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Sammanfattning 
I Sverige står bostads- och servicesektorn för närmare 39 % av den totala 
energianvändningen. Att förbättra energieffektiviteten i bebyggelsen är en viktig del 
av Sveriges klimatmål och det befintliga byggnadsbeståndet har stor potential för en 
kostnadseffektiv reducering av energianvändningen. 

I denna studie utfördes en energikartläggning av kv. Körsbäret i Växjö. Området 
består av 87 lägenheter, fördelade på fyra huskroppar med byggår 1962. Husen 
genomgick en omfattande renovering år 2013 då flera energibesparingsåtgärder 
genomfördes. Vid ombyggnationen installerades en fjärrvärmecentral i ett av husen 
som försörjer samtliga huskroppar med fjärrvärme via markförlagda 
kulvertledningar. Energianvändningen för det befintliga utförandet jämfördes med 
avseende på energi- och kostnadseffektivitet för två scenarier. Det första scenariot 
var byte av kulvertledningar för både värme- och varmvattencirkulationssystemet 
men med befintlig fjärrvärmecentral och det andra innebar förläggning av en 
fjärrvärmecentral i respektive huskropp. 

Syftet är att resultatet kan utnyttjas vid val av energibesparingsåtgärder vid 
ombyggnation av befintliga flerbostadshus. Detta medför inte bara ett värde för den 
enskilda fastighetsägaren utan är även i linje med Sveriges strategi för 
energieffektivare renovering som Boverket och Energimyndigheten aktivt verkar för. 

Energikartläggningen utfördes med hjälp av uppmätt energianvändning under 
mätperioden april år 2015 till mars år 2016. Uppmätt energiförbrukning 
normaliserades enligt Boverkets föreskrifter i BEN 1 vilket möjliggör jämförelse 
mellan olika typer av byggnader och olika geografiska lägen. En simulering utfördes 
i beräkningsprogrammet Logstor Calculator av energiförlusten som erhålls vid byte 
till nya kulvertledningar. För att möjliggöra en jämförelse med avseende på 
kostnadseffektivitet genomfördes en livscykelkostnadsanalys för dagens utförande 
och simulerade scenarier.  

Resultaten visar stor variation av den specifika energianvändningen mellan husen 
och inget av husen uppfyller efter normalisering dagens krav för nybyggnation i BBR 
på 80 kWh/m2Atemp och år. Energikartläggningen fastställer att kulvertförlusterna 
utgör drygt 12 % av den totala energianvändningen. Dessa kulvertförluster kan enligt 
simulering minskas avsevärt vid förläggning av nya kulvertledningar och är enligt 
genomförd livscykelkostnadsanalys ett kostnadseffektivt sätt att reducera den totala 
energianvändningen. Vid förläggning av en fjärrvärmecentral i respektive huskropp 
erhålls stora energibesparingar, men sett ur ett livscykelkostnadsperspektiv är det inte 
lönsamt att investera i detta utförande. 
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Summary 
In Sweden, the building sector accounts for almost 39 % of the total energy use. 
Improving energy efficiency in buildings is an important part of Sweden's climate 
targets and the existing building stock has great potential for a cost-effective 
reduction of energy use. 

In this study an energy mapping of the building block Körsbäret in Växjö was 
conducted. The building block consists of 87 apartments, divided into four buildings 
with building year 1962. The houses underwent extensive renovations in 2013 when 
several energy saving measures were implemented. During the renovation, a district 
heating substation was installed in house 1, which supplies all houses with district 
heating via underground culverts. The energy use for the existing performance was 
compared regarding energy- and cost-efficiency, with two scenarios: new culverts for 
both the heating and hot water circulation system and the installation of district 
heating substations in all four buildings. 

The purpose of this study is that the results can be used in the choice of energy 
saving measures in the rebuilding of existing multi-family houses. This not only 
entails a value for the individual property owner but is also in line with Sweden's 
strategy for energy-efficient renovation, that Boverket and the Swedish Energy 
Agency are actively working for. 

The energy mapping was carried out using measured energy consumption during the 
measurement period April 2015 to March 2016. Measured energy consumption was 
normalized according to Boverket’s regulations in BEN 1, which allows for 
comparison between different types of buildings and different geographic locations. 
In the study, a simulation of the energy losses obtained by the installation of new 
culverts was carried out in Logstor Calculator. In order to allow for cost-
effectiveness comparison, a life-cycle cost analysis was performed for today's 
performance and simulated scenarios. 

The results show a large variation of the specific energy use between the houses and 
after normalization none of the houses meet the requirements for new buildings 
according to BBR of 80 kWh/m2Atemp and year. The energy mapping states that the 
culvert losses accounts for 12 % of total energy use. According to the simulation, 
these culvert losses can be significantly reduced when installing new culverts and 
according to the life cycle cost analysis this is a cost effective way to reduce overall 
energy consumption. When installing a district heating substations in all the 
buildings, large energy savings are obtained, but from a life-cycle cost perspective it 
is not profitable to invest in. 
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Abstract 
Sveriges regering har antagit tydliga mål för minskad energianvändning i 
bostadssektorn. En energikartläggning av bostadsområdet kvarteret Körsbäret i Växjö 
utförts. Området är byggt år 1962, hus från en tid som idag har stor potential för 
energieffektivisering. I nuvarande värmesystem är en fjärrvärmecentral placerad i ett 
av husen och betjänar även via markkulvertledningar de tre övriga huskropparna med 
värme och tappvarmvatten. En simulering om det skulle bli energi- och 
kostnadseffektivt att byta ut kulvertledningarna mot nya alternativt att förlägga en 
fjärrvärmecentral i varje huskropp har utförts. 

Energikartläggningen visade på stor variation av den specifika energianvändningen 
för området och att inget av husen uppfyllde dagens krav för nybyggnation i BBR på 
80 kWh/m2Atemp och år. Dock låg energianvändningen klart under genomsnittet för 
flerbostadshus byggda under 1960-talet. 

Simuleringen visade att ett byte av kulvertledningar skulle medföra stora 
energibesparingar, vilket också resulterade i att detta alternativ hade den lägsta 
livscykelkostnaden.  

Nyckelord: Energikartläggning, energieffektivisering, specifik energianvändning, 
kulvertförluster, fjärrvärmecentral, normalisering, BEN 1, livscykelkostnad. 
  



VI 

Förord 
Detta är ett examensarbete skrivet av Sandra Jagerborn och Gunnar Moqvist som ett 
avslutande moment i högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik på 
Linnéuniversitet. Examensarbetet omfattar 15 hp och har genomförts under andra 
halvan av vårterminen 2017.  

Arbetet har genomförts efter en projektidé från Goda Hus, en förening som verkar för 
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riktas till driftteknikerna Peter Haraldsson och Patrik Eklund för support kring 
mätdata och vid platsbesök.  

Båda författarna har deltagit och tillsammans ansvarat för samtliga delar av arbetet. 
Studien har mynnat ut i ett konkret resultat som kan komma till nytta vid val av 
energibesparingsåtgärder.  
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1 Introduktion 
Ett av våra dagars största miljöhot är den globala uppvärmningen. En åtgärd 
för att förhindra den globala uppvärmningen är att minska 
energianvändningen i världen. Byggnadssektorn har stort potential för en 
kostnadseffektiv reducering av energianvändningen och är därmed 
avgörande för ett minskat utsläpp av koldioxid, CO2 (Gustavsson et al. 
2011). Europeiska Unionen kräver av sina medlemsstater att de till år 2020 
skall tillämpa en nära-nollenergistandard vid nybyggnation. Men även då 
befintliga byggnader genomgår omfattande renovering skall hänsyn tas till 
energianvändningen (Europaparlamentet och rådets direktiv 2010/31/EU). 

I Sverige använde bostads- och servicesektorn år 2015 totalt 143 TWh vilket 
utgjorde närmare 39 % av den totala nyttiga energianvändningen som 
samma år uppgick till 370 TWh (Energimyndigheten 2017). Att förbättra 
energieffektiviteten i bebyggelsen är en viktig del av Sveriges klimatarbete. 
Målet är att den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet skall 
minska med 20 % till 2020 och 50 % till 2050 jämfört med 
energianvändningen 1995 (Proposition 2005/06:145).  

Växjö kommun bedriver ett aktivt energi- och klimatarbete. Växjö kommuns 
målbild för år 2030 är att bostäderna inom kommunen då inte ska leda till 
någon klimatpåverkan genom utsläpp av fossila bränslen. Ett viktigt steg i 
arbetet mot detta är att en energieffektivisering sker inom det befintliga 
bostadsbeståndet (Växjö kommun 2016). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Enligt den senaste ändringen i Boverkets byggregler BBR 24 som utkom år 
2016 krävs det vid nybyggnation en verifiering av att byggnaden uppfyller 
kraven på specifik energianvändning. Denna verifiering bör göras genom 
mätningar av energianvändningen i den färdiga byggnaden under en 
sammanhängande 12-månadersperiod (Boverket 2016a). Vid omfattande 
renovering av befintliga byggnader skall hänsyn tas till byggnadens 
energianvändning. Det finns dock inga motsvarande krav på specifik 
energianvändning vid ändring av befintliga byggnader som det gör vid 
nybyggnation. Det är därmed upp till fastighetsägaren att avgöra hur låg 
energiförbrukning byggnaden skall erhålla efter renovering (Janson 2010). 

Innan en byggnad uppförs ska beräkningar på byggnadens förväntade 
energiprestanda upprättas. Ett flertal forskningsprojekt visar dock att den 
verkliga energianvändningen i byggnader kraftigt överstiger den beräknade, 
skillnaden mellan beräknad och verklig energianvändning kan uppgå till 
mellan 50 och 100 % (Bagge 2011). Det är därmed av vikt att verifieringar 
av den specifika energianvändningen utförs efter byggnaders färdigställande. 
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Det finns en mängd energibesparingsåtgärder som kan utföras på en 
befintlig byggnad för att minska dess energianvändning. Enklare åtgärder för 
att förbättra byggnadens energiprestanda är till exempel byte av fönster och 
dörrar till modeller med ett lägre U-värde eller tilläggsisolering av 
vindsbjälklag (Boverket 2016a). Installation av ett till- och frånluftssystem 
med värmeåtervinning, ett så kallat FTX-system är ett annat effektivt sätt att 
minska energianvändningen. Ett FTX-system kan reducera energiförluster 
kopplade till ventilationssystemet med upp till 90 % i ett bostadshus (Dodoo 
et al. 2011). Vid planering av energibesparingsåtgärder i befintlig 
bebyggelse bör även hänsyn tas till kulvertnätets status. Fältförsök visar på 
att värmeförlusterna i befintliga kulvertnät kan vara betydande och dessa 
förluster bör vara med vid beräkningar av energianvändningen (Ottosson et 
al. 2012). 

Med hänsyn till höjda energikrav och verifiering av beräknad specifik 
energianvändning anses att en energikartläggning av ett befintligt 
bostadsområde är av stor allmännytta. 

1.2 Mål och Syfte 

Målet är att fastställa energiförbrukningen för respektive hus och 
kulvertförluster i kv. Körsbäret. Målet är även att utreda om det skulle vara 
energi- och kostnadseffektivt att byta till nya kulvertledningar alternativt 
förlägga en fjärrvärmecentral i respektive huskropp. 

Syftet är att resultatet kan utnyttjas vid val av energibesparingsåtgärder vid 
ombyggnation av befintliga flerbostadshus. 

1.3 Avgränsningar 

Energikartläggningen kommer endast omfatta kv. Körsbäret, ingen 
jämförelse med liknande bostadsområden kommer ske. Ingen hänsyn tas till 
hyresgästernas kön, ålder eller levnadsvanor, inte heller antal boende per 
lägenhet beaktas. 

Erhållna mätvärden över energiförbrukningen är uppmätta under perioden 
april år 2015 till mars år 2016. Utvärdering av mätvärden från andra 
tidsperioder kommer inte ske. Normalisering av beräknade värden medför 
dock att resultaten är applicerbara på andra tidsperioder. 

Vid jämförelse om det är lönsamt att placera en fjärrvärmecentral i varje 
huskropp är utgångpunkten fastighetsägarens ekonomiska situation. Ingen 
hänsyn tas till fjärrvärmeleverantörens eventuellt ökade energiförluster. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Beteckningsförklaring 

Förkortningar som används i rapporten: 

FC Fjärrvärmecentral. 
FJV Fjärrvärme. 
KV Kallvatten. 
LA Luftbehandlingsaggregat. 
MK Markförlagd kulvertledning. 
VS Sekundärt värmesystem. 
VV Tappvarmvatten. 
VVC Varmvattencirkulation. 
LCC Livscykelkostnadsanalys. 
Atemp Sammanlagd area som värms upp till minst 10 ˚C. 

2.2 Energianvändning i Sverige 

I Sverige har den totala nyttiga energianvändningen legat på ungefär samma 
nivå, 350-400 TWh/år för tidsperioden åren 1970-2015 (Energimyndigheten 
2017). Energianvändningen inom bostadssektorn har minskat marginellt 
under samma tidsperiod. Sett per capita har den totala energianvändningen i 
bostadssektorn minskat från en högsta notering år 1979 på 21 000 
kWh/person till 14 300 kWh/person för år 2014. I Figur 1 redovisas 
energianvändningen från 1970-2015 och sätts i relation till 
befolkningstillväxten (Statistiska centralbyrån 2017) under samma period. 
Med bostadssektorn avses hushåll, handel, kontor, skolor, sjukhus, fiske, 
skogsbruk, jordbruk och byggverksamhet1. 

 
Figur 1: Energianvändningen i Sverige mellan 1970-2015 satt i relation till befolkningsmängden. 

                                                
1 Paula Johnsson, handläggare på Energimyndigheten, E-mail 28 mars 2017. 
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En pendang till kWh/person är kWh/m2. Här sträcker sig 
energimyndighetens statistik tillbaka till år 1983, där arean är beräknad 
utifrån bruksarean i småhus, boarean i flerbostadshus och lokalarean i 
lokaler. Energianvändningen utgörs av den totala i bostadssektorn och skall 
inte förväxlas med den specifika energianvändningen som är byggnadens 
totala energianvändning exklusive hushållsel per uppvärmd yta med enheten 
kWh/m2Atemp och år. Största kvoten under tidsperioden åren 1983-2014 är 
från år 1985 på 298 kWh/m2. Energianvändningen har minskat under 
perioden och lägst energiförbrukning erhölls år 2014 med 218 kWh/m2 
(Energimyndigheten 2017).  

År 2015 var den totala slutliga energianvändningen i bostadssektorn 143 
TWh, därav användes 84 TWh inom hushåll. Energianvändningen i 
flerbostadshus för uppvärmning och tappvarmvatten uppgick till 24,1 TWh 
(Energimyndigheten 2017). 

Medvetenheten om energi kom på allvar upp på agendan under 1970-talets 
oljekris och har därefter varit frekvent omtalat (Persson & Veibäck 2007). 
Beroende av byggår skiljer sig energianvändningen i flerbostadshus åt. År 
2014 hade flerbostadshus byggda på 1960-talet en energianvändning för 
uppvärmning och tappvarmvatten på drygt 140 kWh/m2 och år. 
Energianvändningen minskar med senare byggår och motsvarande siffra för 
flerbostadshus byggda i början av 2010-talet ligger på ca 88 kWh/m2 och år 
(Energimyndigheten 2015), se Figur 2. 

 
Figur 2: Energi till uppvärmning och tappvarmvatten för flerbostadshus uppdelat efter byggår.  

2.3 Energibehov i byggnader 

I Sverige är årsmedeltemperaturen ungefär +3˚C (SMHI 2017a). Sverige är 
ett långsträckt land. I Malmö, längst i söder uppmättes medeltemperaturen 
till +9˚C för åren 2000-2016. I de nordligaste delarna, i Kiruna, uppmättes 
motsvarande siffra till +0˚C (SMHI 2017b). Då naturen strävar efter 
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utjämning behöver det tillföras energi inomhus för att bibehålla 
temperaturskillnaden.  

Energibehov handlar om att hitta en balans mellan tillförd och avgiven 
värme, samt hur stor inverkan det har på driftkostnaderna för en byggnad. 
Värme tillförs genom värmesystem, solinstrålning och tillskottsvärme från 
människor och apparater. Värme avges genom transmission, alltså 
överföring av energi genom klimatskalet, och ventilation. I praktiken 
behöver även läckage beaktas (Warfvinge & Dahlblom 2010). En illustration 
över hur tillförd och avgiven värmeenergi i en byggnad kan se ut återfinns i 
Figur 3. 

 
Figur 3: Illustration över tillförd och avgiven värmeenergi i en byggnad (Boverket 2012). 

Energibehovet varierar kraftigt beroende på utomhustemperatur, och då 
främst värmebehovet. I bostäder är variationerna över året betydligt mindre 
för posterna tappvarmvatten, hushållsel och driftel än för posterna 
transmission, ventilation och luftläckage (Elmberg 1996), se Figur 4. 

 
Figur 4: Energianvändningens årsvariation för en bostad (Elmgren 1996). 

2 Energi 
 
 
 

21 

 
 

 

1Transmissionsförluster, luftläckning, ventilationsförluster och dylikt. 

 
I något fall kan en byggnad vara delad i flera fastigheter, s.k. 

tredimensionell fastighetsbildning och i något annat fall kan 
värmekällan till en byggnad vara placerad utanför byggnaden 
eller utanför fastigheten. Sådana fall regleras i BBR avsnitt 9:2 
respektive 9:3. 

Energi för kyla 
I de fall man måste kyla huset på grund av överskottsvärme, 
vanligen på sommarhalvåret, ska även denna energi räknas in i 
den specifika energianvändningen. Det kan vara fyra olika fall 
av kylning som ger olika tillskott till energiberäkningen.  
• Om huset är elvärmt räknas elen till kylmaskinen precis 

som den är eftersom energikravet för elvärmda hus redan 
har skärpts på ett kraftfullt sätt. 
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2.4 Lagar och regler för byggande och boende 

Sverige har flera lagar som reglerar byggandet. Plan- och Bygglagen 
behandlar de flesta områden men vid tillämpning används miljöbalken från 
år 1998 frekvent. Det finns också lagar om till exempel upprättande av 
energideklarationer och kommuners bostadsförsörjningsansvar (Boverket 
2017). 

 Plan- och Bygglagen 2.4.1

Plan- och Bygglagen, PBL, är antagen av Sveriges riksdag år 2010 och är 
den viktigaste lagen som styr byggandet i landet (SFS 2010:900). En stor del 
av PBL behandlar kommunernas skyldigheter vad gäller bygglov, tillsyn 
samt planering av mark och vattenanvändning. Lagen innehåller också bland 
annat tekniska krav på byggnadsverk samt vägledning vid 
domstolsprövning. 

 Boverkets byggregler 2.4.2

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att ta fram föreskrifter för hur Plan- 
och Bygglagen skall tillämpas (Nordstrand 2008). Dessa föreskrifter utgör 
Boverkets byggregler, BBR, och är indelade i nio kapitel. BBR är upplagd 
genom att så kallade funktionskrav redovisas, vilket innebär att BBR anger 
vad som skall uppfyllas men inte hur. Dock finns flera så kallade allmänna 
råd som ger förslag på hur funktionskraven kan uppfyllas. BBR kom ut 
första gången år 1993 och en större revidering gjordes år 2011. BBR 
uppdateras löpande och nya utgåvor utkommer regelbundet, BBR 24 utkom 
år 2016 och är nu gällande (Boverket 2016a). 

Områden som behandlas i BBR är bland annat uppförande och ändring av 
byggnader samt brand, konstruktion, buller och bostadsutformning. 
Dessutom behandlas energihushållning i ett separat kapitel där bland annat 
krav på isolering av klimatskärmen samt maximal energianvändning för 
olika byggnader redovisas (Boverket 2016a). 

Sverige är indelat i fyra klimatzoner från och med BBR 22 som utkom 2015, 
se Figur 5, dessförinnan var antalet klimatzoner tre. Indelningen finns för att 
kunna ställa krav på energianvändning i relation till rådande klimat. I norra 
Sverige är det zon 1 och södra zon 4.  
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Figur 5: Klimatzoner enligt BBR år 2016 (Nibe 2017). 

För varje zon finns angivet maximal specifik energianvändning, där hus med 
eluppvärmning och hus med annan uppvärmning än elvärme finns 
specificerade. Den specifika energianvändningen skall normaliseras då den 
jämförs mot gränsvärdena. Dessutom finns krav på klimatskalets 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficient samt lufttäthet för respektive 
zon (Boverket 2016a). I Tabell 1 sammanfattas kraven i siffror, värdena 
gäller för flerbostadshus där minst hälften av lägenheterna är större än 35 
m2.  

Tabell 1: Gränsvärden för specifik energianvändning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 
enligt BBR från år 2011-2014 (Boverket 2013) samt år 2015-2017 (Boverket 2016a). Växjö ligger i 
zon 3. Dessa värden gäller för flerbostadshus där minst hälften av lägenheterna är större än 35 m2. 

Klimatzon Specifik energianvändning. 
Annat än elvärme 
[kWh/m2Atemp och år] 

Specifik energianvändning. 
Elvärme 
[kWh/m2Atemp och år] 

Värmegenomgångs-
koefficient 
[W/m2K] 

 2011-2014 2015-2017 2011-2014 2015-2017 2011-2017 

1 130 115 95 85 0,4 

2 110 100 75 65 0,4  

3 90 80 55 50 0,4 

4 - 75 - 45 0,4 

Specifik energianvändning är byggnadens totala energianvändning förutom 
hushållsenergi. Även verksamhetsenergi som används utöver uppvärmning, 
ventilation och tappvarmvatten exkluderas, enheten är kWh/m2Atemp och år. 
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Med elvärme avses uppvärmning där den tillförda elektriska energin är 
större än 10 W/m2. Denna kategori innefattar direktverkande eluppvärmning 
och vattenburen el, men även berg-, jord-, och luftvärmepumpar. 

 Normalisering enligt BEN 1 2.4.3

Nya regler har tillkommit i BBR 24 från år 2016. En verifiering av att 
byggnaden uppfyller kraven på specifik energianvändning skall utföras. 
Dessa krav har på EU-kommissionens inrådan förtydligats i BEN 1, där en 
standard har upprättats (Rosén 2016). BEN 1 beskriver hur en verifiering 
utförs, både genom beräkning i ett projekteringsstadium och genom mätning 
samt normalisering i den färdiga byggnaden. En sammanhängande mätserie 
över 12 månader bör användas, med ett resultat senast 24 månader efter att 
byggnaden tagits i bruk. För bostäder krävs att uppvärmning, 
tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsenergi har separata mätare. Detta 
gäller för hela byggnaden och inte för exempelvis enskilda lägenheter 
(Boverket 2016b). Fastighetsenergin utgörs av elanvändande apparatur som 
finns inom byggnaden eller är anbringade på utsidan. Detta innebär att 
ytterbelysning på fasad ingår men inte exempelvis gårdsbelysning och 
motorvärmare på gård. 

En normalisering består av två delar. Den ena är normalårskorrigeringen, där 
en jämförelse görs mellan det klimat som har rått under perioden som 
mätserien har utförts och ett normalår (Boverket 2016b). Ett normalår är 
generellt sett ett referensår för redovisning av statistik och i detta fall det 
genomsnittliga klimat som har rått under 30-årsperioden mellan åren 1981-
2010. Här beaktas framförallt temperaturen, men även sol och vind vägs in 
(SMHI 2017c). Normalårskorrigering levereras av SMHI som så kallade 
energi-index och finns för flertalet orter runt om i landet. Den andra delen av 
normaliseringen är korrigering för normalt brukande, här innefattas 
internlaster, inomhustemperatur och förbrukning av tappvarmvatten 
(Boverket 2016b).  

Internlaster innebär tillskottsvärme från hushållsenergi, människor och 
fastighetsenergi. En korrigering görs om det medför en avvikelse av 
uppvärmningsenergin med mer än 3 kWh/m2 och år. En eventuell 
korrigering baseras på förbrukningen av hushållsel. Hushållsel definieras 
som elanvändning för hushållsändamål som tvättmaskin, belysning och spis, 
även el till gemensam tvättstuga inkluderas.  

Energin för tappvarmvatten ersätts med en schablon som beror av Atemp, 
uppvärmningskälla och eventuella reduceringar på grund av värmeväxlare 
för spillvatten och armaturer med energiklass A. Eventuella VVC-förluster 
ingår inte i energin för tappvarmvattnet utan adderas till siffran för 
uppvärmningsenergi. Atemp är den sammanlagda arean för samtliga 
våningsplan inklusive källare och vind som värms upp till minst 10°C. 
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Arean avgränsas av klimatskalet. Innerväggar, schakt och trapphus 
medräknas, dock inte garage.  

Korrigering av energi för uppvärmning utgår från en inomhustemperatur på 
21°C i småhus och 22°C i flerbostadshus. Om temperaturen under 
uppvärmningssäsongen har avvikit mer än 1°C ska uppvärmningsenergin 
korrigeras med 5 % per avvikande grad för den yta som berörs. 

2.5 Fjärrvärme 

Fjärrvärme gjorde på allvar sitt intåg i Sverige på 1960-talet och har därefter 
stadigt ökat sin andel. Idag står fjärrvärmen för drygt hälften av all 
uppvärmning, bland flerbostadshus är det 90 % som är anslutna till 
fjärrvärmesystemet (Svensk Fjärrvärme 2017). 

Fjärrvärmetekniken bygger på att det finns en central produktionsanläggning 
som försörjer hela eller delar av en tätort med värme. Det uppvärmda 
vattnet, primärvattnet, distribueras i nedgrävda välisolerade rör till 
abonnenterna och skall täcka byggnadernas värmebehov samt beredning av 
tappvarmvatten. Vattnet som går ut från fjärrvärmeverket håller mellan 70 
till 120 ˚C och distribueras under högt tryck för att inte koka. För maximalt 
utnyttjande av värmekapaciteten i fjärrvärmenätet skall temperaturskillnaden 
mellan primärvattnets framlednings- och returtemperatur vara så stor som 
möjligt (Warfvinge & Dahlblom 2010).  

Primärvattnet värms främst upp genom eldning av restprodukter från 
skogen, så kallad biomassa. År 2014 utgjorde biomassa 42 % av 
fjärrvärmens energikälla, den fossila andelen stod samma år för 5 %. Övriga 
källor är bland annat eldning av sopor och spillvärme från industrier. 
Fjärrvärme är den största anledningen till att Sverige har minskat sina 
utsläpp av koldioxid från icke förnybara källor med ca 20 % på 2000-talet 
(Svensk Fjärrvärme 2017). 

Inom det sekundära systemet för fjärrvärmen finns ofta bristande funktion 
och effektivitet. Sekundärnätet har sämre avkylning jämfört med primärnätet 
vilket leder till sämre utnyttjande av värmekapaciteten. Enklare åtgärd i det 
sekundära systemet kan innebära betydande förbättringar, i vissa fall är 
energibesparingen så stora att återbetalningstiden ligger mellan 1-2 år 
(Eriksson et al. 2002). 

 Fjärrvärmecentral, FC 2.5.1

I byggnader anslutna till fjärrvärmesystemet finns en fjärrvärmecentral, FC. 
Fjärrvärmecentralen utgör gränsen mellan primärnätet och det husinterna 
systemet, där sker värmeväxlingen mellan primärvattnet i 
fjärrvärmesystemet och sekundärvattnet i byggnadens interna system. 
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Primär- och sekundärnätet hålls skilda dels på grund av att primärvattnet 
leds fram under betydligt högre tryck och temperatur men även för att ett 
eventuellt läckage inom byggnadens uppvärmningssystem inte ska tömma 
fjärrvärmenätet. Det finns alltid minst två värmeväxlare i en 
fjärrvärmecentral, en för byggnadens uppvärmningssystem och en för 
beredning av tappvarmvatten (Warfvinge & Dahlblom 2010). I en 
tvåstegskopplad fjärrvärmecentral utnyttjas returen av fjärrvärmevatten från 
radiatorväxlaren till att förvärma tappvarmvattnet. Detta leder till att 
returtemperaturen från radiatorväxlaren utnyttjas effektivt och ger en bättre 
avkylning av fjärrvärmevattnet än i en parallellkopplad fjärrvärmecentral där 
ingen förvärmning sker (Svensk Fjärrvärme 2009). 

2.6 Värmeväxlare 

Grunddefinitionen av en värmeväxlare är ett tekniskt system som överför 
energi mellan två medier (Granryd u.å.). Vanligast är luft och vatten. I 
bostäder används värmeväxlare mellan primär och sekundärnätet i en 
fjärrvärmecentral samt för att värma upp uteluften i ett ventilationsaggregat. 
Men även en radiator är en värmeväxlare där luften värms upp och stiger 
längs elementet. En värmeväxlare blir effektiv om ytan mellan de båda 
medierna är stor samt att strömningsmotståndet är litet.  

Plattvärmeväxlare och växelflödesvärmeväxlare är två vanliga utföranden. 
Plattvärmeväxlaren delas in motströms, medströms och korsströms. 
Motströms har högst verkningsgrad och illustreras i Figur 6. I en 
plattvärmeväxlare kan aldrig de båda medierna komma i kontakt med 
varandra då de skiljs åt av en vägg som överför energin. I en 
växelflödesvärmeväxlare värmer primärmediet först upp en yta, ofta 
bestående av små kanaler på ett rotorhjul, som sedan roterar till 
sekundärmediet där energiöverföringen sker (Warfvinge & Dahlblom 2010). 
För värmeväxlare i fjärrvärmecentraler är också tubvärmeväxlare vanliga 
(Frederiksen & Werner 1993).  

 

 
Figur 6: Princip för en motströms värmeväxlare i ett ventilationsaggregat (Öhman 2012). 
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2.7 Värmesystem 

Ett värmesystem utgår generellt från fyra delar. Ett försörjningssystem som 
producerar värmen, ett värmeavgivande system exempelvis radiatorer och 
ett distributionssystem som transporterar värmen däremellan. Dessutom 
krävs ett anpassningssystem som har till uppgift att anpassa, styra och 
optimera värmesystemet (Enno u.å.). 

Det finns flera olika typer av värmeavgivningssystem. Det vattenburna med 
radiatorer på väggarna är det dominerande i Europa och Sverige medan det 
luftburna är vanligast i Amerika. Båda dessa system bygger på att det 
värmebärande mediet cirkulerar (Enno u.å.). Andra typer av system är 
elradiatorer, konvektorelement och fasadapparater. En genomsnittlig svensk 
vistas 90 % av sin tid inomhus (Baltscheffsky 2004). Det är därmed flera 
komfortkrav i inomhusmiljön som människan vill ha tillgodosedda. Ett 
värmesystem bör vara uppbyggt så att det ger en jämn temperatur oberoende 
årstid och klockslag samt en liten temperaturgradient i rummet. Systemet 
måste också ta hänsyn till strålnings- och konvektionsförhållande för att 
inomhusmiljön skall upplevas behaglig (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Vid utformning av ett värmesystem separeras begreppet energibehov från 
effektbehov. Energibehov kopplas till driftkostnad medans effektbehov 
relateras till produktionskostnad. Bestämning av effektbehov görs vid 
dimensionering av värmesystem där flera faktorer behöver beaktas. 
Klimatskalets area och dess U-värde, ventilationsanpassning och stommens 
specifika värmekapacitet är några viktiga faktorer. Dessutom måste hänsyn 
tas till Dimensionerande-Vinter-Ute-Temperatur, DVUT, som tillhandahålls 
för flertalet orter i landet. För nyproducerade flerbostadshus i Sverige ligger 
effektbehovet på 30-60 W/m2 (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

 Radiatorsystem 2.7.1

En radiator är ett värmeelement som sprider värme till sin omgivning (NE 
2017). Den vanligaste uppbyggnaden i Sverige är ett så kallat 2-rörssystem 
där radiatorerna är parallellkopplade, se Figur 7. Det innebär att 
inkommande vattentemperatur är samma till alla radiatorer men att 
tryckfallet behöver styras till att vara högst närmast cirkulationspumpen.  
1-rörssystem förekommer också, se Figur 7. Tilloppstemperaturen i 
vattenburna system har sjunkit successivt i takt med att hus har blivit bättre 
isolerade och ligger idag maximalt på cirka 55°C (Warfvinge & Dahlblom 
2010). 
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Figur 7: Princip för ett parallellkopplat 2-rörssystem och ett seriekopplat 1-rörssytem. 

Golvvärmeslingor är ett alternativ till vattenburet radiatorsystem men är 
främst positivt ur komforthänseende och estetisk synvinkel. Det har både en 
högre produktionskostnad och sämre verkningsgrad (Harrysson 2008).  

 FTX-system 2.7.2

Ett FTX-system är ett ventilationssystem med ett till- och frånluftssystem 
samt värmeåtervinning. I ett FTX-system utnyttjas värmen i frånluften för 
att värma den inkommande tilluften med hjälp av en värmeväxlare 
(Warfvinge & Dahlblom 2010). Fördelen med ett FTX-system är att 
energiförluster kopplade till ventilationssystemet kan reduceras avsevärt 
(Dodoo et al. 2011). Dock ökar behovet av tillförd elektricitet då fläktarna i 
ett FTX-system drar dubbelt så mycket el jämfört med frånluftsventilation, 
F-system (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

2.8 Tappvatten 

I Sverige kommer ungefär hälften av det producerade dricksvattnet från 
ytvattentäkter, en fjärdedel från grundvattentäkter och resterande från 
konstgjorda grundvattentäkter. Med konstgjort grundvatten avses ytvatten 
som infiltreras genom mark och därmed får grundvattenlika egenskaper 
(Lidström 2013). 

 Kallvatten 2.8.1

Dricksvatten (kallvatten) klassas som livsmedel och ska därmed uppfylla 
Livsmedelverkets krav på vattenkvalitet. I Livsmedelverkets föreskrifter om 
dricksvatten finns det tekniska, estetiska och hygieniska krav på vatten 
(SLVFS 2001:30).  

Temperaturen på kallvatten beror av vattentäktens temperatur samt 
årsvariationer hos denna. I södra Sverige varierar temperaturen på 
kallvattnet mellan 4-15˚C för ytvattentäkter respektive 5-8˚C för 
grundvattentäkter (Warfvinge & Dahlblom 2010). BBR ställer inga krav på 
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kallvattentemperatur men kallvattenledningarna skall förläggas på ett sådant 
vis att kallvattnet inte värms oavsiktligt av till exempel varmvattenledningar 
(Boverket 2016a). 

 Tappvarmvatten 2.8.2

Tappvarmvatten skall hålla en framledningstemperatur på minst 50˚C	för att 
undvika tillväxt av legionellabakterier, men maximalt en temperatur på 60˚C 
för att undvika skållningsrisk. Varmvattentemperaturen får inte i någon del 
av varmvattensystemet understiga 50˚C. Ytterligare finns krav på att 
väntetiden på tappvarmvatten vid tappningsstället ej får överstiga 10 
sekunder vid ett normalflöde på 0,2 l/s (Boverket 2016a). 

 Varmvattencirkulation, VVC 2.8.3

Då ingen tappning av varmvattnet sker, till exempel under natten, blir 
varmvattnet stillastående i varmvattenledningarna och kyls ner. När 
tappning av varmvattnet sedan påbörjas måste först varmvattenledningen 
tömmas på avkylt vatten innan varmt vatten från beredaren når 
tappningsstället. I byggnader med långa vattenledningar leder detta till att en 
stor mängd vatten måste spolas ut innan varmvatten erhålls (Warfvinge & 
Dahlblom 2010). Genom att ha en varmvattencirkulation så undviker man 
att vattnet blir stillastående och tillgodoser därmed BBR:s krav på 
temperatur och framledningstid. En schematisk figur på ett VVC-system kan 
ses i Figur 8.  

 
Figur 8: Varmvattencirkulationssystem, VVC-system. 
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Viktiga aspekter att ta hänsyn till gällande ett VVC-system är att det medför 
värmeförluster vid distribution och cirkulation samt att cirkulationspumpen 
har en viss elförbrukning (Grasmanis et al. 2013). Injusteringen av VVC-
flödet är kritiskt för att erhålla en så energieffektiv varmvattencirkulation 
som möjligt. Vid för lågt flöde blir tappvarmvattnet avkylt innan det når 
tappningsstället och för högt flöde medför högre värmeförluster och onödig 
energitillförsel till cirkulationspumpen. Ett bra cirkulationsflöde beror även 
på hur VVC-ledningarna är förlagda. Utvändigt markförlagda kulvertar ger 
en större värmeförlust och kräver därmed ett större flöde för att upprätthålla 
rätt temperatur jämfört med invändigt förlagda ledningar (Eriksson et al. 
2002).  

Vid analyser av en byggnads energianvändning antas VVC-systemets 
värmeförluster bidra till husets uppvärmning för ledningar dragna inom 
klimatskärmen. Ledningar som däremot är dragna utomhus beräknas ge noll 
procent nyttig spillvärme och kan därmed räknas som rena förluster. Ur 
energisynpunkt är det dock inte alltid önskvärt med spillvärme från VVC-
systemet då värmeförlusterna är okontrollerade och oberoende av om det 
finns ett uppvärmningsbehov i byggnaden eller ej (Wollerstrand 2002). 

2.9 Effektformeln 

Effekt är arbete per tidsenhet, [Nm/s] eller [W] efter den skotske ingenjören 
James Watt och betecknas P (Kvist et al. 2007). 

Flöden eller temperaturdifferenser kan beräknas med effektformeln 
(Warfvinge & Dahlblom 2010) 

 𝑃 = 𝑞 ∙ 𝑐! ∙ 𝜌 ∙ ∆𝑡 ( 1 ) 

där: 

P är effekten i [kW] 
q är flödet i [kg/s]  
ρ är densiteten i [kg/l] 
c! är specifik värmekapacitet i [kJ/kg°C] 
∆t är temperaturdifferensen i [°C]. 

Energimängden i [kWh] ges sedan av 
 𝐸 = 𝑃 ∙ 𝑇 ( 2 ) 

där: 

T är tiden i timmar [h]. 
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2.10 Värmekulvert 

En kulvert är en underjordisk gång eller tunnel. Historiskt sett har det varit 
vanligt att förlägga fjärrvärmerör i betongkulvertar, alltså i en underjordisk 
tunnel av betong. Numer grävs fjärrvärmerör ner i marken i en så kallad 
kulvertgrav, se Figur 9. Beroende på vattenförhållanden och risk för sättning 
anpassas fyllningsmassorna för ledningsbädden och kringfyllnaden (Sjökvist 
et al. 2012). 

 
Figur 9: Principskiss över kulvertgrav i genomskärning med enkel- och tvillingrör. 

 Tekniskt utförande kulvertrör 2.10.1

Ett modernt fjärrvärmerör för markkulvert är generellt uppbyggt av ett 
medierör där värmebäraren flödar, omgivet av ett isoleringsskikt och en 
skyddande mantel. Medieröret är oftast av stål vilket jämfört med andra 
förekommande material som plast och koppar har fördelen att det har god 
svetsbarhet och tål stora variationer i tryck och temperatur. Medierör av stål 
kan dock korrodera. Detta motverkas genom att vattnet genomgår 
reningsprocesser för att minska syrehalten i vattnet (Frederiksen & Werner 
1993). Sedan 1990-talet är polyuretanskum, PUR-skum, det helt 
dominerande isoleringsmaterialet, vilket beror på bra isolerförmåga och bra 
lastbärande förmåga. Isoleringsmaterialet är dock under utveckling då man 
har konstaterat att dess isoleringsegenskaper förändras över tid på grund av 
att de högisolerande gaser som skummet består av övergår till luft genom 
diffusion (Sjökvist et al. 2012). Manteln består av polyetenplast och har till 
uppgift att hindra mekanisk åverkan på isoleringsskiktet, skapa ett stort 
diffusionsmotstånd samt i vissa fall hindra inträngning av vatten. 

Fjärrvärmerör delas upp i fasta och flexibla. Fasta rör tillverkas i raka 
längder med begränsad böjbarhet och längd vilket medför många skarvar 
längs ledningsnätet (Claesson et al. 2004). Flexibla rör kan rullas ihop på en 
trumma, vilket medför betydligt färre skarvar. Flexibla rör har av naturliga 
skäl en begränsning vid små dimensioner och förekommer främst i 
småhusområden med låga flöden. En annan uppdelning av fjärrvärmerör är 
om de är utformade som enkla eller tvillingrör. Tvillingrör betyder att 
manteln innesluter två medierör vilket medför energibesparing och är 
billigare att förlägga då schaktet kan göras mindre (Svensk fjärrvärme 
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2007). Tvillingrör även kallade dubbelrör tillverkas i dimensioner upp till 
250 mm per medierör (Uponor 2017). 

I sekundära nät där temperaturer och flöden är lägre används ofta flexibla rör 
med ett medierör i PEX både för värme och tappvarmvatten. PEX är 
tvärbunden polyetenplast och klarar en temperatur på max 85°C att jämföra 
med 130°C	med stål som medierör2.  

 Energiförluster 2.10.2

Energiförluster från rör beror av många aspekter och delas in i 
värmeförluster och tryckförluster. Principiellt blir förlusterna större vid höga 
framledningstemperaturer. Samtidigt kan flödena reduceras vid höga 
temperaturer vilket ger klenare rördimensioner och därmed en mindre 
omslutande area som avger värme (Frederiksen & Werner 1993). 

Stora tryckförluster skapas i rör med liten diameter och många 
motståndsdetaljer som böjar och grenar. Medierörets material påverkar 
också tryckförlusten genom att vätskans friktion mot rörväggen varierar. 
Stora tryckförluster innebär att det går åt mycket energi för att cirkulera 
värmebäraren (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Isoleringsskiktet som omsluter medieröret står för ungefär 80 % av 
värmemotståndet och är därmed av största betydelse för de totala 
energiförlusterna. Resterande 20 % utgörs av markens värmemotstånd och 
varierar beroende på fyllnadsmaterial. Den största delen av värmeförlusterna 
avges genom ledning (Sjökvist et al. 2012). 

Ur ett livscykelperspektiv för fjärrvärme utgörs den största miljöpåverkan av 
värmeförluster i distributionsnätet. Det är därför av vikt att förbättra 
kulvertledningarnas prestanda genom att förbättra isoleringsegenskaperna 
(Dalla Rosa et al. 2011).  

  

                                                
2 Säljare P-O Andersson, Logstor AB, telefonkontakt 4 maj 2017. 
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 Värmeflöde från en kulvertledning 2.10.3

Värmeflödet genom ett plant skikt, exempelvis en vägg, beräknas enligt 
(Alvarez 2006) 

 
𝑃 =

𝜆
𝜹
∙ 𝐴 ∙ ∆𝑡 

( 3 ) 

där: 

P är effekten i [W] 
λ är värmeledningsförmåga i [W/m·K] 
δ är skiktets tjocklek i [m] 
A är skiktets area vinkelrätt mot tjockleken i [m2] 
Δt är temperaturdifferensen mellan skiktets in- och utsida i [K]. 

Låga λ-värden innebär stor värmeisoleringsförmåga. Exempel på λ-värden är 
0,04 för mineralull, 0,14 för trä och 1,7 för betong (Burström 2007). Vid 
beräkning av värmeflöde för cirkulära skikt, alltså för exempelvis 
rörisolering delas isoleringen upp i flera tunna skikt, dδ [m], som för 
enkelhets skull istället benämns som en radie dr [m]. Då beräkningen 
kommer integreras med avseende på temperaturförändringen görs följande 
omskrivning jämfört med plana skikt 

 
𝑝 = 𝜆 ∙ 𝐴 ∙

𝑑𝑡
𝑑𝑟

 
( 4 ) 

Arean blir rörets omkrets multiplicerat med längden 
 𝐴 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝐿 

där: 

L är längden i [m] 

Integration för ett isoleringsskikt då enheten ändras till [W/m] ger 
 𝑃 = 𝜆 ∙ 𝐿 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙

𝑡! − 𝑡!
𝑙𝑛 𝑟!𝑟!

 ( 5 ) 

En generell beräkning för n stycken cirkulära skikt [W/m] 
 𝑃 = 𝐿 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙

𝑡! − 𝑡!!!
1
𝜆!

!
! ∙ 𝑙𝑛 𝑟!!!𝑟!

 ( 6 ) 

där 𝑟! och 𝑟!!! är radie från centrum till in och utsida för respektive skikt. 

För att kunna beräkna värmeflödet från ett rör behövs alltså radien och 
värmeledningsförmågan för respektive skikt samt temperaturen inuti röret 
och temperaturen som omger röret. Skikten utgörs normalt av medieröret, 
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isoleringen och manteln. Om det totala värmeflödet skall beräknas måste 
även rörets längd vara känd. 

2.11 Kostnadsanalys 

 Pay-back-metoden 2.11.1

Pay-back-metoden är en enkel investeringskalkyl som går ut på att 
bestämma hur lång tid det tar att tjäna in det investerade beloppet. Om 
inbetalningsöverskottet är lika stort varje år beräknas återbetalningstiden 
enligt 

 Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝐺
𝑎

 
( 7 ) 

där: 

𝐺 är grundinvesteringen 
𝑎 är det årliga inbetalningsöverskottet. 

Pay-back-metoden är en vanligt förekommande metod för att göra en första 
bedömning av olika investeringsalternativ. Enligt Pay-back-metoden är en 
investering lönsammare ju kortare återbetalningstiden är. Metoden beaktar 
inte kalkylräntan och endast betalningskonsekvenser under 
återbetalningstiden analyseras, vilket gynnar kortsiktiga investeringar 
(Skärvad & Olsson 2015). 

 Livscykelkostnadsanalys, LCC-analys 2.11.2

Vid en livscykelkostnadsanalys eller LCC-analys (Life Cycle Cost) som det 
också kallas analyseras de totala kostnaderna för ett system eller en produkt 
under hela dess livslängd. Analysen inkluderar således både 
investeringskostnaden samt drift- och underhållskostnader. Det vanligast 
användningsområdet för en LCC-analys är olika typer av avvägningar och 
ska användas som ett verktyg vid val mellan olika investeringsalternativ 
(Gröttvedt 1984). Det investeringsalternativ som innehar den lägsta 
livscykelkostnad är det lönsammaste alternativet enligt LCC-analysen. 

Kalkylräntan ligger till grund för nuvärdesberäkningar och räknar om 
framtida kostnader och intäkter till dagens värde. Den ansatta kalkylräntan 
och ekonomiska livslängden påverkar resultatet av LCC-analysen. En högre 
kalkylränta påverkar drift- och underhållskostnaderna och ger dessa mindre 
vikt i den totala kalkylen. En kortare livslängd tillskriver en större vikt vid 
inköpspriset medan en längre livslängd ger större vikt åt drift- och 
underhållskostnader. Nackdelar med en LCC-analys är det är svårt att 
identifiera ingående kostnadsparametrar och risken finns att kalkylen blir allt 
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för optimistisk då det är svårt att förutse framtida kostnader 
(Upphandlingsmyndigheten 2017). Ett systems livscykelkostnad beräknas 
enligt (Jernkontorets energihandbok 2017)  

 𝐿𝐶𝐶!"! = 𝐺 + 𝐿𝐶𝐶!"!#$% + 𝐿𝐶𝐶!"#$%!å!! ( 8 ) 

där: 

𝐺 är grundinvesteringen 
LCC!"!#$% är livscykelkostnaden för energianvändning 
LCC!"#$%&å(( är livscykelkostnaden för underhåll. 

Livscykelkostnaden för energianvändningen beräknas enligt 
 𝐿𝐶𝐶!"!#$% = 𝐸!"!#$% ∙ 𝑁𝑢 ( 9 ) 

där: 

E!"!#$% är årlig energikostnad 
Nu är nuvärdesummefaktorn. 

Livscykelkostnaden för underhåll beräknas enligt 
 𝐿𝐶𝐶!"#$%!å!! = 𝐸!"#$%!å!! ∙ 𝑁𝑢 ( 10 ) 

där: 

E!"#$%&å(( är årlig underhållskostnad 
Nu är nuvärdesummefaktorn. 

För att göra de löpande kostnader jämförbara räknas de med en 
nuvärdesummefaktor om till dagens värde. Nuvärdesummefaktorn beräknas 
enligt (Skärvad & Olsson 2015) 

 
𝑁𝑢 =

1 − (1 + 𝑟
100)

!!

𝑟
100

 
( 11 ) 

där: 

r är kalkylräntan i [%] 
𝑛 är ekonomisk livslängd i [år]. 
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3 Objektsbeskrivning 

3.1 Kvarteret Körsbäret 

På Sandviksvägen 32-38 i Växjö ligger kvarteret Körsbäret som exteriört 
visas i Figur 10. Kvarteret består av fyra friliggande flerbostadshus med 
byggår 1962. I arbetet benämns Sandviksvägen 32 som hus 1, 34 som hus 2, 
36 som hus 3 och 38 som hus 4. Byggnaderna är belägna i ett tätbebyggt 
område bestående av en blandning mellan villor och flerbostadshus. 
Kvarterets orientering kan ses i Figur 12, där byggnaderna ligger placerade 
rektangulärt kring en innergård. De fyra huskropparna varierar i storlek men 
de är alla trevåningshus med källare. Husen är uppförda i betong med 
tegelfasader. Det är totalt 87 lägenheter fördelade på 18 lägenheter i hus 1, 
24 lägenheter i hus 2, 18 lägenheter i hus 3 samt 27 lägenheter i hus 4. 
Upplåtelseformen är kommunalt ägda hyresrätter och lägenheterna varierar 
mellan 1-4 rum och kök. I källarplan finns förråd och tvättstugor, förutom i 
hus 3 som saknar tvättstuga. I hus 2 och 4 finns dessutom garage. Samtliga 
hus genomgick en omfattande renovering som slutfördes 2013. Ur 
energisynpunkt genomfördes följande förändringar: 

• Ett FTX-system installerades med ett nytt fläktrum ovanpå varje 
huskropps yttertak.  

• Ny fjärrvärmecentral som betjänar alla fyra husen placerades i hus 1 
och nya kulvertledningar för värme och tappvarmvatten installerades. 
Tidigare låg fjärrvärmecentralen på andra sidan gatan och betjänade 
flera kvarter. 

• VVC-systemet utökades från horisontellt förlagda VVC-ledningar i 
källarplan till vertikala stammar upp till plan 3 i respektive hus. 

• Samtliga fönster byttes ut mot nya och vindarna tilläggsisolerades. 

 
Figur 10: Exteriörbild kv. Körsbäret. 
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3.2 Uppvärmd area, Atemp 

Atemp för respektive hus uppmättes utifrån ritningar3 (Bilaga 4) som 
redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2: Uppmätt Atemp för respektive hus. 

 Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 

Plan 0 575 m2 333 m2 387 m2 281 m2 

Plan 1 555 m2 679 m2 373 m2 540 m2 

Plan 2 555 m2 679 m2 373 m2 540 m2 

Plan 3 555 m2 679 m2 373 m2 540 m2 

Plan 4 27 m2 31 m2 25 m2 27 m2 

Total area ∑ 2267 m2 ∑ 2401 m2 ∑ 1531 m2 ∑ 1928 m2 

3.3 Fjärrvärmecentral 

Fjärrvärmecentralen är placerad i hus 1 och är tvåstegskopplad. Maximala 
effekter för värmeväxlarna är 170 kW för beredning av tappvarmvatten och 
280 kW för uppvärmning av vatten till värmesystemet. Figur 11 visar delar 
av fjärrvärmecentralen. 

  
Figur 11: Del av fjärrvärmecentralen, de röda boxarna är värmeväxlare för tappvarmvatten 

respektive värmesystemet. 

                                                
3 VVS- Ingenjör Tony Timm, Inpro Installationsconsult tillhandahöll digitala 
ritningar 2017-03-22. 
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3.4 Kulvertsystem 

I kulvertgraven mellan huskropparna ligger två tvillingrör. I det ena ligger 
tillopp och retur för sekundära värmesystemet, VS, som betjänar 
radiatorsystem och värmebatteri för ventilationen. I det andra tvillingröret 
ligger tillopp och retur för tappvarmvatten, VV. I Tabell 3 specificeras 
markkulvertens olika delar. Djupet för kulvertledningarna har endast mätts 
vid hus 1. Från markyta till centrum på kulvertrören uppmättes 0,4 m. 

Tabell 3: Data över kulvertledningar. 

 

Sträcka 
 

Längd 
[m] 

Djup 
[m] 

Tillopp/retur  
φ [mm] 

Isolering 
 

Mantel  
φ [mm] 

VS MK 1-2 58,8 0,4 50/50 PUR 166 mm 

 

MK 1-4 48,4 0,4 50/50 PUR 166 mm 

 

MK 4-3 54 0,4 40/40 PUR 146 mm 

VV MK 1-2 58,8 0,4 40/28 PUR 131 mm 

 

MK 1-4 48,4 0,4 40/28 PUR 131 mm 

 

MK 4-3 54 0,4 32/22 PUR 118 mm 

3.5 Radiator- och ventilationssystem 

Radiatorsystemet är ett 2-rörs 60/40 system från när husen byggdes. 
Fläktrummet för luftbehandlingsaggregatet är lokaliserat ovanpå yttertaken 
där värmen återvinns i dubbla plattvärmeväxlare. Energi tillförs genom 
elektricitet för att driva fläktarna och via fjärrvärme i ett värmebatteri för att 
förvärma tilluften beroende på utomhustemperatur. En värmeväxlare sitter i 
anslutning till aggregatet där det vattenburna VS-systemet övergår i ett 
60/30 glykolsystem. Flöden som projekterades i samband med renoveringen 
2013 redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4: Projekterade flöden för värmesystemet uppdelat på radiatorsystem och ventilationssystem. 

Projekterat Flöde  
  

Radiatorsystem 
[l/h] 

Ventilationsbatteri 
[l/h] 

Hus 1  1 997 288 

Hus 2  3 039 396 

Hus 3  1 514 324 

Hus 4  2 160 360 
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3.6 Varmvattencirkulation, VVC 

Byggnaderna i kv. Körsbäret har ett vertikalt VVC-system med stammar upp 
till tredje våningen. Det projekterade flödet för VVC-systemet är 1 320 l/h 
och utgångspunkten är att vattentemperaturen ingenstans i systemet skall 
underskrida 50°C. Utgående tappvarmvatten håller dagtid en temperatur på 
55°C. Nattetid sänks utgående tappvarmvattentemperatur mellan klockan 
23.00-05.00 till 52°C för att minska värmeförlusterna i VVC-systemet. 

3.7 Mätare 

För att möjliggöra uppföljningar av energianvändningen i kv. Körsbäret 
finns ett antal mätare utplacerade inom uppvärmnings- och 
tappvattensystemet. Figur 12 visar mätare för energi samt vattenvolymer och 
deras placeringar på området. Tabell 5 förklarar de beteckningar som finns i 
Figur 12. 

 
Figur 12: Schematisk skiss över mätpunkter på Sandviksvägen 32-38. 
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Tabell 5: Sammanställning över mätpunkter i kv. Körsbäret tillika förklaring till beteckningar i  
Figur 12. 

Mätare Energi [kWh] 
 Fjärrvärme 
 FJVTot Total fjärrvärmeleverans 

VSTot Kulvertförluster, radiatorsystem och värmebatteri för ventilation hus 1-4 
VS1 Radiatorsystem och värmebatteri för ventilation hus 1 
VS2 Radiatorsystem och värmebatteri för ventilation hus 2 
VS3 Radiatorsystem och värmebatteri för ventilation hus 3 
VS4 Radiatorsystem och värmebatteri för ventilation hus 4 
LA1 Värmebatteri till luftbehandlingsaggregat hus 1 
LA2 Värmebatteri till luftbehandlingsaggregat hus 2 
LA3 Värmebatteri till luftbehandlingsaggregat hus 3 
LA4 Värmebatteri till luftbehandlingsaggregat hus 4 
Fastighetsel 

 ElTot1 Total Fastighetsel hus 1 
ElTot2 Total Fastighetsel hus 2 
ElTot3 Total Fastighetsel hus 3 
ElTot4 Total Fastighetsel hus 4 
ElLA1 El till Luftbehandlingsaggregat hus 1 
ElLA2 El till Luftbehandlingsaggregat hus 2 
ElLA3 El till Luftbehandlingsaggregat hus 3 
ElLA4 El till Luftbehandlingsaggregat hus 4 
ElFC El till Fjärrvärmecentral hus 1 
Temperatur [°C]  
Varmvattencirkulation  
VVutgående Utgående varmvattentemperatur från värmeväxlare 
VVC1 Varmvattentemperatur i returledningen från hus 1 
VVC2 Varmvattentemperatur i returledningen från hus 2 
VVC3 Varmvattentemperatur i returledningen från hus 3 
VVC4 Varmvattentemperatur i returledningen från hus 4 
VVCretur  Retur temperatur på varmvattnet gemensamt för samtliga hus 
Mätare Volym [m3] 

 Tappvarmvatten och kallvatten 
 VVTot Totalt Tappvarmvatten 

VV1 Tappvarmvatten Hus 1. Separata mätare per lgh 
VV2 Tappvarmvatten Hus 2. Separata mätare per lgh 
VV3 Tappvarmvatten Hus 3. Separata mätare per lgh 
VV4 Tappvarmvatten Hus 4. Separata mätare per lgh 
KV1-2 Kallvatten Hus 1-2. Används också för beredning av VV Tot. 
KV4-3 Kallvatten Hus 3-4. 
Övriga beteckningar  
MK1-2 Markkulvert mellan hus 1 och 2. 
MK1-4 Markkulvert mellan hus 1 och 4. 
MK4-3 Markkulvert mellan hus 4 och 3. 
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4 Metod 
Energikartläggningen och undersökningen om det blir energi- och 
kostnadseffektivt att förlägga nya kulvertledningar alternativt en 
fjärrvärmecentral i varje huskropp genomfördes som en fallstudie och utgick 
från kvarteret Körsbäret. Fallstudien bestod av flera delmoment med delvis 
varierade tillvägagångssätt. Metodens utgångspunkt var att resultatet skulle 
vara tillämpbart vid ombyggnationer på andra liknande bostadsområden 
byggda under samma tidsperiod. 

4.1 Datainsamling 

Kvantitativa metoder användes för arbetets olika delar där sekundärdata 
erhölls från flera olika företag. Fastighetsägare, VVS-projektör, 
kulverttillverkare, fjärrvärmeleverantör och Boverket bidrog alla med 
sekundärdata. Till energikartläggningen och beräkningen av den specifika 
energianvändningen användes uppmätta värden för tolvmånadersperioden 
från april år 2015 - mars år 2016. Mätvärden separerades övergripande i 
värme, tappvarmvatten och fastighetstel.  

Till simuleringen av kulvertförluster valdes det digitala 
beräkningsprogrammet Logstor Calculator. Här ansattes flera parametrar, 
bland annat temperaturdifferenser, kulvertlängd och kulvertmodell. 
Simuleringen avsåg att ta reda på om ett byte av kulvertledningar skulle vara 
kostnads- och energieffektivt jämfört med uppmätta värden för nuvarande 
kulvertsystem. 

Datainsamlingen som utgjorde grunden för kostnadsberäkningen av att 
förlägga en fjärrvärmecentral i varje huskropp utfördes genom att i första 
hand söka generell kostnadsdata även applicerbar på andra bostadsområden. 
Här beaktades kostnader för investering, drift och underhåll av 
fjärrvärmecentraler anpassade efter energiprestandan för kv. Körsbärets 
huskroppar. 

4.2 Undersökningens validitet och reliabilitet 

Metoden bedömdes gällande energikartläggningen ha hög validitet, då 
uppmätta värden på ett konkret sätt avspeglar vad som avsåg att mätas. 
Normalisering av uppmätt energianvändning utfördes i enlighet med 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd vilket också styrker en hög validitet. 
Mätningen av energiförbrukningen utfördes under ett års tid vilket ger en 
hög tillförlitlighet då en lång mätserie ökar reliabiliteten.  

En del mätvärden som var önskvärda för att kunna göra en mer precis 
energikartläggning uppmättes inte under mätåret. Därför beräknades värden 
vad gäller bland annat VVC-kulvertens energiförlust och separering av 
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tvättstugornas elanvändning från fastighetselen, utifrån tillgänglig mätdata. 
Dessa beräkningar har utarbetats för att få ett substituerande värde med hög 
reliabilitet. Den LCC-metod som användes är väl beprövad för 
kostnadsanalyser och validiteten anses hög. 
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5 Genomförande 

5.1 Platsbesök 

Ett platsbesök i kv. Körsbäret genomfördes 2017-03-29, närvarande vid 
besöket var företagshandledaren4 samt två drifttekniker5 från 
fastighetsägaren Växjöbostäder. På plats besöktes fjärrvärmecentralen 
belägen i hus 1 på källarplan samt fläktrummet i hus 1. En genomgång av de 
olika komponenterna och placering av mätpunkter erhölls av handledare och 
Växjöbostäder.  

5.2 Energikartläggning 

 Bearbetning av mätvärden 5.2.1

Mätvärden för energianvändningen i kv. Körsbäret tillhandahölls av 
företagshandledaren4. Kompletterande mätvärden erhölls av 
fastighetsägaren5. Dessa mätvärden sammanställdes och bearbetades inför 
energikartläggningen av kvarterets energiförbrukning. 

5.2.1.1 Uppvärmningssystem 

Mätvärden för energi till uppvärmning för respektive hus erhölls genom 
mätpunkterna VS1 - VS4. Energin till ventilationssystemet i respektive hus 
erhölls genom mätvärdena från mätpunkterna LA1 - LA4. 
Energiförbrukningen för husens radiatorsystem kunde därmed bestämmas 
genom 

 𝐸!"#$"%&! = 𝑉𝑆! − 𝐿𝐴! ( 12 ) 

där: 

𝐸!"#$"%&! är energiförbrukningen för radiatorsystemet i respektive hus i 
[MWh] 
VSn är värmeenergi för radiator- och ventilationssystem för respektive hus i 
[MWh] 
LAnär värmeenergi för ventilationssystemet för respektive hus i [MWh]. 

Kulvertförlusterna för värmesystemet erhölls genom tillhandahållna 
mätvärden, se Bilaga 2. 

                                                
4 VVS- Ingenjör Tony Timm, Inpro Installationsconsult. 
5 Drifttekniker Patrik Eklund och Peter Haraldsson, Växjöbostäder. 
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5.2.1.2 Tappvarmvatten och VVC-förluster 

Den totala förbrukningen av tappvarmvatten mättes i mätpunkt VVTot genom 
att volymen kallvatten som bereds till tappvarmvatten registrerades. Utöver 
detta erhölls uppmätta värden över förbrukningen av tappvarmvatten för 
varje lägenhet. Skillnaden mellan förbrukningen i lägenheterna och den 
totala vattenförbrukning uppmätt i mätpunkten VVTot antas vara den 
varmvattenmängd som förbrukas i tvättstugorna där mätning av 
vattenförbrukningen saknas. Vattenförbrukningen i tvättstugorna fördelades 
jämt över husen, undantaget hus 3 som saknar tvättstuga och därmed kunde 
förbrukningen för respektive hus bestämmas. 

Den totala energin för uppvärmning av tappvarmvatten inklusive VVC-
förluster beräknades genom att kulvertförluster för VS och värmeenergin till 
uppvärmningssystemet för hus 1-4 subtraherades från den totala 
fjärrvärmeleveransen enligt  

 𝐸!""!!!" = 𝐹𝐽𝑉!"# − 𝑉𝑆!"# ( 13 ) 

där: 

𝐸!""!!!" är energi till tappvarmvatten inklusive VVC-förluster i [MWh] 
FJVTot är total fjärrvärmeleverans i [MWh] 
VSTot är kulvertförluster för VS och energi till uppvärmningssystemet i hus 
1-4 i [MWh]. 

Energin för uppvärmning av tappvarmvatten bestämdes för respektive hus 
med hjälp av husens uppmätta procentuella fördelning av kvarterets totala 
varmvattenförbrukning. 

5.2.1.3 Fastighetsel 

De erhållna mätvärdena för fastighetsel i respektive hus inkluderade även 
elförbrukningen i de gemensamma tvättstugorna. Enligt BBR skall 
elanvändningen för tvättmaskiner och torkapparater i gemensamma 
tvättstugor räknas till hushållsenergi som inte inkluderas vid beräkningar av 
en byggnads specifika energianvändning (Boverket 2016a). 
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Då det saknades mätningar av elförbrukningen i de gemensamma 
tvättstugorna gjordes en uppskattning av fastighetselförbrukningen med 
förbrukningen i hus 3 som referensvärde. Hus 3 saknar tvättstuga och det 
uppmätta värdet för fastighetselförbrukning är därmed korrekt. En faktor för 
fastighetselförbrukningen exklusive elförbrukningen i 
luftbehandlingsaggregatet beräknades per Atemp enligt 

 
𝑓 =

𝐸𝑙!"#!  − 𝐸𝑙!"!
𝐴!"#$!

 
( 14 ) 

där: 

ElTot3 är fastighetselförbrukningen för hus 3 i [kWh] 
ElLA3 är elförbrukningen i luftbehandlingsaggregatet för hus 3 i [kWh] 
A!"#$% är area som värms upp till minst 10°C för hus 3 i [m2]. 

Därefter beräknades fastighetselförbrukningen för övriga hus enligt  
 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙 = 𝐸𝑙!"# + 𝑓 ∙ 𝐴!"#$,! ( 15 ) 

där: 

ElLAnär elförbrukningen i luftbehandlingsaggregatet för respektive hus i 
[kWh] 
f är omräkningsfaktor enligt ovan 
A!"#$,! är area som värms upp till minst 10°C för respektive hus i [m2]. 

 Bearbetning av uppmätta värden före normalisering. 5.2.2

Den uppmätta energin för beredning av varmvatten inkluderar VVC-
förluster. VVC-förlusterna skall vid normalisering adderas till 
energiförbrukningen för uppvärmning. Utifrån detta beräknades den 
levererade energin för uppvärmning av tappvarmvatten enligt BEN 1 med 
följande ekvation (Boverket 2016b) 

 𝐸!"",!"# = 0,75 ∙ 𝐸!""!!!" ( 16 ) 

där: 

𝐸!"",!"# är levererad energi till tappvarmvattnet i [kWh/år] 
𝐸!""!!!" är uppmätt energi till varmvatten inklusive VVC-förluster i 
[kWh/år]. 

Ur ekvationen kan utläsas att VVC-förlusterna utgör 25 % av levererad 
energi till tappvarmvatten inklusive VVC-förluster. 
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5.2.2.1 Normalisering av energianvändning till tappvarmvatten 

Uppmätt levererad energi till tappvarmvatten skall ersättas med det 
normaliserade värdet för flerbostadshus enligt BEN 1 (Boverket 2016b). 
Detaljerad teknisk data för fjärrvärmecentralen var inte tillgängligt och 
därmed användes årsverkningsgraden 1,0 angiven i BEN 1. Den 
normaliserade levererade energin till tappvarmvattnet beräknades därmed 
enligt  

 
𝐸!"" =

25 ∙ 𝐴!"#$
𝜂!""

 
( 17 ) 

där: 

𝐸!"" är normaliserad levererad energi till tappvarmvatten i [kWh/år] 
𝐴!"#$ är uppvärmd area i [m2] 
𝜂𝑡𝑣𝑣 är årsverkningsgraden för produktion av varmvatten i byggnaden. 

5.2.2.2 Normalisering av energianvändning vid avvikelse i inomhustemperatur 

Normal inomhustemperatur ska enligt BEN 1 antas vara 22ºC i ett 
flerbostadshus. Då mätvärden för inomhustemperatur saknas har antagandet 
gjorts att inomhustemperaturen håller 22ºC och därmed har ingen 
korrigering för avvikelse i inomhustemperatur gjorts. 

5.2.2.3 Normalisering av energianvändningen vid avvikelser i internlaster  

Användningen av hushållsenergi har i detta fall inte varit känt och av denna 
anledning har det inte varit aktuellt att göra en korrigering av 
energianvändningen utifrån hushållsenergi enligt BEN 1. 

5.2.2.4 Normalårskorrigering 

Byggnadernas klimatberoende energianvändning ska enligt BEN 1 
normalårskorrigeras till ett normalår. Detta gjordes genom SMHI 
EnergiIndex (1981-2010) som redovisas i Tabell 6. Energiindex beräknades 
genom att aktuell månads ekvivalenta graddagar dividerades med 
motsvarande månads ekvivalenta graddagar under ett normalår. Vid 
normalårskorrigeringen dividerades energin för uppvärmning med 
energiindexet. 
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Tabell 6: Normalårskorrigering EnergiIndex (1980-2010) 

 

Månadsvärde Normalårsvärde EnergiIndex 

2015 April 357 386 0,92 

2015 Maj 283 215 1,31 

2015 Juni 133 111 1,19 

2015 Juli 78 57 1,36 

2015 Augusti 36 82 0,43 

2015 September 196 215 0,91 

2015 Oktober 365 389 0,93 

2015 November 467 535 0,87 

2015 December 524 661 0,79 

2016 Januari 749 699 1,07 

2016 Februari 581 624 0,93 

2016 Mars 516 579 0,89 

5.3 Kulvertförluster enligt uppmätta värden  

Kulvertförlusterna inom värmesystemet erhölls genom beräknade värden 
tillhandahållna i indata VS1-VMM1 Energi/Total H.Sekundär, se Bilaga 2. 

 Beräkning av VVC-förluster i de utvändigt markförlagda 5.3.1
ledningarna 

Med erhållna mätvärden kunde endast levererad energi för beredning av 
tappvarmvatten inklusive VVC-förluster utläsas. VVC-förlusterna i hela 
systemet i [kWh/år] beräknades enligt ekvation 1 och 2. Då flödet i VVC-
systemet inte gick att erhålla genom uppmätta värden så uppskattades flödet 
från injusteringsprotokoll av VVC-systemet och antogs vara konstant över 
dygnets alla timmar vilket gav ett tidsintervall på 8760 [h]. Den specifika 
värmekapaciteten för vatten ansattes till 4,18 [kJ/kg°C] och denisteten till 
1,00 [kg/l] Temperaturdifferensen erhölls genom uppmätta värden i 
mätpunkt VV utgående samt VVC retur under tidsperioden 15 mars till 31 
mars 2016. 

För att separera VVC-förlusterna inom klimatskalet, som bidrar till 
byggnadens uppvärmning från förlusterna i de utvändigt markförlagda 
kulvertledningarna som är rena energiförluster beräknades VVC-förlusterna 
från fjärrvärmecentralen till VVC-returen i respektive hus. Dessa förluster 
beräknades enligt ekvation 18. Temperaturdifferensen erhölls genom 
uppmätta värden från mätpunkterna VVutgående och VVC1 – VVC4. Genom 
att subtrahera den totala energiförlusten i hela VVC-systemet med summan 
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VVC-förluster från respektive hus erhölls förlusterna i den markförlagda 
returledningen enligt  

 𝐸!"#$%&',!!",!"#$! = 𝐸!!",!"! − 𝐸!!"! − 𝐸!!"! − 𝐸!!"! − 𝐸!!"! ( 18 ) 

där: 

Evvc,tot är den totala förlusten för hela VVC-systemet i [kWh/år] 
Evvc1 är invändiga VVC-förluster i hus 1 i [kWh/år]  
Evvc2 − Evvc4  är förluster i kulvert för framledning av varmvatten och 
invändiga VVC-förluster i hus 2-4 i [kWh/år]. 

Antagandet gjordes att förlusterna i den markförlagda framledningen av 
varmvatten var densamma som för returen och därmed kunde ett värde på 
kulvertförlusterna i VVC-systemet beräknas. 

5.4 Simulering av nya kulvertledningar i Logstor Calculator 

Med utgångspunkt från nuvarande kulvertsystem vad gäller sträckning i 
marken och dimension av medierör gjordes en simulering av kulvertförluster 
i programmet Logstor Calculator. Logstor Calculator är ett internetbaserat 
beräkningsprogram utvecklat för att vara ett verktyg vid utvärdering av det 
mest effektiva sättet att transportera varmt eller kallt vatten i preisolerade 
rör. Beräkningarna utförs i enlighet med EN 13941 som är en europeisk 
standard för beräkningar av preisolerade rörsystem för distribution av 
varmvatten. Programmet beräknar energiförluster i rörledningar i W/m samt 
den årliga energiförlusten i MWh/år. Energiförlusterna beräknas utifrån 
rörets radie och värmekonduktiviteten för respektive skikt, temperaturen 
inuti röret och temperaturen som omger röret samt rörets längd. 

Genomsnittliga marktemperaturer ansattes till 12°C sommartid och 3°C 
vintertid6. Sommartid ansattes som maj-september och vintertid som 
oktober-april, vilket gav 212 dagar vintertid och 153 dagar sommartid i 
beräkningen trots att perioden april 2015-mars 2016 egentligen innefattade 
en skottdag. Kulvertdjupet ansattes efter mätning som redovisas i avsnitt 3.4 
till 400 mm. Markens värmekonduktivitet ansattes till 1,6 W/mK, vilket var 
det förvalda värdet för normala markförhållanden i Logstor Calculator.  

 Kulvertförluster VS 5.4.1

Tilloppstemperaturerna för respektive månad avlästes grafiskt utifrån 
börvärdeskurvan som visas i Bilaga 3. Avläsning av börvärdeskurvan 
förutsätter att utomhustemperaturen är känd. Medeltemperaturerna 
månadsvis för utomhusluften i Växjö erhölls ur statistik från SMHI för 
perioden april 2015-mars 2016 (SMHI 2017b).  

                                                
6 Säljare P-O Andersson, Logstor AB, telefonkontakt 4 maj 2017. 
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Returtemperaturerna har beräknats i två steg. Först dividerades 
energianvändningen VSTot för respektive månad med antal timmar för 
månaden, vilket gav en medeleffekt per månad 

 𝑃!"#"$ =
𝑉𝑆!"#
𝑇𝑖𝑑!

 
( 19 ) 

I steg två användes effektformeln, ekvation 1, för att beräkna 
temperaturdifferensen mellan tillopp och retur. Densiteten för vatten ansattes 
till 1,00 kg/l och den specifika värmekapaciteten till 4,18 kJ/kg°C 

Utifrån värdena för tillopps- och returtemperaturer beräknades ett 
genomsnitt för oktober – april och maj – september genom att summera 
ingående månadstemperaturer och dela med antalet månader. 

I simuleringen valdes kulverttypen Logstor Pexflextra eftersom 
beräkningsprogrammet utgick från Logstors sortiment. Det var ett tvillingrör 
med medierör i PEX-plast med samma diameter på tillopp- och returledning 
(Logstor AB 2016). Den störta isoleringstjocklek som programmet erbjöd, 
då dimension på medierör ansattes efter nuvarande utförande, valdes. 
Isoleringens värmekonduktivitet, λ, var givet i programmet. Logstor 
Calculator gav värden för energiförluster per år och effektförluster per 
meter. 

 Kulvertförluster VVC-system 5.4.2

Medeltemperaturerna som användes för att beräkna kulvertförlusterna 
ansattes till 54,25°C för tillopp och 51,3°C för returledningen. Värdena är ett 
medelvärde av uppmätta temperaturer under tidsperioden 15 mars till 31 
mars 2016. 

I beräkningen valdes kulverttypen Logstor Saniflextra eftersom 
beräkningsprogrammet utgick från Logstors sortiment. Det var en typ 
tvillingrör som kallades dubbelrör eftersom diametern är divergerande för 
tillopp och returledning. Saniflextra är godkänt för tappvarmvatten och hade 
ett medierör i PEX-plast (Logstor AB 2016). Dimension på medierör och 
isolertjocklek valdes på samma sätt som för värmesystemets kulvertar. 

  



34 
Jagerborn & Moqvist 

 Investeringskostnad för kulvert 5.4.3

Investeringskostnaden för byte till nya kulvertledningar beräknades genom 
nedanstående ekvation. Antagandet gjordes att värmekulvert- och VVC-
kulvertledningar förläggs i samma kulvertgrav. 

 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = (𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡) ∙ 𝐿 ( 20 ) 

där: 

Kostnad är total investeringskostnad i [SEK] 
material är kostnaden för de nya kulvertrören i [SEK/m] 
schakt är kostnaden för schakt- och återfyllnadsarbete i [SEK/m] 
L är kulvertledningarnas längd i [m]. 

5.5 Förläggning av en fjärrvärmecentral i varje huskropp 

För att bestämma energi- och kostnadseffektivitet för ett scenario där det 
förläggs en FC i varje huskropp behövde investeringskostnad, årlig 
energikostnad och årlig underhållskostnad bestämmas. 

 Investeringskostnad för nya fjärrvärmecentraler 5.5.1

Investeringskostnaden för en fjärrvärmecentral inklusive material och 
installationsarbete bestämdes utifrån sektionskostnader (Wikells 
Byggberäkningar AB 2017). Sektionskostnaderna för olika 
fjärrvärmecentraler baserades på effekten för VS samt dimensionerade flöde 
för tappvarmvattnet. För att ansluta fjärrvärmecentralerna till primärnätet 
tillkom en framdragningskostnad som tillhandahölls av VEAB7. 

Värmeväxlarens effektbehov för värmesystemet beräknas genom att den 
normalårskorrigerade energianvändningen för uppvärmning divideras med 
ett kategorital, som för flerbostadshus är 2150 h, enligt följande 

 
𝑃!" =

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟𝑠𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔
𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙

 
( 21 ) 

där: 

𝑃𝑉𝑆 är effekt i [kW] 
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟𝑠𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 är normalårskorrigerad energianvändning för VS 
enligt uppmätta värden i [kWh] 
𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙 är nyttjandetiden per år för användandet av fjärrvärme för 
beredning av värme och varmvatten i [h]. 

                                                
7 Sektionschef Petra Nilsson, Växjö Energi AB, E-mail 11 maj 2017. 
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Det dimensionerande flödet för VVC-systemet bestämdes baserat på antalet 
lägenheter i byggnaden genom en interpolation av data från Svensk 
Fjärrvärme (2014). 

5.6 Beräkning av kostnader för fjärrvärmeleverans  

Energikostnader beräknades utifrån VEAB:s prislista för näringsfastigheter 
för år 2017 (VEAB 2017a). Prislistan bestod av en del som utgick från 
levererad effekt, en annan del som bestämdes av energianvändningen under 
sommaren respektive vintern samt en del som bestämdes av flödet som 
passerade leveransgränsen. Komplett prislista redovisas i Bilaga 5.  

 Nuvarande fjärrvärmecentral 5.6.1

Den levererade effekten erhölls genom kontakt med Växjöbostäder8. 

Energianvändningen för nuvarande FC hämtades från uppmätta värden av 
total fjärrvärmeleverans. Normalårskorrigering utfördes och värdena 
summerades för maj-september respektive oktober-april. 

Normalårskorrigerat distributionsflöde erhölls från uppmätta värden, se 
Bilaga 2. Mätvärdena summerades för mätåret. 

 Nya kulvertledningar med nuvarande fjärrvärmecentral 5.6.2

Den levererade effekten ansattes till samma värde som för nuvarande 
system. 

Den totala fjärrvärmeleveransen beräknades genom att kulvertförluster för 
VS och VVC subtraherades från total levererad fjärrvärme för nuvarande 
FC. Samtliga värden normalårskorrigerades förutom kulvertförlusterna för 
VVC som endast fördelades ut jämt över årets månader. Värdena 
summerades för maj-september respektive oktober-april. Därefter adderades 
beräknade värden i Logstor Calculator för kulvertförluster där värdena för 
effektförluster per meter för vinter/sommar användes.  

Flödet som passerar leveransgränsen ansattes till samma volym som för 
nuvarande FC. 

 En fjärrvärmecentral i respektive huskropp 5.6.3

Beräkning av respektive effekt för fyra FC utfördes genom att effekten för 
nuvarande utförande fördelades efter husens procentuella energianvändning 

                                                
8 Inköpschef Hans Andersson, Växjöbostäder, E-mail 2 maj 2017. 
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för uppvärmning och tappvarmvatten. En ansättning gjordes att den högre 
effekt som krävdes i nuvarande FC på grund av kulvertförluster 
kompenserades av den totalt sett högre effekt som beredningen av 
tappvarmvatten krävde då den var uppdelad på fyra separata FC.  

Den totala fjärrvärmeleveransen för fyra fjärrvärmecentraler beräknades 
genom att kulvertförluster för VS och VVC subtraherades från total 
levererad fjärrvärme för nuvarande utförande. Som kulvertförluster 
användes uppmätta värden för VS och beräknade kulvertförluster för VVC. 
Även här normalårskorrigerades samtliga värden förutom kulvertförlusterna 
för VVC som endast fördelades ut jämt över årets månader. Värdena 
summerades för maj-september respektive oktober-april. 

Flödet som passerar leveransgränsen för fyra fjärrvärmecentraler ansattes till 
samma volym som för nuvarande FC. Ingen korrigering för minskade flöden 
på grund av uteblivna kulvertförluster utfördes. 

5.7 Kostnadsanalys 

Återbetalningstiden för de olika investeringsalternativen beräknades enligt 
Pay-back-metoden med ekvation 7. 

En LCC-analys gjordes för de olika investeringsalternativen enligt ekvation 
8-11. Kalkylräntan ansattes till 4 % och den ekonomiska livslängden till 25 
år vilket anses vara den normala livslängden för en fjärrvärmecentral 
(VEAB 2017b). 
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6 Resultat 

6.1 Energikartläggning 

Fördelningen av den faktiska energianvändningen enligt uppmätta värden 
under mätperioden redovisas i Tabell 7. Ventilationssystemet avser 
energiförbrukningen i värmebatteriet för luftbehandlingsaggregatet. Som 
kan utläsas ur tabellen varierar energianvändningen kraftigt mellan de olika 
huskropparna. I hus 1 uppmättes den lägsta energianvändningen på 165 769 
kWh/år och den högsta i hus 2 på 279 574 kWh/år. 

Tabell 7: Fördelning av energianvändning per hus enligt uppmätta värden i [kWh/år]. 

 Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Samtliga hus 

Ventilationssystem 
[kWh/år] 4 637 826 1 864 3 624 10 951 

Radiatorsystem [kWh/år] 93 440 218 309 121 113 141 869 574 731 

Tappvarmvatten inkl. 
VVC-förluster [kWh/år] 51 454 44 144 34 930 28 960 159 489 

Fastighetsel [kWh/år] 16 237 16 294 8 552 13 146 54 230 

Kulvertförluster [kWh/år] - - - - 61 976 

Summa [kWh/år] 165 769 279 574 166 459 187 599 861 377 

Uppmätt energianvändning uttryckt i kWh/m2Atemp och år redovisas i Tabell 8. 
I hus 1 uppmättes den lägsta energianvändningen på 73 kWh/m2Atemp och år 
och den högsta energianvändningen uppmättes i hus 2 med 116 
kWh/m2Atemp och år. Den totala energianvändningen för samtliga hus där 
även kulvertförlusterna för värmesystemet medräknas uppmättes till 106 
kWh/m2Atemp och år. 

Tabell 8: Fördelning av uppmätt energianvändning per hus i [kWh/m2Atemp och år]. 

 Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Samtliga hus 

Ventilationssystem 
[kWh/m2Atemp och år] 2 0,3 1 2 1 

Radiatorsystem  
[kWh/m2Atemp och år] 41 91 79 74 71 

Tappvarmvatten inkl.  
VVC-förluster  

[kWh/m2Atemp och år] 
23 18 23 15 20 

Fastighetsel  
[kWh/m2Atemp och år] 7 7 6 7 7 

Kulvertförluster 
[kWh/m2Atemp och år] - - - - 8 

Summa [kWh/m2Atemp och år] 73 116 109 97 106 
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I Figur 13 visas fördelningen av den uppmätta energianvändningen i 
kWh/m2Atemp och år, som kan utläsas ur figuren utgjorde radiatorsystemet 
den största delen av energianvändningen. Energiförbrukningen för 
luftbehandlingsaggregatens värmebatteri är den post som förbrukar minst 
energi. 

 
Figur 13: Fördelning av uppmätt energianvändning, ej normalårskorrigerad. 

 Normalisering enligt BEN 1 6.1.1

Då den levererade energin till tappvarmvattnet inte mätts separat, men 
energin för varmvatten inklusive VVC-förluster var känd så beräknades den 
levererad energi för uppvärmning av tappvarmvatten enligt BEN 1 med 
ekvation 16 för respektive hus. Därmed kunde även VVC-förlusterna för 
respektive hus bestämmas och adderas till energianvändningen för 
uppvärmning. Uppmätt levererad energi till tappvarmvatten ersattes med det 
normaliserade värdet för flerbostadshus enligt ekvation 17. 

Normalårskorrigering utfördes på byggnadernas klimatberoende 
energianvändning, resultaten av den normaliserade energianvändningen och 
bestämning av byggnadernas energiprestanda redovisas i Tabell 9. Den 
specifika energianvändningen varierar mellan 85 kWh/m2Atemp och år för 
hus 1 och 135 kWh/m2Atemp och år för hus 2. Den genomsnittliga 
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energianvändningen för samtliga hus inom kv. Körsbäret beräknades till 122 
kWh/m2Atemp och år, där även kulvertförluster ingår. Se även Bilaga 1. 

Tabell 9: Resultat av normalisering och bestämning av byggnadernas energiprestanda. 

 

Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Samtliga hus 

Uppvärmning [kWh/år] 118 879 247 016 141 234 163 232 736 590 

Tappvarmvatten [kWh/år] 56 675 60 025 38 275 48 200 203 175 

Fastighetsel [kWh/år] 16 237 16 294 8 552 13 146 54 230 

Summa [kWh/år] 191 792 323 335 188 061 224 578 993 995 

Specifik energianvändning 
[kWh/m2Atemp och år] 85 135 123 116 122 

 

Figur 14 visas den normalårskorrigerade energianvändningen för husen i kv. 
Körsbäret. Uppvärmningen utgjorde den klart största delen av den totala 
energianvändningen. 

 
Figur 14: Specifik energiförbrukning efter normalisering enligt BEN 1. 

6.2 Kulvertförluster baserade på uppmätta värden 

Kulvertförlusterna i kv. Körsbäret utgörs av värmeförluster från 
markförlagda VVC-ledningar och från värmesystemets markförlagda 
ledningar. Kulvertförlusterna för värmesystemet erhölls genom uppmätta 
värden, kulvertförlusterna för VVC-systemet har beräknats med hjälp av 
effektformeln.  
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 Kulvertförlusterna för VS  6.2.1

En sammanställning över kulvertförlusterna i värmesystemet redovisas 
månadsvis i Tabell 10. Kulvertförlusterna uppmättes under mätåret till totalt 
61,976 MWh, efter normalårskorrigering bestämdes kulvertförlusterna till 
66,228 MWh/år. 

Tabell 10: Uppmätta och normalårskorrigerade värden för kulvertförluster i värmesystemet. 

  
Uppmätta värden 

[MWh] 
Normalårskorrigerade värden 

[MWh] 

2015 April 5,21 5,63 

 

Maj 4,09 3,11 

 Juni 2,11 1,76 

 Juli 1,13 0,83 

 Augusti 0,96 2,18 

 September 2,77 3,04 

 Oktober 5,15 5,49 

 November 6,35 7,27 

 December 7,36 9,28 

2016 Januari 11,17 10,42 

 Februari 7,93 8,52 

 Mars 7,76 8,70 

 

Summa 61,98 66,23 

 VVC-förluster i de utvändigt markförlagda kulvertledningarna. 6.2.2

Temperaturen i VVC-systemet vid de olika mätpunkterna redovisas i Tabell 
11. Temperaturerna är uppmätta under perioden 15 mars – 31 mars 2016.  

Tabell 11: Uppmätta temperaturer i VVC-systemet. 

Mätpunkt 
Medeltemperatur uppmätt under 
perioden 15/3 - 31/3 2016 [°C] 

VVutgående 54,25 

VVC1 53,6 

VVC2 50,4 

VVC3 50,1 

VVC4 49,5 

VVCretur 51,3 
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VVC-förlusterna i hela systemet samt förlusterna i respektive hus inklusive 
förlusterna i tilloppsledningen beräknades enligt ekvation 1 och 2. Då flödet 
i VVC-systemet inte erhölls i tillhandahållna mätvärden uppskattades flödet 
från VVC-systemets injusteringsprotokoll, se Bilaga 3 och antogs vara 
konstant över dygnets alla timmar vilket gav ett tidsintervall på 8760 [h]. 
Den specifika värmekapaciteten för vatten ansattes till 4,18 [kJ/kg°C]. 
Temperaturdifferensen beräknades utifrån uppmätta värden under 
tidsperioden 15 mars – 31 mars 2016. Resultatet av beräkningarna återfinns i 
Tabell 12. Fjärrvärmecentralen är förlagd i hus 1, de beräknade förlusterna 
på 1005 kWh/år för denna huskropp innefattar därmed endast invändiga 
VVC-förluster. Det totala VVC-förlusterna beräknades till 64 752 kWh/år 
och innefattar både invändiga förluster och kulvertförluster. 

Tabell 12: VVC-förluster i de olika delarna av systemet. 

 

Mätpunkter Flöde [kg/s] ∆t [°C] Förlust [kWh/år] 

𝐸!!",!"! VVutgående - VVCretur 0,60 2,95 64 752 

𝐸!!"! VVutgåeden – VVC1 0,04 0,65 1 005 

𝐸!!"! VVutgående – VVC2 0,09 3,85 13 118 

𝐸!!"! VVutgående – VVC3 0,07 4,15 10 384 

𝐸!!"! VVutgående – VVC4 0,10 4,75 17 538 

VVC-förlusterna i returledningen beräknades enligt ekvation 18 till 22 706 
kWh/år. Tilloppsledningen antogs ha samma energiförluster som 
returledningen och den totala energiförlusten i kulvertledningarna beräknas 
till 45 412 kWh/år. 

6.3 Simulering av nya kulvertledningar i Logstor Calculator 

Kulvertförluster har beräknats separat för VS- och VVC-kulvert med 
utgångspunkt från befintlig sträckning och dimension på medierör. 

I Tabell 13 ges en sammanställning över medeltemperatur för utomhusluften 
i Växjö och vattentemperaturer i VS. Värdena för VS retur beräknades med 
ekvation 1 och 19. Tillopps- och returtemperaturerna i värmesystemet som 
kan utläsas ur tabellen är beroende av utomhusluftens temperatur. Den 
högsta tilloppstemperaturen, 57 °C, erhölls under januari månad då 
utomhusluftens temperatur var lägst. 
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Tabell 13: Medeltemperatur utomhusluft respektive tillopps- och returtemperaturer för VS. 

  

Medeltemp. luft [°C] Tillopp [°C] Retur [°C] 

2015 April 6.5 46 39 

 

Maj 8.9 42 36 

 

Juni 12.9 33 30 

 

Juli 15.6 29 27 

 

Augusti 16.6 28 26 

 

September 12.1 36 32 

 

Oktober 7.4 44 37 

 

November 4.8 48 39 

 

December 3.8 49 40 

2016 Januari -3.6 57 43 

 

Februari -0.0 54 43 

 

Mars 2.6 51 41 

I Tabell 14 redovisas bakgrundsdata använda i beräkningarna i Logstor 
Calculator. Sommartid ansattes som maj-september och vintertid som 
oktober-april, vilket gav 212 dagar vintertid och 153 dagar sommartid. 
Genomsnittliga marktemperaturer ansattes till 12°C sommartid och 3°C 
vintertid. Medeltemperaturen på tappvarmvattnet i tilloppsledningen 
uppmättes till 54,25°C och i returledningen till 51,3°C. Temperaturerna för 
VS beräknades utifrån månadsvärdena. 

Tabell 14: Bakgrundsdata för beräkning i Logstor Calculator.  

   Tillopp temp [°C] Retur temp [°C] 

Period Antal dagar Jordtemp [°C] VS VVC VS VVC 

okt-april 213  3 50 54,25 40 51,3 

maj-sept 153  12 34 54,25 31 51,3 

 Kulvertförluster VS 6.3.1

Tabell 15 visar beräknade kulvertförluster för VS som uppgick till 9,15 
MWh/år för vald kulvertmodell Logstor Pexflextra. Beräkningar i 
programmet visade att Logstors olika modellbeteckningar har mindre 
betydelse för värmeflödet utan det är framförallt isoleringstjockleken och 
storlek på medierör som är avgörande.   
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Tabell 15: Kulvertförluster för VS. 

Sträcka Längd [m] 
Mantel φ 

[mm] Medierör φ [mm] 

Isolering 
lambdavärde 
[W/(m·K)] 

Förlust 
Vinter/Sommar 

[W/m] 
Förlust 

[MWh/år] 

MK 1-2 58,8 180 50/50 0,022 8,15/3,98 3,25 

MK 1-4 48,4 180 50/50 0,022 8,15/3,98 2,69 

MK 4-3 54 140 40/40 0,022 8,64/4,22 3,21 

     Summa: 9,15 

 Kulvertförluster VVC-system 6.3.2

Tabell 16 visar beräknade kulvertförluster för VVC-systemet som uppgick 
till 10,34 MWh/år för vald kulvertmodell Logstor Saniflextra. 

Tabell 16: Kulvertförluster VVC-system.  

Sträcka Längd [m] 
Mantel φ 

[mm] Medierör φ [mm] 

Lambdavärde 
för isolering 
[W/(m·K)] 

Förlust 
Vinter/Sommar 

[W/m] 
Förlust 

[MWh/år] 

MK 1-2 58,8 140 40/28 0,022 8,23/6,74 3,86 

MK 1-4 48,4 140 40/28 0,022 8,23/6,74 3,20 

MK 4-3 54 125 32/22 0,022 7,51/6,14 3,28 

     Summa: 10,34 

 Investeringskostnad för nya kulvertledningar 6.3.3

Investeringskostnaden för att förlägga nya kulvertledningar mellan husen 
beräknades enligt ekvation 20 till 328 800 kr. Priset för schakt- och 
återfyllnad ansattes till 1100 kr/m och priset för ledningsmaterialet erhölls 
av Logstor AB9 och varierar mellan 338 – 585 kr/m beroende på material 
och diameter, se Tabell 17. VS- och VVC-ledningar antas vara förlagda i 
samma kulvertgrav. Samtliga priser är angivna exklusive moms.  

  

                                                
9Säljare P-O Andersson, Logstor AB, telefonkontakt 4 maj 2017. 
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Tabell 17. Kostnader för respektive kulvertmodell per meter. 

Kulvertsträcka Kulvertmodell Längd [m] Materialkostnad [SEK/m] 

MK 1-2 VS Pexflextra 50/50-180 58,8 585 

MK 1-4 VS Pexflextra 50/50-180 48,4 585 

MK 4-3 VS Pexflextra 40/40-140 54 402 

MK 1-2 VVC Saniflextra 40/28-140 58,8 455 

MK 1-4 VVC Saniflextra 40/28-140 48,4 455 

MK 4-3 VVC Saniflextra 32/22-125 54 338 

6.4 Förläggning av en fjärrvärmecentral i varje huskropp 

 Effektberäkning för Fjärrvärmecentraler 6.4.1

Investeringskostnaden för en fjärrvärmecentral inklusive material och 
installationsarbete bestämdes utifrån sektionskostnader (Wikells 
Byggberäkningar AB 2017). Sektionskostnaderna för olika 
fjärrvärmecentraler baserades på effekten för VS samt dimensionerade flöde 
för tappvarmvattnet. 

6.4.1.1 Effektberäkning för värmeväxlare, VS  

Värmesystemets effektbehov beräknades enligt ekvation 21 och redovisas i 
Tabell 18 där det kan utläsas att hus 1 erhöll det lägsta effektbehovet på 48,6 
kW och hus 2 erhöll det största effektbehovet på 109,2 kW. 

Tabell 18: Effektberäkning för värmesystemet. 

 

Normalårskorrigerad energiförbrukning 
 [kWh] 

Effekt 
 [kW] 

Hus 1 104 533 48,6 

Hus 2 234 707 109,2 

Hus 3 131 495 61,2 

Hus 4 155 158 72,2 

6.4.1.2 Dimensionerande flöde, VVC-systemet 

Flöde för tappvarmvatten beräknades utifrån data från Svensk Fjärrvärme 
(2014) och redovisas i Tabell 19. En interpolation har utförts med avseende 
på antal lägenheter och flöde.  
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Tabell 19: Dimensionerande flöde för VVC-systemet baserat på antal lägenheter. 

 

Antal lgh Flöde [l/s] 

Hus 1 18 0,382 

Hus 2 24 0,432 

Hus 3 18 0,382 

Hus 4 27 0,456 

 Investeringskostnad för fjärrvärmecentraler 6.4.2

Effektbehovet för värmeväxlaren till värmesystemet samt dimensionerande 
flöde för tappvarmvatten ligger till grund vid bestämning av erforderlig 
investeringskostnader för material och installation av fjärrvärmecentralerna 
som bestämdes till 483 000 kr för samtliga fjärrvärmecentraler (Wikells 
Byggberäkningar AB 2017).  

I Tabell 20 återfinns en sammanställning över effektbehovet för 
värmeväxlare, dimensionerande flöde för tappvarmvatten och 
investeringskostnad för respektive fjärrvärmecentral, kostnaderna är angivna 
exklusive moms.  

Tabell 20: Sammanställning över effektbehovet för värmeväxlarna i fjärrvärmecentralerna. 

 

Effekt VS [kW] Flöde [l/s] Investeringskostnad [SEK] 

Hus 1 48,6 0,382 110 500 

Hus 2 109,2 0,432 135 200 

Hus 3 61,2 0,382 116 000 

Hus 4 72,2 0,456 121 300 

    Summa: 483 000 

Anslutningsavgift för fyra nya fjärrvärmecentraler och framdragning av 
primärkulvertar bestämdes till 500 000 kr enligt prisuppgift från VEAB10. 

Den totala investeringskostnaden för att förlägga en fjärrvärmecentral i 
respektive huskropp bestämdes således till 983 000 kr. 

6.5 Beräkning av kostnader för fjärrvärmeleverans  

Effekten för nuvarande anläggning uppgår till 177 kW.  

Fördelning av effekten för fyra FC beräknades utifrån den procentuella 
energianvändningen av fjärrvärme i respektive hus visas i Tabell 21.  

                                                
10 Sektionschef Petra Nilsson, Växjö Energi AB, E-mail 11 maj 2017. 
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Tabell 21: Redovisning av effekten per hus. 

 Andel av total 
fjärrvärmeleverns [%] 

Effekt per hus [kW] 

Hus 1: 20,1 35,5 

Hus 2: 35,3 62,5 

Hus 3: 21,2 37,5 

Hus 4: 23,4 41,4 

Effekten, energianvändningen och flödet för nuvarande utförande, 
simulering av nya kulvertledningar samt scenariot med fyra 
fjärrvärmecentraler redovisas i Tabell 22. Dessa uppgifter låg till grund för 
kostnadsberäkning av fjärrvärmeleveransen. 

Tabell 22: Data som ligger till grund för kostnadsberäkning av fjärrvärme. 

 

Nuvarande FC 
Nya 

kulvertledningar 4 FC 

Uppmätt effekt [kW] 177 177 35,5-62,5 

Energi okt-april [MWh] 680,0 611,5 598,2 

Energi maj-sept [MWh] 189,7 166,1 159,9 

Flöde [m3] 19 040 19 040 19 040 

Kostnaderna för levererad fjärrvärme för nuvarande utförande beräknades 
till 455 391 kr/år. Vid installation av nya kulvertledningar beräknades 
kostnaden för fjärrvärmen till 422 889 kr/år och motsvarande kostnad vid 
förläggning av en FC i varje huskropp beräknades till 426 312 kr/år. 
Kostnadsberäkningen för levererad fjärrvärme redovisas i Tabell 23. 

Tabell 23: Kostnadsberäkning av fjärrvärme per år för nuvarande FC respektive 4 FC. 

 

Nuvarande FC 
Nya 

kulvertledningar 4 FC 

Fast pris [kr] 8 508 8 508 0 

Effektpris [kr] 76 464 76 464 94 872 

Energipris vinter 439 kr/MWh [kr] 298 520 268 448,5 262 610 

Energipris sommar 103 kr/MWh [kr] 19 539 17 108,3 16 470 

Distributionspris 2,75 kr/m3 [kr] 52 360 52 360 52 360 

Totalkostnad [kr] 455 391 422 889 426 312 
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6.6 Drift- och underhållskostnader 

Drift- och underhållskostnader för nuvarande utförande med en gemensam 
fjärrvärmecentral, samt byte till nya kulvertrör bestämdes till 9000 kr/år. Vid 
förläggning av en fjärrvärmecentral i varje huskropp bestämdes drift- och 
underhållskostnader till 16 000 kr/år, enligt prisuppgift från VEAB11. 

Driftelen för nuvarande fjärrvärmecentral är enligt mätvärden 3 558 kWh/år, 
denna summa ansattes för driftelen i samtliga scenarier. Elpriset ansattes till 
86 öre/kWh enligt statistik från energimyndigheten (Energimyndigheten 
2017).  

6.7 Energi- och kostnadskalkyl 

Grundinvesteringen för förläggning av nya kulvertledningar beräknades till 
328 800 kr. Energibesparingen som erhålls vid detta scenario motsvarar 
skillnaden mellan uppmätta kulvertförluster för dagens utförande och 
beräknade kulvertförluster i Logstor Calculator för nya kulvertledningar. 

Grundinvesteringen för att förlägga en FC i respektive huskropp beräknades 
till totalt 983 000 kr. Energibesparingen som erhålls vid detta scenario 
motsvarar uppmätta kulvertförluster i det nuvarande systemet. 

För samtliga alternativ antas att de installationer som är inom husens 
klimatskärmar bibehålls i befintligt skick. Energiförluster beräknas därmed 
endast för de utvändigt markförlagda kulvertledningarna för VS och VVC. 

Kalkylräntan ansattes till 4 % och den ekonomiska livslängden till 25 år. En 
sammanställning av kostnader och energibesparingar kan ses i Tabell 24, 
samtliga priser är angivna exklusive moms. Som tabellen visar blir den 
årliga energibesparingen vid nya kulvertledningar 92 150 kWh vilket bidrar 
till en årlig kostnadsbesparing på 32 502 kr och en återbetalning av 
investeringen kan ske på 10 år. Vid förläggning av en FC i respektive 
huskropp erhålls en årlig energibesparing på 111 640 kWh vilket bidrar till 
en årlig kostnadsbesparing på 22 079 kr. Jämförs LCC-kostnaden för nya 
kulvertledningar med det befintliga utförandet skiljer sig kostnaderna med 
178 949 kr under en 25 års period. LCC-kostnaderna för förläggning av en 
FC i respektive huskropp överskrider nuvarande utförande med 638 080 kr 
under en 25 års period och är därmed inte lönsamt. 

  

                                                
11 Sektionschef Petra Nilsson, Växjö Energi AB, E-mail 11 maj 2017. 
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Tabell 24: Sammanställning av kostnader och energibehov för dagens utförande, byte till nya 
kulvertledningar samt förläggning av en FC i respektive hus. 

 

Nuvarande 
utförande med 

befintligt 
kulvertsystem 
och FC i hus 1 

Nya 
kulvertledningar 

med befintlig 
FC i hus 1 

Förläggning av 
en FC i 

respektive 
huskropp 

Investeringskostnad [SEK] - 328 800 983 000 

Årlig levererad fjärrvärme [kWh] 869 741 777 591 758 101 

Årlig driftel [kWh] 3 558 3 558 3 558 

Totalt årligt energibehov [kWh] 873 299 781 149 761 659 

Årlig energibesparing [kWh] - 92 150 111 640 

 
Årlig kostnad för levererad fjärrvärme 

[SEK] 455 391 422 889 426 312 

Årlig kostnad för driftel [SEK] 3 060 3 060 3 060 

Årlig drift- och underhållskostnad [SEK] 9 000 9 000 16 000 

Total årlig kostnad [SEK] 467 451 434 949 445 372 

Årlig kostnadsbesparing [kWh] - 32 502 22 079 

 
Återbetalningstid [år] 

 

10 45 

LCCtot efter 25 år [SEK] 7 302 555 7 123 606 7 940 635 

LCC besparing efter 25 år [SEK] 

 

178 949 -638 080 

Om kalkylräntan ökar med 2 % beräknades LCC-besparingen för nya 
kulvertledningar till 86 685 kr och om kalkylräntan sjunker 2 % till 305 751 
kr under en 25 års period. LCC-besparingen för nya FC är i båda 
ovanstående fall negativ, det vill säga ej lönsam. Om energipriset för 
levererad fjärrvärme skulle öka med 1 % per år med en kalkylränta på 4 % 
skulle LCC-besparingen efter 25 år bli 238 571 kr för nya kulvertledningar 
och –584 786 kr för nya FC. 
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7 Analys 

7.1 Energikartläggning 

Enligt Energimyndigheten (2015) var den genomsnittliga 
energianvändningen för uppvärmning och tappvarmvatten 134 kWh/m2Atemp 
år 2014 för flerbostadshus byggda mellan år1961-1970. Enligt genomförd 
energikartläggning understiger motsvarande energianvändning för samtliga 
hus denna siffra, se Figur 15. Då undersökta hus har genomgått renovering i 
energibesparingsavseende bekräftar detta teorin om att det befintliga 
bostadsbeståndet har stort potential för en kostnadseffektiv reducering av 
energianvändningen (Gustavsson et al. 2011). 

 
Figur 15: Energianvändning för uppvärmning och tappvarmvatten. 

Dagens krav på specifik energianvändning för flerbostadshus som inte är 
eluppvärmt i zon 3 är 80 kWh/m2Atemp och år (Boverket 2016a). Enligt 
genomförd energikartläggning är det inget av husen i kv. Körsbäret som 
uppfyller detta krav, se Figur 16. 

Kraven på specifik energianvändning för flerbostadshus som inte är 
eluppvärmt i zon 3 som gällde då ombyggnationen färdigställdes år 2013 var 
90 kWh/m2Atemp och år (Boverket 2013). Enligt genomförd 
energikartläggning är det bara hus 1 som efter normalisering uppfyller det 
kravet med en specifik energianvändning på 85 Wh/m2Atemp och år, se 
Figur 16.  
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Figur 16: Specifik energianvändning efter normalisering enligt BEN 1 jämfört med kraven i BBR från 

år 2013 respektive 2017. 

Kraven på specifik energianvändning som ställs i BBR gäller för 
nybyggnation men är ändå relevant att jämföra med kartlagd specifik 
energianvändning då strävan efter energieffektivisering i det befintliga 
bostadsbeståndet är i linje med Sveriges klimatarbete (Proposition 
2005/06:145). 

Resultatet visar stora variationer av den specifika energianvändningen 
mellan husen, detta trots att de har samma konstruktion och likvärdiga 
klimatskärmar. Den stora variationen talar för att injusteringen av värme- 
och VVC-systemet är bristfällig, då injusteringen av systemen är kritisk för 
att erhålla en så energieffektiv cirkulation som möjligt (Eriksson et al. 
2002). 

7.2 Kulvertförluster 

Enligt uppmätta värden utgör de totala kulvertförlusterna drygt 12 % av den 
totala energianvändningen i kv. Körsbäret, detta resultat är helt i linje med 
tidigare fältförsök som visar på att värmeförlusterna i befintliga kulvertnät 
kan vara betydande (Ottosson et al. 2012).  

Kulvertförlusterna för VVC-systemet beräknades till 45 412 kWh/år och 
utgör 41 % av de totala kulvertförlusterna. Detta resultat är icke förvånande 
då VVC-systemet har relativt långa dragningar av utvändigt markförlagda 
kulvertar vilka ger en större värmeförlust jämfört med invändigt förlagda 
ledningar (Eriksson et al. 2002). 
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Vid genomförd beräkning av kulvertförluster för VVC-systemet visade 
mätvärdena att returtemperaturen i hus 4 uppgick till 49,5°C. Enligt BBR får 
varmvattentemperaturen inte i någon del av varmvattensystemet understiga 
50˚C på grund av risken för tillväxt av legionellabakterier (Boverket 2016a). 
Varmvattentemperaturen i returledningen i hus 4 understiger därmed kraven 
med 0,5 °C vilket tyder på en bristfällig injustering av VVC-systemet. 

7.3 Simulering av nya kulvertledningar i Logstor Calculator 

Resultatet av simuleringen av nya kulvertledningar visar att 
kulvertförlusterna kan minskas med närmare 83 % vid byte till nya kulvertar 
med bättre isolering. Enligt Eriksson et al. (2002) kan enklare åtgärd i det 
sekundära systemet för fjärrvärme innebära betydande energibesparingar, 
detta bekräftas av resultatet i denna studie. Vid ett byte till nya 
kulvertledningar skulle den totala energianvändningen för kv. Körsbäret 
kunna minskas med 11 %.  

7.4 Energi- och kostnadsanalys 

Vid byte till nya kulvertledningar erhålls en energibesparing på 92 150 
kWh/år vilket är likvärdigt med en energibesparing på 11,3 kWh/ m2Atemp 
och år. LCC-kalkylen visar att detta investeringsalternativ skulle vara 
lönsamt jämfört med dagens utförande, detta trots att befintliga 
kulvertledningar endast är fyra år gamla. Eriksson et al. (2002) påstår att 
åtgärder inom det sekundära nätet kan ge så stora energibesparingar att 
återbetalningstiden ligger mellan 1-2 år. I detta fall beräknades betydligt 
högre återbetalningstid på 10 år, men bekräftar ändå att åtgärder inom 
befintliga sekundära nät ger betydande förbättringar. 

Förläggning av en fjärrvärmecentral i respektive hus ger en energibesparing 
på 111 640 kWh/år vilket är likvärdigt med en energibesparing på 13,7 
kWh/ m2Atemp och år. Genom att investera i fyra nya undercentraler skulle 
därmed den genomsnittliga specifika energiförbrukningen för samtliga hus 
minska från 122 kWh/ m2Atemp och år till 108,3 kWh/ m2Atemp och år. Detta 
skulle dock fortfarande inte vara tillräckligt för att uppfylla BBR:s krav, 
varken dagens eller gällande 2013 då ombyggnationen av kv. Körsbäret 
färdigställdes. Även om stora energibesparingar erhålls vid förläggning av 
nya FC är detta scenario ur ett livscykelkostnadsperspektiv inte lönsamt 
jämfört med dagens utförande. Om en kraftig energiprisökning för 
fjärrvärmen skulle ske ökar dock lönsamheten. 
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8 Diskussion 

8.1 Metod- och genomförandediskussion 

Undersökningen grundar sig på en fallstudie, i vilken ett bostadskvarter har 
undersökts. För att erhålla ett mer generellt resultat skulle liknande 
undersökningar behöva göras i fler bostadsområden. Den energikartläggning 
som utfördes bygger på att erhållen mätdata överensstämmer med 
verkligheten vilket bara ungefärligt kunde verifieras genom att jämföra 
mätvärden per lägenhet eller huskropp med totalsummor.  

Ett antal mätpunkter som hade varit önskvärda för att få ett mer reliabelt 
resultat saknades. Energianvändningen för uppvärmning av tappvarmvatten 
och varmvattencirkulation beräknades som en restpost av den totalt 
levererade fjärrvärmen vilket innebar att en verifiering av denna post inte 
kunde utföras. En följd av detta är att de förluster som blir i värmeväxlarna 
inte kunde utläsas vilka heller inte har beaktats i beräkningen av restposten 
som anger tappvarmvattnet. 

Energimätare saknades för VVC-systemets kulvertförluster vilka istället 
beräknades utifrån uppmätta flöden ur ett injusteringsprotokoll från ett 
enskilt mättillfälle. Både de totala VVC-flödena och VVC-flödena för 
respektive huskropp avlästes ur injusteringsprotokollet. Denna injustering 
utfördes dagtid vilket innebär att flödena i VVC-systemet påverkades när 
varmvatten tappades. Flödena bör därför ifrågasättas. Beräkningsprincipen 
som sådan ansågs däremot korrekt. 

Likaså saknades mätare för elanvändning i husens gemensamma tvättstugor 
vilket hade behövts eftersom de ska exkluderas från fastighetselen vid 
beräkning av den specifika energianvändningen. En korrigering av 
fastighetselen utfördes istället mot bakgrund av att en av huskropparna inte 
inrymmer någon tvättstuga. Denna korrigering ansågs väl approximativ och 
grundade sig på husens Atemp efter avdrag för elanvändningen för 
ventilationsaggregaten. En verifiering av de korrigerade värdena hade varit 
möjlig att utföra genom att studera tvättmaskiners och torktumlares effekter 
och användningsfrekvens men bäst hade naturligtvis varit att utrusta 
tvättstugorna med separata mätare. 

De mätvärden som benämndes som kulvertförluster för värmesystemet 
innefattar även invändiga värmeförluster som uppkom eftersom mätarna är 
placerade någon meter innanför ytterväggarna. Dessa tillkommande förluster 
bedömdes som försumbara och ingen korrigering utfördes. 

Den beräkning av kulvertförluster som utfördes i Logstor Calculator 
medförde att ett antal parametrar behövde ansättas. Noggrannare studier av 
marktemperaturer och markens värmeledningsförmåga hade gett säkrare 
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indata. Likaså kunde temperaturer för tillopp och retur för värmesystemet ha 
baserats på uppmätta värden istället för på värmesystemets börvärdeskurva 
som nu valdes. Dimensioner på medierör valdes efter den dimensionering 
som utfördes när husen renoverades 2013 och har inte ifrågasatts. Av de tre 
beräkningsprogam som studerades för att utföra beräkningarna föll valet på 
Logstor Calculator eftersom det var det enda programmet som kunde hantera 
värmeförluster från tvillingrör. 

Syftet med val av simulerade kulvertledningar är att värmeförlusterna skulle 
bli så små som möjligt med utgångspunkt från de kulvertmodeller som 
Logstor erbjuder. Nya kulvertledningar skall alltså i första hand ses som ett 
investeringsalternativ och inte som en beräkning av vad nuvarande 
kulvertförluster borde ha varit eftersom information saknas vad gäller 
exempelvis isolering och material i medieröret.   

Den kostnadskalkyl som har utförts där nuvarande sekundärsystem 
jämfördes mot förläggning av nya kulvertledningar alternativt fyra nya 
fjärrvärmecentraler med nya servisledningar utgår ifrån nuvarande relativt 
nyrenoverade utformning. En alternativ metod hade varit att simulera ett 
scenario där man befann sig i ett projekteringsstadium inför renoveringen 
som utfördes 2013. Då kunde nuvarande utformning ha jämförts mot att 
förlägga en fjärrvärmecentral i varje huskropp, där resultatet hade varit 
användbart i liknade projekteringssituationer. En alternativ metod hade varit 
att även beakta investeringskostnaden för en ny fjärrvärmecentral i befintlig 
utformning vilket hade gjort jämförelsen mer tillämpbar för bostadsområden 
som står i begrepp att renoveras. 

De erhållna kostnaderna som ligger till grund för investeringsalternativen 
baseras både på schablonsiffror och på kostnadsberäkningar specifikt 
framtagna för kvarteret Körsbäret. Schablonkostnader har eftersträvats då de 
är mer applicerbara på andra bostadsområden. Nya primär- och 
sekundärkulvertledningar har beräknats med en schablon per meter. Denna 
siffra kan variera betydande beroende på schaktförhållanden och efterarbete 
i form av asfaltering. Fjärrvärmeleveransen har beräknats efter en lokal 
prislista för Växjö och kalkylen för fjärrvärmepriset är därmed inte 
applicerbar på bostadsområden med andra fjärrvärmeleverantörer. 
Bedömningen gjordes att det gav en mer rättvisande siffra än att bara ansätta 
ett pris per kWh, då de fasta kostnaderna hade uteblivit. Ytterligare studier 
av fjärrvärmepriser nationellt och internationellt kunde gett generellare 
siffror. 

Den LCC-metoden som användes utgår ifrån en ansatt kalkylränta och 
livslängd. Kalkylräntan utgör en osäkerhetsfaktor i LCC-analysen, ju längre 
livslängd eller större andel drift- och underhållskostnader desto större effekt 
får kalkylräntan på totalkostnaderna. Även den ansatta ekonomiska 
livslängden påverkar resultatet av LCC-analysen. En kortare livslängd 



54 
Jagerborn & Moqvist 

tillskriver en större vikt vid inköpspriset medan en längre livslängd ger 
större vikt åt drift- och underhållskostnader. 

8.2 Resultatdiskussion 

Det anmärkningsvärda med energikartläggnigen är att värdena skiljer 
mycket mellan de olika husen trots att de ger intryck av att vara 
konstruerade på samma vis. En tänkbar anledning kan vara att radiatorerna 
och varmvattencirkulationen är ojämnt och dåligt injusterade, vilket vore 
värt att undersöka då det anses vara ett kostnadseffektivt sätt att minska 
energianvändningen. 

Normalisering utfördes enligt regler hämtade ur BEN 1. En följd av detta var 
att garage inte skulle medräknas i den uppvärmda arean, Atemp. 
Bottenvåningen i huskropparna 2 och 4 utgörs ungefär till hälften av garage, 
vilket kan ge missvisande siffror för den specifika energianvändningen. 
Detta antagande styrks av att hus 2 har högst specifik energianvändning men 
faller på att hus 3 har högre energianvändning än hus 4. Dock generar 
tvättstugan i hus 4 ett värmetillskott som drar ner den specifika 
energianvändningen jämfört med hus 3. Ovanstående förklaringsalternativ 
bedöms dock inte vara tillräckliga för att förklara den betydligt lägre 
energianvändningen som uppmätts för hus 1. 

BEN 1 använder sig av ett schablonvärde för energin till tappvarmvatten 
vilket har sin grund i att Boverket bedömer att jämförselen hus emellan blir 
mer rättvis. Energikartläggningen visar att detta schablonvärde för 
tappvarmvatten för hela området blir 203,6 MWh att jämföra med ett 
uppmätt värde på 119,6 MWh efter avdrag för 25 % VVC-förluster som 
adderas till uppvärmningen. Denna siffra på 25 % kan bli missvisande då 
vissa områden har kulvertförluster och andra inte. Schablonen baseras på 
Atemp, vilket kan ifrågasättas då flerbostadshus med stora lägenheter kan 
förväntas ha en lägre tappvarmvattenanvändning per m2. Det faktum att 
schablonsiffran hamnar mycket högre än den uppmätta visar att de 
normaliserade värdena inte speglar den faktiska energianvändningen för 
kvarteret Körsbäret. Dock är huvudskälet till normaliseringen att 
energianvändningen skall gå att jämföra mot andra byggnader och krav i 
BBR men ska naturligtvis också ligga så nära verklig energianvändning som 
möjligt. 

Det faktum att vissa mätvärden för mars 2016 inte har erhållits utan 
mätvärden för mars 2015 har använts istället anses ha marginell betydelse 
för resultatet. Detta gäller för fastighetselen och distributionsflödet för 
fjärrvärmen. 

Anmärkningsvärt är att de uppmätta normalårskorrigerade kulvertförlusterna 
för VS ligger på 66,2 MWh/år. Detta är drygt sju gånger större än de 
beräknade värdena i Logstor Calculator på 9,2 MWh/år, trots att nuvarande 
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ledningar är relativt nya. Beräkningen är förvisso utförd med lite större 
isoleringstjocklek, men det förklarar långt ifrån hela skillnaden. Möjliga 
anledningar kan vara dåligt kalibrerade energimätare, dålig val av nuvarande 
kulvertmodell samt orealistiskt låga siffror i Logstor Calculator. Flera andra 
anledningar kan också vara tänkbara. Studien har dock inte avsett att utreda 
orsaken till de stora kulvertförlusterna. 

Likaså blev de uppmätta kulvertförlusterna för VVC-systemet, som förvisso 
har beräknats utifrån flöden och temperaturskillnader, väldigt stora. 45,4 
MWh/år att jämföra med värden i Logstor Calculator som gav 10,3 MWh/år. 
Dessa värden är inte heller fullt jämförbara men skillnaden är hur som helst 
för stor. Den höga siffran för VVC-kulvertarna grundar sig på värden från 
ett injusteringsprotokoll vilket har fått till följd att en summering av 
respektive hus flöde inte överensstämmer med det totala flödet från 
injusteringsprotokollet, vilket det borde göra. Dessutom kan mätvärdena 
från temperaturgivarna i returledningen från respektive hus, mätpunkt 
VVC1-4, ifrågasättas. Mätarna för hus 2-4 är placerade innan de 
markförlagda kulvertledningarna, men medelvärdet från temperaturgivarna 
överstiger temperaturen i returledningen till värmeväxlaren vars 
temperaturgivare är placerad efter kulvertledningarna. 

Kostnadsanalysen visade att mest kostnadseffektiva alternativet var att byta 
ut nuvarande kulvertledningar mot nya. Detta ter sig naturligtvis märkligt 
eftersom nuvarande kulvertledningar endast var 3 år gamla när mätningarna 
utfördes. Det dyraste alternativet över en 25-årsperiod blev att sätta in en 
fjärrvärmecentral i varje huskropp, där LCC-kostnaden var ungefär 11 % 
högre än för det billigaste alternativet. Detta trots att värmeförluster som 
tillkommer i primärnätet över huvud taget inte har beaktats. Om 
energipriserna för fjärrvärme skulle öka så ökar lönsamheten för scenariot 
med en fjärrvärmecentral i varje huskropp i takt med energiprisuppgången. 
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9 Slutsatser 
Energikartläggningen av kv. Körsbäret visar stora variationer av den 
specifika energianvändningen mellan husen. Energianvändningen i samtliga 
hus överstiger idag gällande krav på den specifika energianvändningen 
enligt BBR. Dock understiger uppmätt energianvändningen för 
uppvärmning och tappvarmvatten den genomsnittliga för flerbostadshus 
byggda under samma årtionde. Av detta dras slutsatsen att gjorda 
energibesparingsåtgärder utförda under renoveringen år 2013 har givit 
positiva resultat på den totala energianvändningen.  

Uppmätta kulvertförluster i värme- och varmvattensystemet utgör drygt 
12 % av kvarterets totala energianvändning. Det kan med detta resultat i 
åtanke anses vara av stor vikt att beakta befintliga sekundärnät vid planering 
av energibesparingsåtgärder.  

Enligt genomförd simulering av nya kulvertledningar med bättre isolering 
kunde kulvertförlusterna minskas avsevärt. Slutsatsen som dras av detta är 
att val av kulvertledningar är av stor vikt om målet är att minska den totala 
energianvändningen i ett flerbostadshusområde. Även LCC-analysen visade 
att byte till nya kulvertledningar skulle vara lönsamt. 

Genomförd LCC-analys under en 25 årsperiod visar att det inte är lönsamt 
att förlägga en fjärrvärmecentral i varje huskropp. Dock ger detta utförande 
stora årliga energibesparingar och sett ur ett miljöperspektiv är detta 
utförande ändå att föredra, då primärnätets kulvertförluster inte beaktas. 

I LCC-analysen ansattes kalkylräntan till 4 % och den ekonomiska 
livslängden till 25 år vilket anses vara den normala livslängden för en 
fjärrvärmecentral. Vid ansättning av andra värden för dessa parametrar 
erhålls ett annat resultat av LCC-analysen. Kostnaderna för den levererade 
fjärrvärmen baserades på priser från VEAB och för flerbostadshus med 
annan fjärrvärmeleverantör måste dessa kostnader justeras utifrån lokala 
priser. 

9.1 Förslag på framtida studier 

Den energikartläggning som utfördes har visat på stora skillnader i 
energianvändning husen emellan. En vidare undersökning vad skillnaderna 
beror på skulle kunna medföra att åtgärder kunde vidtas för en minskad 
energianvändning. Likaså är de uppmätta kulvertförlusterna väldigt höga 
vilket också borde vara i fastighetsägarens intresse att utreda vidare. 

En annan relevant undersökning är hur energianvändningen för området ser 
ut före och efter renoveringen som genomfördes 2013 och vilka 
energibesparingsåtgärder som är mest lönsamma. 
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Ett tredje förslag är att även inbegripa samhällsaspekten. Detta genom att 
även inkludera de kulvertförluster som uppkommer på primärsidan då 
nuvarande utformning av fjärrvärmecentral jämförs mot att förlägga fyra 
separata. 
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BILAGA 1: Normalisering av uppmätt energianvändning 
och bestämning av energiprestanda enligt BEN 1 

Hus 1 Data 
Fördelning utifrån 
uppmätta värden 

Normalårs-
korrigering 

Normalisering 
före normalårs-

korrigering 

Normalisering efter 
normalårs-
korrigering 

Atemp [m2] 2 267 

 

   

Ventilationssystem 
[kWh/år] 4 637 

 

   

Radiatorsystem [kWh/år] 93 440     

Tappvarmvatten inkl. VVC-
förluster [kWh/år] 51 454     

Fastighetsel [kWh/år] 16 237     

Total energianvändning 
[kWh/år] 16 5769     

      

Uppvärmning [kWh/år]  110 941 118 879 110 941 118 879 

Tappvarmvatten [kWh/år]  38 591 38 591 56 675 56 675 

Fastighetsel [kWh/år]  16 237 16 237 16 237 16 237 

Summa [kWh/år] 

 

165 769 173 707 183 853 191 792 

Specifik energianvändning 
[kWh/m2Atemp och år] 

  

  85 

 

Hus 2 Data 
Fördelning utifrån 
uppmätta värden 

Normalårs-
korrigering 

Normalisering 
före normalårs-

korrigering 

Normalisering efter 
normalårs-
korrigering 

Atemp [m2] 2 401 

 

   

Ventilationssystem 
[kWh/år] 826 

 

   

Radiatorsystem [kWh/år] 218 309     

Tappvarmvatten inkl. VVC-
förluster [kWh/år] 44 144     

Fastighetsel [kWh/år] 16 294     

Total energianvändning 
[kWh/år] 279 574     

      

Uppvärmning [kWh/år]  230 171 247 016 230 171 247 016 

Tappvarmvatten [kWh/år]  33 108 33 108 60 025 60 025 

Fastighetsel [kWh/år]  16 294 16 294 16 294 16 294 

Summa [kWh/år] 

 

279 574 296 418 306 490 323 335 

Specifik energianvändning 
[kWh/m2Atemp och år] 

  

  135 
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Hus 3 Data 
Fördelning utifrån 
uppmätta värden 

Normalårs-
korrigering 

Normalisering 
före normalårs-

korrigering 

Normalisering efter 
normalårs-
korrigering 

Atemp [m2] 1 531 

 

   

Ventilationssystem 
[kWh/år] 1 864 

 

   

Radiatorsystem [kWh/år] 121 113     

Tappvarmvatten inkl. VVC-
förluster [kWh/år] 34 930     

Fastighetsel [kWh/år] 8 552     

Total energianvändning 
[kWh/år] 166 459     

      

Uppvärmning [kWh/år]  131 710 141 234 131 710 141 234 

Tappvarmvatten [kWh/år]  26 198 26 198 38 275 38 275 

Fastighetsel [kWh/år]  8 552 8 552 8 552 8 552 

Summa [kWh/år] 

 

166 459 175 984 178 537 188 061 

Specifik energianvändning 
[kWh/m2Atemp och år] 

  

  123 

 

Hus 4 Data 
Fördelning utifrån 
uppmätta värden 

Normalårs-
korrigering 

Normalisering 
före normalårs-

korrigering 

Normalisering efter 
normalårs-
korrigering 

Atemp [m2] 1 928 

 

   

Ventilationssystem 
[kWh/år] 3 624 

 

   

Radiatorsystem [kWh/år] 141 869     

Tappvarmvatten inkl. VVC-
förluster [kWh/år] 28 960     

Fastighetsel [kWh/år] 13 146     

Total energianvändning 
[kWh/år] 187 599     

      

Uppvärmning [kWh/år]  152 733 163 232 152 733 163 232 

Tappvarmvatten [kWh/år]  21 720 21 720 48 200 48 200 

Fastighetsel [kWh/år]  13 146 13 146 13 146 13 146 

Summa [kWh/år] 

 

187 599 198 099 214 079 224 578 

Specifik energianvändning 
[kWh/m2Atemp och år] 

  

  116 
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Samtliga hus Data 
Fördelning utifrån 
uppmätta värden 

Normalårs-
korrigering 

Normalisering 
före normalårs-

korrigering 

Normalisering efter 
normalårs-
korrigering 

Atemp [m2] 8 127 

 

   

Ventilationssystem 
[kWh/år] 10 951 

 

   

Radiatorsystem [kWh/år] 574 731     

Kulvertförluster VS 
[kWh/år] 61 976     

Tappvarmvatten inkl. VVC-
förluster [kWh/år] 159 489     

Fastighetsel [kWh/år] 54 230     

Total energianvändning 
[kWh/år] 861 377     

      

Uppvärmning [kWh/år]  687 530 736 590 687 530 736 590 

Tappvarmvatten [kWh/år]  119 617 119 617 203 175 203 175 

Fastighetsel [kWh/år]  54 230 54 230 54 230 54 230 

Summa [kWh/år] 

 

861 377 910 436 944 935 993 995 

Specifik energianvändning 
[kWh/m2Atemp och år] 

  

  122 
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BILAGA 2: Mätdata.  
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BILAGA 3: Börvärdeskurva och Injusteringprotokoll VVC 
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BILAGA 4: Ritningar 

Hus 1 Plan 0 
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Hus 1 Plan1-3 
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Hus 1 Plan 4 
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Hus 2 Plan 0 
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Hus 2 Plan 1-3 
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Hus 2 Plan 4 
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Hus 3 Plan 0 
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Hus 3 Plan 1-3 
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Hus 3 Plan 4 
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Hus 4 Plan 0 
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Hus 4 Plan 1-3 
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Hus 4 Plan 4 
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Bilaga 5: Prislista VEAB fjärrvärmeleverans till företag 

 
Normalprislista från och med 2017-01-01 
 
Nedan visas normalpris för 2017. Alla priser är exklusive moms. 
Normalpris är det prisavtal du får om du inte väljer något annat 
prisavtal.  

• Energipris vinter (oktober-april): 439 kr/MWh 
• Energipris sommar (maj-september): 103 kr/MWh 
• Distributionspris: 2,75 kr/m³ 

Uppmätt effekt (kW) Fast pris (kr/mån) Effektpris (kr/år) 

10 - 99  0 536 x E 

100 249 709  432 x E  

250 - 999 1 910  362 x E  

> 1000 5 155  311 x E  
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