av skog och vatten från nästan alla vädersträck, därav 

uppskattades ett medelvärde av solreflektionen till 30 %.  

 

Golvarean är byggnadens totala golvarea för samtliga våningsplan, se bilaga 1. Den är v ikt ig vid beräkning av 

byggnadens U-värde, värmekapacitet och mängden processenergi. Vidare används golvarean vid beräkningar som 

anges per kvadratmeter t.ex. specifik energianvändning kWh/m
2
,år.   

3.1.3 Klimatskalet 

Klimatskalet anges i VIP-Energy som 1, 2 och 3-dimensionella byggnadsdelar. 1-d imensionella byggnadsdelar 

innebär att väggar, tak, och golvets utformning förklaras i form av tjocklek och material. Detta i syfte att bestämma 

u-värden, solabsorbtion samt täthet. 2-d imensionella och 3-dimensionella byggdelar används för att t.ex. specificera 

köldbryggor. Generellt byggs dagens passivhus så bra att köldbryggor inte uppkommer         , därfö r behandlades 

endast 1-dimensionella byggdelar.  

 

För att få en så låg specifik energianvändning som möjligt krävs ett tätt klimatskal som tar hänsyn till estetiska 

aspekter. Valet av material tar således inte hänsyn till energ iåtgången vid tillverkningen, transporterna och 

motsvarande.  

 

3.1.4 Verksamhet 
Verksamhet innebär att energi t illförs rumsluften från t.ex. personer, processer och bely sning. Verksamheten ändras 

under dygnet t.ex. minskar den under natten, då det finns färre personer som bedriver aktiv itet i byggnaden. 

Verksamheten anges utifrån fö rprogrammerade driftfall som finns samlade i VIP-Energy driftfallskatalog. Indata för 

natt bygger på värden i driftfallskatalogen för kontor nattetid s.k. kontor 22 Natt. Verksamheten dagtid togs fram 

genom jämförelse med verksamhetsenergi, fastighetsenergi, personvärme och tappvarmvatten från andra val i 

programmets driftfallskatalog. Dessa val avser skola, kontor och idrottshall.  

Värdena sammanfattas i tabellen nedan. En utredning på vad som händer med den specifika energianvändningen om 

faktorerna i tabellen nedan ökar respektive minskar, gjordes. 
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Tabell 5 Driftfallen över dag respektive natt. 

 
Verksamhetsenergi Fastighetsenergi Personvärme Tappvarmvatten 

Dag (W/m2) 5 0,2 10 1 

Natt (W/m2) 1 0,2 1 1 
 

 

Tabell 6 Driftfall för värmesystemet, dag respektive natt. 

 
Drifttid Tillåten temperatur 

Dag 08:00-18:00 20-26°C 

Natt 18:00-08:00 15-30°C 
 

Toleransen för temperaturen tilläts vara högre nattetid då inga personer vistas i byggnaden. 

Den lägre temperaturen, 20°C, rekommenderas utifrån råd enligt BBR 2006:2 för känsliga grupper, vilket innefattar 

människor med sjukdomar, funkt ionshinder och äldre som blivit känsliga för värme och kyla. Den högre 

temperaturen, 26°C, rekommenderas efter rikt linjer för specifikation av inneklimatkrav, VVS-tekn iska fö reningen, 

för kontor och klassrum(Warfvinge & Dahlb lom, 2010).  

En utredning på hur den specifika energianvändningen ändras , beroende på val av inomhustemperaturer, samt hur 

olika drifttider påverkar den specifika energianvändningen gjordes i VIP-Energy.  
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3.1.5 Värme & Kyla 

I VIP-Energy är det möjligt att själv bestämma v ilket värme- och ky lsystem som betjänar byggnaden. 

  
Bild 6 Alternativa värme och kyl möjligheterna (VIP-Energy) 

Komfortkylan analyserades för frikyla, ky lmaskin, nattkyla och indirekta lösningar (se Peter Trandems rapport).  

 

Värmeeffektbehovet för byggnaden beräknades rum för rum, genom att beräkna energiflödet för alla tak, väggar och 

golv. Formel 5 v isar hur yttervägg, tak och ytter golvet beräknades. Beräkning av inre golvet visas i formel 6. 

Värmeeffektbehovet beräknades utifrån den rekommenderade inomhustemperaturen. 

 

Tabell 7 Temperaturer (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Temperatur inne 20°C 

Temperatur DVUT -17°C 

Temperatur  mark 7°C 
 

Motståndet genom golvet varierar beroende på hur långt det är till närmaste yttervägg. Genom att addera värdena i 

tabellen nedan med det befintliga u-värdet för golvet, kunde det nya u-värdet för golvet beräknas fram. 
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Beräkning av effektbehovet för yttervägg, tak och yttre golvet. 

                                       (Formel 5) 

 

Tabell 8 Jordarters värmemotstånd (R).  

 Jordaters värmemotstånd (R) m2,K/W 
 

 
Golv på mark 

 

 
avstånd i m från yttervägg 

  0-1 1-6 >6 

Lera. Dränerad sand och dränerat grus. λ cirka 1,4 1,00 3,40 4,40 

Tabell 9 Arean för respektive byggnadsdel. 

 

Nummer Namn Väggarea Golvarea inre Golvarea yttre Fönsterarea Dörrarea Takarea 

101 Entre 17,10 3,02 4,78 3,00 5,98 
 102 Rwc 

 
4,15 

    103 Utställning 62,90 237,10 48,80 261,40 
 

343,90 

104 Kapprum/Reception/Butik 34,00 
    105 WC 

 
2,00 

    106 Städ 
 

1,60 
    107 Personalrum 

 
5,10 

    108 WC/Dusch 
 

2,57 
    110 Kök 

 
14,10 

    111 Cafe 2,00 36,10 7,00 17,50 2,34 43,10 

112 Biosalong 
 

58,00 
    120 Cafe galleri 51,55 27,00 21,98 14,30 2,31 48,98 

121 Disk 
 

13,10 
   

13,10 

122 Kylrum 
 

3,00 
   

3,00 

123 Passage 3,58 17,00 1,78 1,68 2,30 9,39 

124 Lunchrum 5,14 6,30 2,40 1,40 
  125 Kontor 6,50 4,00 2,00 1,68 
 

6,00 

126 Förråd 
 

3,00 
   

3,00 

127 Passage förråd 12,50 3,00 3,52 1,44 2,15 6,52 

128 Garderob 19,99 6,00 6,04 1,57 2,15 12,04 

129 RWC 
 

5,00 
   

5,00 

130 Konferens utställning 18,25 62,00 6,97 4,00 
 

68,97 

131 Förråd 
 

6,50 
   

6,50 

201 Projekt/Bib/Utställning 
     

41,41 

202 Rum 16,76 
  

2,80 
 

7,50 

203 WC/Städ 
     

4,00 

204 Teknik 
     

15,10 

205 Rum 8,86 
  

7,00 
 

9,90 

220 Teknik nytt 39,25 
    

15,20 

221 WC/Dusch nytt 20,15 
  

1,40 
 

6,00 
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Beräkning av inre golvets effektbehov. 

                                       (Formel 6) 

 

De värmesystem som har analyserats i VIP-Energy är pelletspanna, pelletspanna kombinerat med solvärme och 

värmepump.  

3.1.6 Ventilation  

Ventilat ionen analyserades  för självdrag, frånluft- och FTX-system (se Fredrik Vågebrants rapport). 

3.2 Utredning av åtgärder 

De fönster som utreddes var 3-glasfönster med krypton som har ett u-värde på 0,5 W/m
2
, K och 2-glasfönster med ett 

u-värde på 1,2 W/m
2
, K. Även en extremlösning i form av 3-g lasfönster med krypton och luftfyllt 2-glas med 

mellanliggande gardin utreddes. U-värdet för ett sådant fönster ligger på 0,35 W/m
2
, K         .  

Ytterligare utreddes det hur mycket golvet och taket påverkade den specifika energianvändningen beroende på om 

byggnadsdelen hade ett lågt u-värde på 0,1 W/m
2
, K eller ett högt på 0,3 W/m

2
, K. 

En utredning för hur väggar påverkar den specifika energ ianvändningen gjordes  i VIP-Energy. Dessutom 

undersöktes vilka konsekvenser en ökning respektive minskning av fönsterytorna skulle innebära .  

3.3 CAD 

För att kunna göra systemritningar i MagiCAD ritades 2D-ritningar om till 3D-ritningar. Detta för att underlätta 

distributionen samt placeringen av komponenter för systemvalet. Ritningarna finns att tillgå i b ilaga 1.  

 

Effekten för varje rum beräknades efter de rekommendationer för byggnadsmaterialet som g jorts , se 4.2.1 

Systemhandling. Radiatorer och konvektorer placerades ut enligt ritningar fö r värmesystemet, se bilaga 2. Effekten 

för varje rad iator/konvektor finns att tillgå i tabellen nedan. Qv-värde och tryckfall beräknade programmet  ut. Kv-

värdet för varje reglerventil beräknades genom användning av tabell 10 och formel 7. 
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Tabell 10 Radiator och konvektor egenskaper. 

Nummer Rum Installerad Effekt (W) qv (l/s) Tryckfall (kPa) 
101 Entré 453 0,011 6,3 
103 Utställning 436 0,0106 3,3 

    436 0,0106 2,9 
    436 0,0106 2,7 
    436 0,0106 2,2 
    436 0,0106 2 
    436 0,0106 2 
    436 0,0106 2 
    436 0,0106 2 
    436 0,0106 2,23 
    436 0,0106 2,66 
    436 0,0106 2,9 
    436 0,0106 3,3 
    436 0,0106 3,7 
    436 0,0106 3,9 
    436 0,0106 4,1 
    436 0,0106 4,4 
    436 0,0106 4,8 
    436 0,0106 5,2 
    436 0,0106 5,4 
    436 0,0106 5,66 

104 Reception 330 0,008 5,3 
107 Personalrum 100 0,0024 5,4 
111 Café 527 0,0128 3,9 

    527 0,0128 3,7 
120 Café galleri 443 0,0107 4,5 

    443 0,0107 3,7 
    443 0,0107 3,2 
    443 0,0107 3,1 

123 Passage 150 0,0036 2 
    150 0,0036 3,83 

124 Lunchrum 480 0,0116 2 
125 Kontor 480 0,0116 2 
127 passage förråd 305 0,0074 2,8 
128 garderob 480 0,0116 2,72 
129 RWC 50 0,0012 3,29 
130 konferens utställning 1065 0,0258 2 

    
   201 Projekt/bib/uts 157 0,0038 5,5 

202 Rum 145 0,0035 6,75 
205 Rum 205 0,005 5,1 
221 Dusch/WC 125 0,003 2,47 

 

Beräkning av kv -värde. 

                          (Formel 7) 
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4. Resultat  

4.1 Specifik energianvändning för olika systemval 

De systemval som har utretts visas i tabellen nedan. Den specifika energ ianvändningen varierar från     

                    beroende på vilket val av system som görs.  

 

Tabell 11 Den specifika energianvändningen för olika systemval. 

Specifik 

energianvändning 

kWh/m2,år FTX-system (80%) F-system 

  Bergkyla Kylmaskin Bergkyla Kylmaskin 

Värmepump 37 45 40 47 

Pelletspanna 94,5 101,5 105,5 111,5 

Pelletspanna+Solvärme 87 95 98 105 
 

Den rekommenderade lösningen för värmesystemet är bergvärmepumpen och dess egenskaper finns i tabell 1 2. 

 

Tabell 12 Värmepumpens egenskaper                     . 

Värmepump 
  Effekt 29,5 kW 

COP 3,3 
 Temperatur varma sidan 50 °C 

Temperatur kalla sidan 0 °C 

Köldmedium R407C 
 Ackumulatorvolym 5 m3 

 

4.2 Rekommenderat byggnadsresultat 

Material och dess egenskaper resulterar i de systemlösningar som visas i nästa stycke. 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för hela byggnaden blir               

4.2.1 Systemhandling 

De rekommenderade lösningarna för golv, tak och väggar är hämtade från det franska förtaget Saint-Gobain Isovers 

utbud. Dessa finns samlade i Isoverboken              . 

Isover har en indragen ångspärr vilket innebär att kabeldragning kan göras i det innersta isoleringsskiktet. 

Vindskyddet är placerat på väggens utsida för att förhindra luftrö relser in i isoleringen. De tre isoleringsskikten 

medför ett lågt U-värde som lämpar sig för hållbart bygge. Denna vägg har en av marknadens lägsta u -värde, 0,1 

W/m
2
,K         . 
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Bild 7 beskriver väggens (1) material och dess tjocklek (Isover). 

Idag består marknadens fönster med lägst u-värde av treglasfönster med krypton som har ett värde på 0,5 W/m
2
,K 

(Isover). Vid val av fönster med lågt u-värde kan det uppkomma problem i form av kondens, dagg på fönstrets 

utsida, särskilt under kalla och stilla nätter då luftfukt igheten är hög. Dock tar inte fönstren skada av kondensen mer 

än att utsikten försämras (Werner, Fönster – tillgång och problem, 2008). Det kan minskas genom externa 

ytbeläggningar (Werner, External Water Condensation and Angular Solar Absorptance, 2007) eller solskydd, som 

skärmar av natthimlen.  

Lösull valdes då det är ett bra isoleringsmaterial som leder till lågt  u-värde för taket. Det gör det även lättare att 

isolera rör och i t rånga utrymmen. U-värdet är 0,1 W/m
2
,K för taket som visas i bilden nedan. 

 

Bild 8 Takets utformning (Isover). 

Naturmuseets grundkonstruktion är platta på mark. Det finns olika typer av utformning, men standard är att ha ett 

kapillärbrytande material under betongplattan för att hindra att markfukt sugs upp. Optimal lösning sker vid två - eller 

treskikt med förskjutna skarvar för att förhindra att onödiga köldbryggor uppkommer. Det resulterar i ett u-värde på 

0,1 W/m
2
K.  
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Bild 9 Golvets utformning (Isover). 

4.2.2 Utredning av byggnadens utformning 

Tabell 13 beskriver hur o lika byggnadsmaterial påverkar den specifika energ ianvändningen, samt vilka 

byggnadsdelar som ändras mest respektive minst.  

 

Tabell 13 Utredning av olika byggnadsmaterial. 

    
Ändring av specifik 

 Ändring U-värde före U-värde efter Ändring av material energianvändning % 

3-glas till 5-glasfönster 0,5 0,35 100% -5 14 

3-glas till 2-glasfönster 0,5 1 100% 5 12 

Vägg till fönster 0,1 0,5 37% 2 5 

Fönster till vägg 0,5 0,1 100% -3 8 

Vägg 0,1 0,05 100% 0 0 

Vägg 0,1 0,2 100% 2 5 

Grund 0,1 0,318 100% 8 18 

Grund 0,1 0,05 100% -1 3 

Tak 0,1 0,3 100% 7 16 

Tak 0,1 0,05 100% -1 3 
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4.3 Koldioxidutsläpp för olika systemval 

Koldioxidutsläppen för de olika systemvalen visas i tabell 14. Utsläppet varierar mellan                     . 

 

Tabell 14 Koldioxidutsläpp för olika systemval (kg CO2 /år). 

    Koldioxidutsläpp FTX-system (80%) 

 

F-system 

   Bergkyla Kylmaskin Bergkyla Kylmaskin 

Pelletspanna 9263 11084 7061 8635 

Pelletspanna+Solvärme 9483 11247 7282 8856 

Värmepump 24409 26170 24129 25703 
 

Den rekommenderade lösningen som ger det lägsta koldioxidutsläppet är pelletspannan och egenskaperna för 

pelletspannan finns i tabell 15. 

 

Tabell 15 Pelletspannans egenskaper                         . 

 

Pelletspanna 
  Effekt 30 kW 

Verkningsgrad 91,8 % 

Ackumulatorvolym 5 m3 

Antal pellets 22 ton 

 

4.4 Utformning av värmesystemet 

Beskrivningen av värmesystemets utformning finns att tillgå i b ilaga 2. I tabell 16 och 17 finns egenskaper för 

radiatorer och konvektorer för respektive rum samt fö r cirkulationspumpar och rörledningen. Dessa är hämtade från 

Thermopanels tekniska broschyr                   . 
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Tabell 16 Radiator och konvektor egenskaper. 

Nummer Rum Installerad Effekt (W) Kv-värde Product 
101 Entré 453 0,137 TP11-512 V4 
103 Utställning 436 0,183 TCN1-213 

 
  436 0,195 TCN1-213 

 
  436 0,202 TCN1-213 

 
  436 0,224 TCN1-213 

 
  436 0,235 TCN1-213 

 
  436 0,235 TCN1-213 

 
  436 0,235 TCN1-213 

 
  436 0,235 TCN1-213 

 
  436 0,222 TCN1-213 

 
  436 0,203 TCN1-213 

 
  436 0,195 TCN1-213 

 
  436 0,183 TCN1-213 

 
  436 0,173 TCN1-213 

 
  436 0,168 TCN1-213 

 
  436 0,164 TCN1-213 

 
  436 0,158 TCN1-213 

 
  436 0,151 TCN1-310 

 
  436 0,146 TCN1-310 

 
  436 0,143 TCN1-310 

 
  436 0,139 TCN1-310 

104 Reception 330 0,109 TP22-304 V4 
107 Personalrum 100 0,032 TP11-304 V4 
111 Café 527 0,203 TCN1-216 

 
  527 0,208 TCN1-216 

120 Café galleri 443 0,158 TCN1-100-122 

 
  443 0,174 TCN1-100-122 

 
  443 0,187 TCN1-100-122 

 
  443 0,190 TCN1-100-122 

123 Passage 150 0,080 TP11-307 V4 

 
  150 0,058 TP11-307 V4 

124 Lunchrum 480 0,257 TP21-307 V4 
125 Kontor 480 0,257 TP21-307 V4 
127 Passage förråd 305 0,138 TP22-304 V4 
128 Garderob 480 0,220 TP21-307 V4 
129 RWC 50 0,021 TP11-304 V4 
130 Konferens utställning 1065 0,571 TP33-318 V4 
201 Projekt/bib/uts 157 0,051 TP11-307 V4 
202 Rum 145 0,042 TP11-307 V4 
205 Rum 205 0,069 TP11-304 V4 
221 Dusch/WC 125 0,060 TP11-304 V4 
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Tabell 17 Materialspecifikation                   . 

 
Rumsnamn 

Ritnings 
beteckning Benämning Dimensionerande data Antal 

Entré TP11-512 V4 Panelradiator Thermopanel, TP11, 500x1200, 453 W 1 

     Utställning TCN1-213 Panelkonvektor Thermopanel, TCN1, 200x1316, 436 W 16 

 
TCN1-310 Panelkonvektor Thermopanel, TCN1, 300x1016, 436 W 4 

     Reception TP22-304 V4 Panelradiator Thermopanel, TP22, 300x400, 330 W 1 

     Personalrum TP11-304 V4 Panelradiator Thermopanel, TP11, 300x400, 100 W 1 

     Café TCN1-216 Panelkonvektor Thermopanel, TCN1, 200x1616, 527 W 2 

     Café galleri TCN1-100-122 Panelkonvektor Thermopanel, TCN1-100, 100x2216, 443 W 4 

     Passage TP11-307 V4 Panelradiator Thermopanel, TP11, 300x700, 150 W 2 

     Lunchrum TP21-307 V4 Panelradiator Thermopanel, TP21, 300x700, 480 W 1 

     Kontor TP21-307 V4 Panelradiator Thermopanel, TP21, 300x700, 480 W 1 

     Passage förråd TP22-304 V4 Panelradiator Thermopanel, TP22, 300x400, 305 W 1 

     Garderob TP21-307 V4 Panelradiator Thermopanel, TP21, 300x700, 480 W 1 

     RWC TP11-304 V4 Panelradiator Thermopanel, TP11, 300x400, 50 W 1 

     Konferens utställning TP33-318 V4 Panelradiator Thermopanel, TP33, 300x1800, 1065 W 1 

     Projekt/bib/uts TP11-307 V4 Panelradiator Thermopanel, TP11, 300x700, 157 W 1 

     Rum TP11-307 V4 Panelradiator Thermopanel, TP11,  300x700, 145 W 1 

     Rum TP11-304 V4 Panelradiator Thermopanel, TP11, 300x400, 205 W 1 

     Dusch/WC TP11-304 V4 Panelradiator Thermopanel, TP11,  300x400, 125 W 1 

     Centralutrustning PICO 25/1-4 -130 Pump 8,1 kPa, 0,15 l/s, η = 24,4% 1 

 
PICO 25/1-4 -130 Pump 9,8 kPa, 0,16 l/s, η = 19,8% 1 

 
PICO 15/1-4 -130 Pump 4,2 kPa, 0,03 l/s, η = 2,5% 1 

 
PICO 15/1-4 -130 Pump 5,4 kPa, 0,05 l/s, η = 5,3% 1 

  
Kopparrör 28 mm, L = 48 m 

 
  

Kopparrör 22 mm, L = 36 m 
 

  
Kopparrör 18 mm, L = 42 m 

 
  

Kopparrör 15 mm, L = 185 m 
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Utredning av hur olika d rifttider och inomhustemperaturer påverkar den specifika energ ianvändningen redovisas i 

tabell 18 och 19. Hur o lika verksamheter påverkar den specifika energianvändningen  utreds i tabell 20. 

Ändringen av den specifika energ ianvändningen utgår från den rekommenderande lösningen. 

 

Tabell 18 Utredning av temperaturändringar. 

Temperaturändring 
Ändring av specifik 
energianvändning 

26-21°C 1 

26-22°C 2 

26-19°C 0 

26-18°C -1 
 
Tabell 19 Utredning av drifttider. 

Dag Natt 
Ändring av specifik 
energianvändning 

09:00-18:00 18:00-09:00 1 

10:00-18:00 18:00-10:00 3 

09:00-19:00 19:00-09:00 0 

08:00-19:00 19:00-08:00 -1 
 

Tabell 20 Utredning av verksamhet. 

 

Ändring av specifik 
energianvändning 

Ökning av verksamhetsenergin, 50% -2 

Ökning av fastighetsenergin, 50% 1 

Ökning av tappvarmvattnet, 50% 2 

Ökning av personvärme, 50% -2 

Minskning av verksamhetsenergin, 50% 4 

Minskning av fastighetsenergin, 50% 0 

Minskning av tappvarmvattnet, 50% 0 

Minskning av personvärme, 50% 4 
 

Se bilaga 3 Principschema för beskrivning av driften för värmesystemet.  
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5. Diskussion 

5.1 Byggnaden 

Vid val av byggnadsdelar har energiåtgången vid utvinning, tillverkning, transport och återvinning för mat erialen 

inte tagits med, v ilket egentligen är en betydande del sett ur ett livscykelperspektiv. Enligt Life Cycle Primary 

Energy Use in Buildings of High Energy Standards skulle den totala energianvändningen ur ett  livscykelperspektiv 

för Naturmuseet kunna vara lägre, om materialet hade valts ur miljösynpunkt och haft en sämre energikälla som t ex 

direktverkande el                            . 

 

Horisontvinkel och solreflektion från mark uppskattades , vilket kan ses som bristfälligt i rapporten. Sku lle 

solreflektionen från marken vara större, skulle det innebära högre värmetillförsel t ill byggnaden. Om solreflektionens 

värde är för lågt jämfört med det verkliga värdet behövs mer värme tillföras byggnaden, vilket ökar den specifika 

energianvändningen.  

 

Värdena för verksamheten som ska bedrivas i byggnaden har uppskattats , vilket innefattar aktiv itet, belysning, 

datorer, kyl-/frysdiskar och dylikt. Detta kan innebära att den specifika energianvändningen ändras beroende på om 

det uppskattade värdet är för högt eller fö r lågt.  

 

För att förbättra energianalysen skulle zonberäkn ing kunna utföras i VIP-Energy. Genom att dela upp objektet i 

zoner skulle beräkningarna ske med större noggrannhet. Zonberäkning gör störst skillnad när temperaturen skiljer sig 

från ett rum t ill ett annat, vilket det inte gör i Naturmuseet Vänern.  

5.2 Svenska och europeiska mål 

Om Sveriges mål fö r att minska energianvändning med 20% t ill år 2020 skulle börja gälla från och med idag skulle 

man kunna tänka enligt nedan. 

Om v i skulle sänka den tillåtna specifika energ ianvändningen med 20% till år 2020 från idag skulle det innebära att   

elvärmda byggnader ska ha en specifik energianvändning på              plus tillägg. Om BBRs krav skulle 

minska med 50% kommer den hamna på                plus tillägg. Med detta kan vi se att byggnaden kommer 

uppfylla BBRs krav även år 2050. Skulle valet ha hamnat på en pelletspanna eller pelletspanna med solvärme skulle 

byggnaden endast klara BBRs krav för den specifika energianvändningen fram till år 2020.  

 

EU:s 20/20/20 mål går ut på att förutom att sänka energianvändningen med 20% till år 2020, även sänka 

koldioxidutsläppen med 20% till samma år. En installation av en värmepump skulle öka ko ldioxidutsläppen då elen 

som pumpen drivs av har ett koldioxidutsläpp på                   . För att sträva efter att uppfylla EU:s mål för 

koldioxid vore det bättre att välja pelletspannan som antas vara koldioxidneutral. Det sista målet att 20% av EU:s 

energianvändning ska komma från förnyelsebara energikällo r gör pelletspannan till en ännu bättre lösning än 

värmepumpen. 

Värmepumpen vinner på att den får en lägre energ ianvändning än de andra alternativen. Ett sätt att minska 

energianvändningen med pelletspanna vore då att ändra byggnadens material genom att isolera mera. 

5.3 Boverkets byggnadsregler (BBR) 

Den valda värmepumpen arbetar med temperaturerna 0/50°C med en värmefaktor på 3,3. En ligt BBR finns det krav 

och allmänna råd för hur varmt  tappvarmvattnet ska vara beroende på vad det ska användas till. T ex ska ma n kunna 

få 50°C vid tappstället vilket kanske är svårt att få om värmepumpen levererar en temperatur på 0/50°C, eftersom det 

finns förluster i bl a  rörsystemet. Självklart kan denna värmepump leverera en högre temperatur än 50°C. 

Värmepumpen kan ge en temperatur på upp till 65°C men det som händer då är att värmefaktorn försämras något, 

vilket inte är medräknat när det gäller driften. Detta skulle innebära att bl a  elförbrukningen och driftkostnaden skulle 

bli något högre än det som visas i resultatet. 
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5.4 Val av värmesystem 

Värmepumpen blev det val som gav den lägsta specifika energianvändningen, detta pga att den har en värmefaktor 

på 3,3 och pelletspannan endast har en verkningsgrad på 91,8 %. Eftersom solvärmen endast klarar av att stå för 

värmebehovet under årets 5 varmaste månader blev inte detta ett alternativ. Målet med denna rapport var att finna ett 

lämpligt system som ger den lägsta energianvändningen för Naturmuseet. Resultatet visade att värmepumpen var det 

bästa alternativet. Om man skulle tänka att 1 kWh el kostar 1 kr så skulle d riftkostnaden för värmepumpen bli nästan 

hälften så stor som pelletspanna och pelletspanna med solvärme. Detta medför att värmepumpen är ett ännu bättre 

val av system i längden rent ekonomiskt, beroende på vad investeringskostnaden är, samt att värmepumpen ger en 

lägre specifik energianvändning än de andra systemen. Eftersom pelletspannan klassas som näst intill 

koldioxidneutral och värmepumpen drivs på el, blir värmepumpen ett mycket sämre val ur miljösynpunkt. Då är inte 

tillverkning och transportering av pellets medräknat.  

 

En ligt resultaten har pelletspannan en mindre elförbrukning än pelletspanna och solvärme tillsammans. Detta kan 

bero på att el till cirku lationspumparna för solvärmesystemet är något större än den el som används vid start och 

stopp för en pelletspanna. Men jag skulle även vilja tillägga att pelletspanna med solvärme är en bättre lösning än 

bara pelletspanna, då skillnaden i elförbrukningen och koldioxidutsläpp är relat ivt liten. Dessutom kräver ett 

solvärmesystem min imal tillsyn. Solvärme skulle även minska uppvärmningsbehovet vintertid, eftersom solen 

fungerar som värmekälla även då.  

Installation av solceller som kan täcka upp värmepumpens elförbrukning skulle resultera i att ko ldioxidutsläppet för 

värmepumpen skulle bli neutralt och bli ett lika bra alternativ som pelletspannan i miljösynpunkt, men med mycket 

lägre specifik energianvändning. 

 

Byggnaden består av fasta solskärmar som h indrar solen från att värma byggnaden under hela året vilket ger ett 

högre uppvärmningsbehov. Samtid igt avskärmas strålningen från atmosfären när solen gått ner, vilket även minskar 

värmetransporten ut från byggnaden. Bästa sättet att minska uppvärmningsbehovet är att ha yttre reglerbara 

solskärmar som regleras beroende på hur stark solstrålningen är mot byggnaden. Persienner som man drar ner efter 

att verksamheten har stängt skulle även minska uppvärmningsbehovet.  

 

Värmesystemets effekt känns kanske vid uträkning av värmeeffektbehovet något stort, men detta är för att 

värmesystemet ska klara av att leverera ca 7 kW t ill värmebatterierna som hör till ventilat ionsdelen i Fredrik 

Vågebrants rapport. 

 

5.5 Utredning  

Extremlösning i form av 3-g las fönster med krypton och luftfyllt 2-g las med mellanliggande gardin gav en 

minskning på den specifika energianvändningen med 14%. Dock valdes den lösningen bort då det skulle minska 

naturkänslan för mycket. 2-g las fönster med u-värde 1,0 skulle öka den specifika energianvändningen med ungefär 

12%, vilket inte rekommenderas då energianvändningen ökar samt att utsikten inte förändras märkbart.  

Om man endast skulle använda glasväggar i utställningssalen skulle den specifika energianvändningen öka, men 

detta anses inte vara försvarbart då stora delar av väggen döljer kontor och entré. 

Då man minskar fönsterytorna mot söder, förändras inte den specifika energianvändningen eftersom man samtid igt 

minskar solinstrålning. Således är det inte motiverat att ersätta fönsterytorna med vägg.  

Det räcker att isolera taket till ett u-värde runt 0,1 för att hindra värmetransporten tillräckligt mycket. Att ytterligare 

isolera innebär ingen större minskning av den specifika energianvändningen, dvs. antagligen en oekonomisk 

investering. Samma gäller fö r utformingen av golvet. Det ger en stor minskning av den specifika energianvändningen 

ner till ett u-värde runt 0,1 därefter måste man isolera orimligt mycket för att minska energi flödet ytterligare.  

Sämre isolerade väggar (U-värde 0,2 W/m2K) ger en höjning av energibehovet med 5%. 
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Den specifika energianvändningen påverkas av vilken typ av verksamhet som bedrivs i byggnaden. Har en 

felbedömning skett när man analyserat vilken verksamhet som ska bedrivas kan den specifika energ ianvändningen 

ändras från den rekommenderade lösningen på 37 kWh/m
2
 och år t ill ca 45 kWh/m

2
 och år. Men ändringen kan även 

bli positiv om det visar sig att fler personer kommer vistas  i byggnaden än vad som antagits och värdet blir då 33 

kWh/m
2
 och år.  

 

Två faktorer som påverkar den specifika energ ianvändningen är drifttiderna och inomhustemperaturen. En 

förlängning av drifttiderna skulle innebära en minskning av den specifika energianvändningen pga att man får 

tillgodoräkna sig den verksamhetsenergi som blir av den förlängda tiden. Om drifttiderna skulle minska, skulle 

däremot den specifika energianvändningen öka. Samma sak gäller för inomhustemperaturen om den skulle ändras.  

 

Den rekommenderande lösningen som ger en specifik energianvändning på 37 kWh/m
2
 och år, kan jämföras med 

Vargbroskolan som har en specifik energianvändning på 35 kWh/m
2
 och år. Skillnaden mellan Naturmuseet och 

Vargbroskolan, är att Vargbroskolan har fjärrvärme som ins tallerad värmekälla och inte någon kyla installerad mer 

än ventilationen. Naturmuseet Vänern har i stället en bergvärmepump som värmekälla och bergkyla som kylsystem. 

Varför Varbroskolan får en så låg specifik energianvändning jämförelse med Naturmuseet beror på att skolan har en 

större verksamhet än vad Naturmuseet har. Sko lan får tillgodoräkna sig 19 kWh/m
2
 och år för verksamheten samt en 

smartare lösning på ventilationssidan. 

5.6 Utformning av värmesystemet 

Radiatorer och konvektorer är de alternativ som värmer byggnaden. Konvektorer används i det stora 

utställningsrummet som består av stora glaspartier, detta för att förhindra känslan av drag. Konvektorerna är 

placerade i s må gropar i go lvet, för att kallraset från fönstren ska falla ner i dessa gropar och bli uppvärmda av 

konvektorn. Installation av golvvärme visade sig inte vara något bra alternativ pga tröghet i systemet, det vill säga att 

golvet fortfarande värmer byggnaden fast man är i behov av kyla.  
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6. Slutsats 
 

 Den specifika energianvändningen är lägst med en värmepump.  

 Det systemval med minst koldioxidutsläpp är pelletspannan. 

 Tak och golv är de två byggnadsdelar som påverkar den specifika energianvändningen mest. 

 Konvektorer är bättre kallrasskydd vid höga glaspartier än radiatorer.  
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Bilaga 2 Värmesystem 
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Bilaga 3 Principschema 

Värmesystem  
 

Centralkretsen 

Värmepumpen utnyttjas vid behov av värme, v ilket sker när börvärdet underskrids. Börvärdet är dagtid 20° C 

(08:00-18:00) och nattetid 15° C (18:00-08:00). 

 

Temperaturen i varje rum konstanthålls till det angivna börvärde som är inställt i regulatorn. Detta görs med en 

temperaturgivare som är lämpligt placerad någonstans i det aktuella rummet, GT1. (För att inte värmesystemet ska 

motarbeta ky lsystemet används samma temperaturgivare)  

 

Funktion 

Temperaturg ivarna GT1 konstanthåller temperaturen i rummet genom att v id ökat värmebehov göra en återkoppling 

mellan GT1 och ventilens givare GT3. Sedan öppnas reglerventil V2, v ilket blandar retu rvattnet mot en önskad 

tilloppstemperatur för rad iatorerna/konvektorerna. Då det är efterfrågan på värme startar pump P2.  

 

Komponenter 

Temperaturg ivare GT1, GT3 

Reglerventil V2  

Pump P2 
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