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Sammanfattning  

Den 13 september 1993 beslutade EU om begränsningar av koldioxidutsläppen 
genom en förbättring av energieffektiviteten. Som ett led till detta har Sverige satt upp 
energimål för bostäder och lokaler, det går ut på att energianvändningen skall minskas 
med 20 % från år 1995 till 2020. På lite längre sikt är målet en halvering av 1995års 
energianvändning till år 2050. För att kunna uppnå dessa mål kommer troligen en 
aspekt om att bygga bostäder ur ett intelligent perspektiv spela in i framtiden, då med 
energi, bekvämlighet och säkerhet i fokus. Det tillsammans kommer att kunna 
användas som ett försäljningsargument, då energipriserna troligtvis kommer att stiga. 

Syftet med denna rapport är att utvärdera system som energieffektiviserar 
flerbostadshus, och undersöka livscykelkostnader för dessa system, men också 
presentera lösningar för att kunna styra lägenheterna med hänsyn till bekvämlighet och 
säkerhet. Utifrån denna grundidé kommer studien att bygga på en erfarenhetsbaserad 
undersökning, där information hämtas via bibliotek, tidskrifter, Internet och företag i 
branschen. 

Som grund för att kunna påvisa de valda åtgärdernas besparing av energi har 
referensberäkningar avseende Nyckeln II att studeras. Det är en fastighet som har 
projekterats för byggnation i Jönköping. Resultaten för att utvärderar de valda 
systemens besparingspotential presenteras var för sig, för att göra dem jämförbara. 
När besparingen är fastställd utvärderas dessa och den ekonomiska analysen utförs 
med hjälp av en livscykelkostnadskalkylering. 

Studien är inriktad på två olika företag som utvecklar moderna system för 
driftstyrning. Kabonas strategi inriktar sig på att effektivt optimera installerade system 
med fastighetens värmelagringsförmåga och Carlo Gavazzis Smart-House inriktar sig 
på teknik för smart och användarvänlig styrning.  

Kabona bygger sin verksamhet kring egenframtagna webbserver WDC för styrning, 
reglering och övervakning av värme, kyla och ventilation i en byggnad. Det knyts 
sedan samman med programvaran Ecopilot som trimmar samverkan mellan 
byggnadens olika system för att minimera energiåtgången. Resultatet av att installera 
Kabonas styrsystem för driftoptimering bygger på faktiska mätningar. Prognosen för 
Nyckeln II förväntas sänka husets totala energibehov med 24 %, och investeringen har 
mycket hög lönsamhet ur ett LCC-perspektiv. 

Carlo Gavazzis Smart-House är en teknik med innovativa lösningar för att bidra till ett 
bekvämt och säkert boende. Tekniken bygger på att fastigheten skall bli flexibel och 
användarvänlig, det ska kunna ta hyresgästen in i framtiden. I denna rapport redovisas 
förslag på smart installation till varje lägenhetstyp, vilket kommer öka bekvämligheten 
och säkerheten. Ett förslag på intermittentdrift av ventilationen integreras till 
installationens hej då knapp vilket beräknas ge en viss besparing.  
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Summary 

In September 13, 1993, the EU agreed on restrictions on carbon dioxide emissions by 
improving energy efficiency. As a part of this, Sweden has set energy goals for 
residential and commercial buildings, saying that that the energy consumption shall be 
reduced by 20% from 1995 to 2020. In a somewhat longer perspective the goal is a 
50% reduction of the energy consumption from 1995 to 2050. To achieve these goals 
apartment buildings and other buildings with high operating efficiency must be 
designed in the future, with energy, convenience and safety in mind. As energy prices 
are likely to rise this will also be required from a commercial point of view. 

The aim of this report is to evaluate system of energy efficiency for apartment 
buildings, and examine the lifecycle costs of these systems, but also to present 
solutions in order to manage the apartments with regard to the convenience and 
safety. On basis of this idea, the study will contain an experience-based survey, where 
information available through libraries, newspapers, the internet and companies in the 
industry is analyzed. 

To show the potential energy saving related to different measures, reference 
calculations performed for Nyckeln II are considered. It is a property that has been 
suggested for construction in Jönköping. When evaluating the savings potential of the 
systems considered, results have been presented in such a way that the effect of 
changing different parameters may be studied separately. For certain measures 
economic analyses are performed by means of life cycle cost calculations. 

The report has focused on two companies that develop modern systems for operating 
control and energy efficiency. Kabonas strategy focuses on optimizing installed 
systems with the property's thermal storage capacity. Carlo Gavazzis Smart-House 
focuses on technology for smart and user friendly control. 

Kabona build their business around their own Web Server WDC designed for 
controlling, regulating and monitoring of heating, cooling and ventilation in a building. 
It then linked together with the software Ecopilot that interact between the building's 
various systems to minimize the energy consumption. The result of installing Kabonas 
control system for optimization is based on actual measurements. The forecast for 
Nyckeln II is expected to reduce the building's total energy requirements with 24%, 
and the investment is highly profitable from an LCC perspective. 

Carlo Gavazzis Smart House is a technology with innovative solutions that contribute 
to an environmentally friendly, comfortable and safe living. The technology is based 
on that the property shall be flexible and user-friendly, it will be able to take the tenant 
into the future. The report has developed a proposal on smart setup for each dwelling, 
which will increase the comfort and safety. A proposal on various ventilation is 
integrated into the installations goodbye buttons, which are expected to provide some 
savings. 
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Förord 

Valet av examensarbete grundar sig i ett stort intresse för vad som förväntas komma i 
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behövt det. Även vår handledare Boel Holmstedt, Linnéuniversitetet vill vi ägna ett 
stort tack. Vi vill tacka Kjell Carlberg och Sandra Carlander, Kabona AB och Mikael 
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frågor, det hade inte gått utan Er. 
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1 Introduktion 

Denna studie har genomförts i samarbete med PEAB Sverige AB, där Beate Hedén 
Installationssamordnare på PEAB, region Växjö har bistått som handledare. Från 
Linnéuniversitetet i Växjö har Boel Holmstedt energisamordnare och kontorschef på 
Bengt Dahlgren varit ansvarig handledare.  

Nedan beskrivs bakgrunden till det valda ämnet och vilka avgränsningar som har 
fastställts. Även centrala begrepp som används i rapporten förklaras i 
introduktionskapitlet.  

1.1 Bakgrund 

Den 13 september 1993 beslutade EU om begränsningar av koldioxidutsläppen 
genom en förbättring av energieffektiviteten. De ställer här krav på medlemsstaterna 
att utveckla, genomföra och följa upp program inom byggnadssektorn 
(1993/79/EEG). Som ett led till detta har Sverige satt upp energimål för bostäder och 
lokaler, dessa går ut på att energianvändningen skall minskas med 20 % från år 1995 
till 2020. Och där efter med en halvering av 1995års energianvändning till år 2050 
(Energihandboken, 2009). Det kommer att inverka kraftigt på energianvändningen i 
Sverige då bostads- och tjänstesektorn står för 39 % av Sveriges slutliga 
energianvändning. 87 % av den energin står bostäder och lokaler för (Statens 
Energimyndighet ET 2010-45). 

Genom att ställa högre krav på klimatskal och installationer kan energianvändningen 
minskas kraftigt, då nästan 60 % av bostads och tjänstesektorns energianvändning går 
till uppvärmning och varmvatten (Gross, Holger, 2008). Även medvetenheten hos den 
enskilda hyresgästen påverkar, då energianvändningen per m2 boarea för uppvärmning 
av flerbostadshus är större än motsvarande energianvändning i småhus. Det grundas i 
att hyresgästen inte betalar för uppvärmningen i de flesta fall. 

Med den teknikutveckling som har skett de senaste tre decennierna, kommer med stor 
sannolikhet intelligenta system snart bli vanligare i våra bostäder. Utvecklingen har än 
så länge drivits inom större fastigheter, då kontorsfastigheter och offentliga byggnader 
har anammat system för energibesparing, övervakning, säkerhet och även 
bekvämlighet. De senaste åren har dock utvecklingsföretagen även hittat till 
bostadssektorn. 

En aspekt som troligtvis kommer att spela in i framtiden är att bostäderna byggs ur ett 
intelligent perspektiv, då med bekvämlighet och säkerhet i fokus. Detta tillsammans 
med ett energitänk kommer att användas som ett försäljningsargument, då 
energipriserna troligtvis kommer att stiga. 

PEAB Sverige AB som är ett aktivt företag på marknaden vill undersöka 
multifunktionella system som hjälper oss att göra våra hus energisnålare och 
bekvämare, även undersöka de kostnader som detta medför ur ett livscykel perspektiv. 
Detta för att kunna möta framtida behov redan idag. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet är att utvärdera system som energieffektiviserar flerbostadshus, och undersöka 
livscykelkostnader för dessa system, men också presentera lösningar för att kunna styra 
lägenheterna med hänsyn till bekvämlighet och säkerhet. Det vid nybyggnation av 
fastigheter. 

Målet är att visa vilken potential de valda systemen har i energibesparingshänseende 
och med avseende på de boendes bekvämlighet och säkerhet. Målet är också att visa 
på livscykelkostnader för de olika systemen om de implementeras i Peab:s 
flerbostadshus vid nyproduktion.  

1.3 Avgränsningar 

De system som valts att undersöka och lägga fokus på har gjort i samråd med Beate 
Hedén, Installationssamordnare Peab i region Växjö. 

 Styrsystem för driftoptimering av fastigheten 

 Intelligenta installationer för ett bekvämare och säkrare boende. 

 Individuella mätsystem för el och vatten 

Systemen är valda utefter dess förmåga att sänka energiförbrukningen i ett modernt 
flerbostadshus som uppfyller BBR:s krav för energiåtgång. Styrsystemens funktion ska 
i huvudsak optimera värme och ventilation. 

Energiberäkningar kommer att genomföras med datasimuleringsprogrammet VIP 
Energy, det på grund av att Linnéuniversitetet har licens för detta program. Även 
erhållna energiberäkningar för Nyckeln II är utförda i VIP Energy. 

Rapportern avgränsar sig mot att ta hänsyn till byggnadens klimatskal. Många 
rapporter om detta finns redan publicerade.  

Avgränsning görs även mot att beräkna eventuella besparingar på hushållselen, då det 
inte räknas med i BBR:s krav på byggnadens specifika energianvändning. 

Presentation av energibesparingar för hyresgästen i realtid är något som är värt att titta 
på men avgränsas i denna rapport. 

1.4 Definition av centrala begrepp 

Atemp: Arean av samtliga våningsplan utrymmen som värmas till 
mer än 10˚C, som begränsas av klimatskärmens insida. 

 

Balanstemperatur: Med balanstemperatur menas den temperatur som 
byggnadens värmesystem ska värma upp. Resterande värme 
som tillförs för att nå upp till rätt inomhustemperatur 
kommer till exempel från solinstrålning, belysning och 
värmegenerering från de boende. 
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FTX- ventilation:  System där både till- och frånluften är 
fläktstyrda och som dessutom innehåller 
värmeväxlare för återvinning av värmen ur 
frånluften (http://www.svenskventilation.se 
/index. php3?use=publisher&id=1253, 
2011-05-17). 

 

Fjärrvärme: Fjärrvärme är en storskalig metod för att producera och 
distribuera värme. Värmen produceras i en central 
produktionsanläggning och fördelas genom ett rörsystem till 
konsumenterna. Värmeproduktion i ett fjärrvärmeverk är 
mer effektivt än produktion i varje hus/anläggning och 
förbrukar mindre mängd bränsle, vilket innebär både 
ekonomiska och miljömässiga fördelar. 

 

Graddagsjustering:  Ett mått på variationer i utomhustemperaturen. Det används 
för att jämföra en avläst värmeförbrukning med den 
förbrukning som skulle ha blivit under förutsättning att 
temperaturen varit normal för perioden.  

I beräkning av graddagar utgår man från att byggnaden har 
ett uppvärmningsbehov till +20ºC. Graddagarna är 
skillnaden mellan dessa +20ºC och medeltemperaturen 
utomhus per dygn. Ett dygn med medeltemperaturen - 5ºC 
ger alltså 25 graddagar. Medeltemperaturen baseras på 
temperaturstatistik under en 30-årsperiod. 

Intermittentdrift: tidvis drift, ej kontinuerlig. 

 

Klimatskärm:  Byggnadens omslutande ytor så som ytterväggar, fönster, 
dörrar, tak och golv. 

 

Köldbryggor: Svaga punketer i en annars välisolerad konstruktion som kan 
ge upphov till kalla ytor in mot uppvärmda lokaler och även 
kondens på invändiga material. Kan till exempel förekomma 
runt fönster/dörrar eller vid balkonganslutningar. 

 

Luftläckaget:  Oavsiktlig ventilation genom att uteluft läcker in genom 
otätheter i klimatskalet. 

 

Tidskonstant:  Ett mått på den tid det tar för byggnadens 
inomhustemperatur att reagera på en hastig 

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1253
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1253
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rme
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6r
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temperaturförändring utomhus eller vid ett avbrott i 
värmetillförseln. Utgångspunkten vid beräkning av 
tidskonstanten görs ifrån en temperaturskillnad på 1°C 
mellan inomhus- och utomhustemperaturen. Kort 
tidskonstant betyder att byggnaden påverkas relativt snabbt 
av omgivningen. Ju långsammare byggnaden påverkas, ju 
längre blir tidskonstanten. För flerbostadshus ligger den runt 
80-200h (Forslund 2010, s24). Anges i timmar [h]. 

 

Trögt värmesystem:  Trögt värmesystem är värmesystem som tar en längre tid att 
höja eller sänka temperaturen i rummet. Exempel på tröga 
värmesystem är golvvärme, i betongbjälklag. Fördelen med 
ett trögt värmesystem är att ackumuleringsförmågan i betong 
är stor och oftast tillräcklig för att ackumulera hela 
byggnadens värmebehov under dagtid ända ned till -10 
graders ute temperatur (http://www.octopus.tm, 2011-05-
02). Med ett trögt system används väderprognosstyrning 
med förde, då detta kan förutse om det behöver lagras in 
mer värme i byggnaden för att upprätthålla inomhusklimatet. 

 

U-värde:  Anger hur väl en hel byggnadsdel värmeisolerar, till exempel 
tak eller vägg. Det talar om hur mycket värme som vinkelrätt 
passerar genom en yta på 1m2 från den varma till kalla sidan 
när det skiljer en grad mellan utomhus- och 
inomhustemperaturen. Ett lägre värde innebär högre 
isoleringsförmåga. [W/m2,˚C ] 

 

Ventilationsflöde:  Luftmängd per tidsenhet som tillförs lokalen och mäts ofta i 
l/s. 

 

Värmeledning: Talar om ett materials förmåga att släppa igenom värme från 
den kalla till den varma sidan och anger den värme som 
passerar. [W] 

 

Värmemotstånd: Anger värmeströmningen genom en konstruktion. Inversen 
av detta värde är U-värdet. Med ett högt värmemotstånd i 
väggar och tak blir inomhusklimatet bättre såväl sommar 
som vinter (http://www.swedisol.se/sw1325.asp, 2011-05-
17). Ju högre värde desto bättre är värmemotståndet.             
[ m2K W] 

 

Värmeväxlare: En värmeväxlare (VVX) används för att överföra 
värmeenergi från ett medium till ett annat.  

http://www.octopus.tm/
http://www.swedisol.se/sw1325.asp
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmeenergi
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2 Teori 

Kapitlet Teori är uppdelat i tre kategorier. För att läsaren skall få möjlighet att bilda sig 
en grundkunskap om ämnet beskrivs kortfattat hur byggnadens olika system och 
förutsättningar påverkar dess energianvändning. Även hur lönsamheten beräknas på 
lång sikt av de åtgärder som görs. Där efter ges en bild över ett objekt vars 
referensberäkningar behandlas i rapporten. Avslutningsvis presenteras antaganden som 
gjorts för att ha möjlighet till att genomföra vissa beräkningar redovisas här.  

2.1 Parametrar som påverkar byggnadens 
energianvändning 

2.1.1 Byggnadens uppbyggnad 

Byggnader består av en stomme som bär upp konstruktionen och ett klimatskal som 
skyddar konstruktionen och bidrar till att skapa ett behagligt inneklimat. Stommen i 
konstruktionen har även en stor inverkan på hur inneklimatet påverkas, då denna kan 
byggas för att lagra värme, en så kallad tung stomme (Forslund, s.17). En tung stomme 
är precis vad det låter som, en stomme av tegel, lättbetong eller betong, till skillnad 
från en lätt stomme som består av till exempel träregel vägg. 

Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom 
låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och 
effektiv elanvändning (BBR 18.9:1). 

Den stora fördelen med en tung stomme är dess värmelagringsförmåga, vilket innebär 
att när stommen är kallare än lufttemperaturen så lagrar stommen värme, för att sedan 
avge värme när lufttemperaturen sjunker. Sett på ett dygn innebär detta att nattetid 
avger stommen värme och den lagrar värme dagtid, vilket bidrar till ett jämnt 
inneklimat utan att öka energibehovet. Dock är en förutsättning att det finns en 
acceptans på att innetemperaturen varierar inom ett visst spann över dygnet (Forslund 
2010, s.25). 

 

Genom klimatskalet sker de största 
värmeförlusterna i byggnaden, som 
uppgår till 50 % av den totala 
värmeförlusten. 33 % ventileras bort 
via ventilation eller vädring. 
Värmeförluster kan delas upp i två 
typer, transmissionsförluster via 
väggar, golv, tak samt dörrar/fönster 
och luftläckage genom otätheter i 
klimatskalet. Transmissionsförluster 
uppkommer tack vare den 
temperaturskillnad som råder mellan 
inomhus- och utomhustemperaturen. 
Hur stor denna förlust blir kan ställas 
i relevans till hur bra U-värde 

byggnadsdelarna har. Luftläckage är    Figur 2.1 visar värmeförlusternas fördelning 
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den oönskade luftgenomströmning som uppstår då det finns otätheter i klimatskalet. 
Även detta påverkas i huvudsak av temperatur skillnader mellan inne och ute, men 
även slarvigt utförda anslutningar (Energihandboken, s.24). Där olika byggnadsdelar 
ansluts mot varandra uppstår köldbryggor, som bidrar genom ökande 
transmissionsförluster och luftläckage till ökande energianvändning 
(Energihandboken, s.26). 

2.1.2 Lufttäthet 

Byggnadens lufttäthet har en avgörande betydelse för dess energianvändning och 
därmed miljöpåverkan och driftkostnad. Byggnader som uppmäter dålig lufttäthet får 
en ökad energianvändning på grund av försämrat värmemotstånd, oönskat 
ventilationsflöde och försämrad effektivitet hos värmeväxlaren (Lufttäthetens 
handbok 2007, s.11).  

Vid höga byggnader är lufttäthet extra viktigt då det totala termiktrycket är en funktion 
av byggnadens höjd och temperaturskillnad ute – inne. Med reglering av täthet finns 
dock möjlighet att styra tryckskillnaderna(Byggnader och luft 2004, s.13). 

Erfarenheter från flera projekt tyder på att 0,4l/s·m2 vid 50Pa är en rimlig kravnivå 
(Lufttäthetens handbok 2007, s.6). Med takten på att kraven för energianvändningen 
blir allt hårdare, måste även lufttätheten toleransnivå skärpas.  

Om luft tillåts blåsa in i isoleringen till exempelvis en vägg försämras dess u-värde. 
Denna ökade värmeförlust på grund av luftrörelser i byggnadsdelen uttrycks som en 
ökning i värmetransmissionen (Lufttäthetens handbok). 

Klimatskärmen bör ha tillräckligt god täthet i förhållande till det valda 
ventilationssystemet för en god funktion och för injustering av flöden i de 
enskilda rummen. Även ur fuktskadesynpunkt bör klimatskärmens täthet 
säkerställas (BBR 18.6:255). 

I en otät byggnad påverkas ventilationen av vinden, den varierar dock mycket med 
husets fysiska placering och terräng (omgivning). I ett system med värmeväxlare är det 
viktigt att luftläckaget är så litet som möjligt, för att uppnå ett balanserat flöde mellan 
tilluft och frånluft. Ett av skälen till att anordna balanserat luftflöde, är kunna 
återvinna så stor mängd energin ur frånluften som möjligt (Lufttäthetens handbok 
s11). 

2.1.3 Värme/ventilation 

För att kunna uppnå ett bra inneklimat och samtidigt sträva efter låg 
energianvändning, så krävs en effektiv uppvärmning av byggnaden och ett effektivt 
ventilationssystem. 

Värmesystemet kan delas upp i två system värmeproduktion och värmedistribution, 
dessa skiljer sig från byggnad till byggnad. I detta fall används fjärrvärme som 
värmeproducent, där värme tillverkas på ett miljövänligt och fördelaktigt sätt. Inne i 
byggnaden sker en värmedistribution av värmen vanligtvis via ett radiator- eller 
golvvärmesystem (Forslund 2010, s.25). På senare år har det blivit allt vanligare att 
villor installera golvvärme, det är dock inte lika vanligt i flerbostadshus. Tekniken 
borde fungera med fördel i flerbostadshus då ”temperaturprofilen från golv till tak är 
gynnsam från både komfort- och energisynpunkt” menar J. Forslund. Problem som 
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dock uppstår med golvvärme är att använda sig av individuell debitering, då värmen 
fördelar sig med att både gå uppåt och nedåt. Golvvärme är ett lågtemperaturssystem 
som inte bör ha en framledningstemperatur över 27˚C, detta på grund av att inte skada 
golvmaterial. Lågtemperatursystemet medför att det finns möjlighet att ansluta 
solvärmesystem (Forslund 2010, s.77).  

För att uppnå stora besparingar i värmesystemet behövs inga drastiska åtgärder, då en 
sänkning av innetemperaturen på 1˚C ger en besparing på 5-10% av 
energianvändningen. Det kan ställas mot att energianvändningen vintertid kan 
reduceras kraftigt om det räcker med att rumstemperaturen ligger närmare 20˚C än 
uppåt 23-24˚C (Energihandboken 2009, s.50). 

Ventilationen har till uppgift att ventilera bort föroreningar så som koldioxid, lukt och 
fukt med mera och tillföra ren luft. Det finns tre typer av ventilationssystem, 
självdragsventilation (S-ventilation), frånluftsventilation (F-ventilation) och från- och 
tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX-system). I dag ställs det höga krav på 
energiåtervinning och då är det bara FTX-system som blir aktuellt, med sin återvinning 
av frånluftsvärmen. Effektiv återvinning på ventilationen har även inverkan på 
minskad uppvärmning av byggnaden (Forslund 2010, s.83). 

I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får 
ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning av 
ventilationen. Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per m2 
golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m2 golvarean då någon 
vistas där (BBR 18.6:251). 

Vid behovsstyrning av ventilationen finns det möjlighet att göra besparingar på 
energiåtgången, men detta förutsätter att ventilationsinstallationen anpassas med spjäll 
och styrning till varje lägenhet, samt en tryckreglering av luftbehandlingsaggregatet för 
luftflödesreglering (Forslund 2010, s.91). 

Driftorganisationen har en avgörande roll för att värme och ventilation ska fungera på 
ett energieffektivt och korrekt sätt. Underhåll och driftstrategiska förbättringar är 
viktiga och får inte eftersättas (Forslund 2010, s.83).  

2.1.4 Individuell mätning  

Idag finns ett antal flerbostadshus som har kollektiv el, det vill säga att den el som 
förbrukas ingår i hyran. Erfarenheter visar på att om istället individuell mätning görs så 
minskar hyresgästen sin elförbrukning mellan 10-20 %. Detta kan genomföras med att 
hyresgästen betalar för sin förbrukade el eller har ett eget el-abonnemang. Om flera 
abonnemang används i en och samma byggnad kan det vara ekonomiskt fördelaktigt 
att slå ihop dessa, om möjlighet finns att lösa administrativ logistik (Tyrberg, M, 2006). 

Individuell mätning av värme i flerbostadshus kan dock vara orättvisa att gemomföra, 
”detta på grund av att varje lägenhet har olika förutsättningar vad gäller placering i 
byggnaden, så som vädersträck, våningsplan och yta av yttervägg” menar Boel 
Holmstedt. Värmemätning kan delas upp i två principer, mätning av tillförd energi 
eller mätning av rumstemperaturen. Vid mätning av tillförd energi används antingen 
flödesmätning eller radiatormätning (Boverkets Rapport, individuell mätning och 
debitering i flerbostadshus s32). 

Individuell mätning av vatten medför till att skapa potential till att minska på både 
energi som tillförs för att värma upp vattnet och den faktiska mängs som förbrukas. 
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Detta bygger dock på att öka medvetenheten hos den individuelle hyresgästen. Enligt 
en rapport Boverket presenterat så minskar användningen av varmvatten 15-30% vid 
införande av mätning. Regeringen avser att införa krav på individuell mätning av 
varmvatten och el vid ny- och ombyggnation om detta inte är oskäligt (Boverkets 
Rapport, individuell mätning och debitering i flerbostadshus).  

2.1.5 Styr- och reglersystem 

En förutsättning för att kunna uppehålla en god termiskkomfort och samtidigt spara 
energi, är att utforma en anläggning som fungerar i sin helhet. Via ett effektivt styr- 
och reglersystem kan olika funktioner styras för att samverka, då värme, kyla och 
ventilation kan styras ihop finns stora potentialer att spara energi (Carlberg Kabona). 

Installationer som kräver elenergi såsom ventilation, fast installerad 
belysning, elvärmare, cirkulationspumpar och motorer. Dessa skall utformas 
så att effektbehovet begränsas och energin används så effektivt som möjligt 
(BBR 9:52 Styr- och reglersystem). 

Styrning (öppen styrning) av ett system innebär att avsiktligt påverka utgången av en 
funktion som vill uppnås, till exempel att slå på en strömbrytare och lampan tänds. 
Reglering däremot är ett slutet styrsystem som samlar in ärvärden (verkliga värden) för 
att sedan jämför dessa mot börvärden (inställningsvärden) och korrigera därefter till att 
uppnå börvärdet (Energihandboken 2009, s.110). I ett välutvecklat styr- och 
reglersystem finns många finesser så som veckoprogram med temperatursänkning, 
dela in huset i olika zoner för olika temperatur och anpassning utifrån rådande 
väderförhållande med mera. Genom ett effektivt styr- och reglersystem finns det 
besparingspotentialer på 10-20% menar Johan Brock vid TSP (Dagens miljö nr 3, 06, 
s26). 

Vid ett styr- och reglersystem krävs någon typ av styrcentral (DUC eller PLC) som 
behandlar systemets ärvärden, drift- och temperaturstyrningar. Inom 
fastighetsautomation används vanligen en DUC (Data Under Central) som är en 
styrcentral där tyngden läggs på att kunna utföra tyngre matematiska operationer så 
som PID-reglering, beräkning av kurvor och tidsstyrningar. PLC används däremot 
inom industrin där tyngden ligger på att kunna behandla signaler och 
cykeltider(http://www.nerthus.nu/ducsystem.asp, 2011-05-17). DUC:en ansluts med 
fördel mot ett nätverk för att underlätta drift och underhåll, då fellarm och 
förbrukningsstatistik kan övervakas i realtid (Forslund 2010, s.98). En anläggning som 
består av mer än en DUC styrs av ett överordnat system som sammanbinder och 
distribuerar alla funktioner via en överordnad DHC (Data Huvud Central). 

Insamling av data till DUC:en sker med hjälp av givare, som har till uppgift är att 
skicka en signal när något specifikt händer. Det kan t.ex. vara en termometer som 
känner av temperaturer kontinuerlig i en lägenhet. När temperaturen har fallit till en 
lägsta nivå t.ex. 17grader är givaren programmerad att skicka en signal till DUC:en som 
därefter skickar signalen vidare till att starta värmetillförsel, för att värma upp 
lägenheten (Forslund 2010, Kap 6). 

 

http://www.nerthus.nu/ducsystem.asp
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2.1.6 Beräkningsprogram VIP Energy 

VIP Energy är ett program som beräknar energibalansen för byggnader. Byggnaden 
jämförs även mot gällande regler för energihushållning. Resultat redovisas snabbt och 
enkelt simulerade om vad som händer med byggnaden timme för timme under ett helt 
år. 

VIP Energy beräknar den energi som krävs för att värma respektive kyla byggnaden. 
Programmet använder sig av sofistikerade beräkningsmetoder som tar hänsyn till tre 
huvudgrupper av indata: 

1. Byggnadsfysik: värmelagring, värmeledning via transmission, luftläckage och 
köldbryggor. 

2. Installationer: ventilation, värmepumpar, kylmaskiner och golvvärme. 
3. Uteklimat: vind, solinstrålning, temperatur och fukt. 

Komplexa analyser blir lätt definierade och lösta 
(http://www.strusoft.com/index.php/en/products/vip-energy, 2011-05-18). 

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Investeringskalkylering 

För att avgöra om investeringarna av systemen är lönsamma måste beräkningar göras 
som jämför kostnader och besparingar under en bestämd tidsperiod. Om tidsperioden 
är den samma som investeringens livslängd så talar man om livscykelkostnad. 
(http://www.energimyndigheten.se/sv/foretag/energieffektivisering-i-foretag/Stall-
krav-vid-inkop/Livscykelkostnad, 2011-05-17)  

För att beräkna livscykelkostanden finns två användbara metoder, 
återbetalningsmetoden och livscykelkostnadsmetoden. 

2.2.2 Återbetalningsmetoden 

Återbetalningsmetoden är en enkel metod för att utföra en investeringskalkylering. 
Metoden lämpar sig för kortsiktiga investeringar.  Den går ut på att beräkna hur lång 
tid det tar för en investering att betala sig. Nackdelen med den är att den inte tar 
hänsyn till att pengars värde är beroende på när de inträffar i tiden. Detta ger en 
felaktigbild av investeringskalkylen om tidsspannet är på många år, då den inte tar 
hänsyn till dessa kostnadsförändringar. Och inte heller besparingar och 
besparingsförändringar som ges efter att investeringen är betald. 
Man tar alltså reda på hur många år med energibesparingskostnader som behövs för 
att täcka grundinvesteringen. Om energibesparingskostnader är lika stort varje år kan 
man dividera kassaflödet med grundinvesteringen för att få fram återbetalningstiden 
(http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/payoff-metoden.aspx 2011-
05-03).  

Jämförelse Grundinvestering Kassaflöde per period Payofftid i antal perioder

Alternativ 1 -500 000,00 44 444,00 11,250

Alternativ 2 -200 000,00 20 000,00 10,000

Alternativ 3 -200 000,00 10 000,00 20,000

Alternativ 4 -200 000,00 2 000,00 100,000

Tabell 2.1 visar exempel för beräkning av återbetalningstider vid olika grundinvesteringar och 
kassaflöden, Grundinvestering/kassaflöde per period =återbetalningstid. 

http://www.strusoft.com/index.php/en/products/vip-energy
http://www.energimyndigheten.se/sv/foretag/energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/
http://www.energimyndigheten.se/sv/foretag/energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/
http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/payoff-metoden.aspx%2003-05-2011
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2.2.3 Livscykelkostnadsmetoden 

Livscykelkostnadsmetoden (LCC-metoden) lämpar sig för att beräkna investeringen av 
t.ex. styrsystem, då investeringens kostnader och besparingar tas i beaktning under hela 
dess livslängd. Metoden bygger på en rad faktorer som påverkar LCC-analysen. De 
viktigaste faktorerna är: 

 Produktens livslängd [år] 

 Eventuell energikostnad under produktens hela livscykel [kWh] 

 Investeringskostnad för produkten [kr] 

 Underhållskostnad för produktens hela livslängd [kr] 

 Energibesparing [kWh] 

 Kalkylräntan, avkastningskravet [%] 

(Forslund 2010, Kap 8). 

Metoden går ut på att investeringen och alla kostnader jämförs utifrån värden vid 
inköp.  Detta genom att räkna tillbaka den beräknade årliga kostnadsbesparingen 
investeringen väntas ha varje år.  

För att beräkna detta används något som kallas diskonteringsfaktorn. Det är ett mått 
på hur mycket mindre besparingen blir år för år utifrån värdet vid inköp. 
Diskonteringsfaktorn tar alltså hänsyn till ränteutveckling och inflation och beräknar 
pengarnas sjunkande värde.  Diskonteringsfaktorn beräknas enligt: 

1/(1+r)n 

Där: 

 n= livslängd [år] 

 r= real kalkylränta [%] 

Den reala kalkylräntan innebär kalkylräntan utöver inflationen 
(http://www.edkalkyl.se/kalkylparametrar.html 2011-05-18). Genom att använda sig 
av den fås ett ekonomiskt mått som är oberoende av inflation och tidsförskjutningar 
och därmed jämförs kostnader som utfaller vid olika tidpunkter oberoende av tid. 
Kalkylräntan kan förklaras med ett avkastningskrav från investeraren. ”Ju högre 
kalkylränta som används desto mindre lönsam blir en egentlig investering” 
(http://www.xldennis.com/investeringar.htm 2011-05-18).  

 

För att ta hänsyn till energiprisökningen varje år beräknas detta genom att uttrycka en 
faktor: 

(1+q)n 

Där: 

 q= energiprisökning [%] 

 n= livslängd [år] 

Underhållskostnader för investeringen bör också undersökas för att komplettera LCC-
analysen, för att beräkna dessa analyseras kostnadens storlek och eventuell årlig 
underhållskostnadsökning. Underhållkostnadsökningen uttrycks som en faktor: 

http://www.edkalkyl.se/kalkylparametrar.html
http://www.xldennis.com/investeringar.htm
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Kalkylränta 0,04

Energipris ökning 0,02

Livslängd 10

Nuvärde 40074 LÖNSAM

 ÅTGÄRD!

År Investering

[kr]

Kostnads-

besparing

[kr/år]

Diskonter

ingsfaktor

1/(1+r)n

Energipris-

ökning

(1+q)n

Nuvärde

kostnads-

besparing

[kr]

0 -50000

1 10000 0,9615 1,02 9807

2 10000 0,9246 1,04 9619

3 10000 0,8890 1,06 9432

4 10000 0,8548 1,08 9248

5 10000 0,8219 1,10 9073

6 10000 0,7903 1,13 8930

7 10000 0,7599 1,15 8731

8 10000 0,7307 1,17 8563

9 10000 0,7026 1,20 8431

10 10000 0,6756 1,22 8235

SUMMA: 90074

LCC- ANALYS, exempel

(1+k)n 

Där: 

 k= kostnadsökning [%] 

 n= livslängd [år] 

Beräkningsexempel: 

Här följer ett beräkningsexempel, där följande antagande har gjorts: 

 Real kalkylränta, 4 % 

 Årligenergiprisökning, 2 %  

 Årlig besparing 10000kr/år 

 Livslängd för produkten är 10 år  

 Investeringskostnad är 50000kr 

 Underhållskostnader är 500kr/år, ökning 2 % år 

 

Tabell 2.2 visar ett exempel på hur en LCC-analys kan beräknas. 

Nuvärde= SUMMA kostnadsbesparing – Investeringskostnad  
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Tabell 2.3 visar hur underhållskostnader beräknas under en livstid. 

Underhålls-

kostnad/år

Diskongerin

gsfaktor

Underhålls-

kostnadsökning

Nuvärde

kostnads-

besparing [kr]

 [kr] 1/(1+r)
n

(1+k)
n

0 -500

1 0,962 1,020 -490

2 0,925 1,040 -481

3 0,889 1,061 -472

4 0,855 1,082 -462

5 0,822 1,104 -454

6 0,790 1,130 -447

7 0,760 1,149 -437

8 0,731 1,172 -428

9 0,703 1,200 -422

10 0,676 1,219 -412

SUMMA: -4504

Nuvärde: 40074

Nuvärde inkl 

underhållskost-

nader 35570

Fortsättning, underhållskostnader

År

 

 

 

Resultatet av exempelberäkningen som tabell 2.2 och 2.3 visar att investeringen är 
lönsam, och att om investeringen inte genomförs förloras 35570kr i dagens 
penningvärde. 

2.2.4 Känslighetsanalys 

Kalkyl räntan, energiprisökningar med mera är osäkra antagande då man har en lång 
tidsperiod för LCC-analysen.  Det kan då vara svårt att spå dessa kostnadsutvecklingar 
många år fram i tiden. För att analysera dessa risker bör en känslighetsanalys 
genomföras som beräknar utfall, utifrån om kostnaderna skulle stiga eller sjunka under 
investeringens livslängd. Känslighetsanalysen är viktig för analysen, detta för att inte 
stirra sig blind på ett resultat som bygger på kvalificerade gissningar. Med 
känslighetsanalysen blir beslut om investering lättare att fatta 
(http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/kanslighetsanalys-
investering.aspx, 2011-05-18). 

http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/kanslighetsanalys-investering.aspx
http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/kanslighetsanalys-investering.aspx
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Figur2.2 visar exempel på diagram som beskriver förändringen i besparing beroende på 
kalkylräntan. 

2.3 Referensberäkningar Nyckeln II 

2.3.1 Orientering, geografiskt läge 

Referenshuset är ett av två punkthus som kommer att byggas i Jönköping. 
Orienteringen av fastigheten är nordvästlig riktning som framgår av figur 2.3. 
Byggnaden hyser 46 stycken lägenheter fördelade på 10 våningar, varav våning ett 
består av diverse förråd och tvättstuga och våning 10 rymmer fläktrum. Lägenheterna 
är fördelade på 14 stycken ettor, 8 stycken tvåor och 24 stycken treor, storlekarna 
skiljer aningen från lägenhet till lägenhet (Bilaga 5). Byggnadens totalt uppvärmda area 
Atemp=3520m2, var av bostads area består av 2662m2. 

Vid beräkning har byggnaden delats upp i två zoner, en bostadszon och en zon för 
trapphus, förråd och fläktrum. Olika förutsättningar vad gälla verksamhetsenergi, 
fastighetsenergi och temperaturkrav kan på så vis uppfyllas. 

Ränta -2 % 

Ränta -1 % 

Beräknad ränta 

Ränta +1 % 

Ränta +2 % 

 

Figur 2.3 visar de två punkthusens orientering med norr uppåt. 
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Bostäder

Klimatzon I II III

Byggnadens specifika 

energianvändning (kWh per m2 

Atemp och år)

150 130 110

Genomsnittlig 

värmegenomgångskofficient 

(W/m2K)

0,5 0,5 0,5

Lokaler

Klimatzon I II III

Byggnadens specifika

energianvändning (kWh per

m2 Atemp och år)

140 120 100

Genomsnittlig

värmegenomgångskofficient

(W/m2K)

0,7 0,7 0,7

2.3.2 Klimatskal 

Grunden består av ett källarplan som är uppbyggt av leca murverk och betong som 
vardera bygger 190mm. Byggnadens ytterväggar är generellt uppbyggda av samma 
struktur, fasadtegel som monteras mot en 50mm isolerskiva och sedan en gipsskiva 
innan nästa isolerlager på 190mm som avslutas med ett inre ytskikt av gips. Dock 
bortsett från plan nio och tio som består av glesad slätplåt monterad på en gipsskiva 
och isolerad med 170mm i träregelskikt sedan dubbla gipsskivor som inre ytskikt. 

Fönster i fasaden är av typ tre-glasfönster med ett U-värde på 1,2 W/m2K. Dörrarna 
till balkongerna består till huvudsak av glas och deras U-värde är samma som fönster. 

Bostäder ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning, 
installerad eleffekt för uppvärmning, och genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar som omsluter 
byggnaden (Aom), högst uppgår till de värden som anges i tabell 2.4 och 2.5 
(BBR 18.9:2). 

Tabell 2.4 visar kravvärden som ställs på bostäder med fjärrvärme som uppvärmning i Sverige, 
klimatzon III representerar södra Sverige. 

Tabell 2.5 visar kravvärden som ställs på lokaler med fjärrvärme som uppvärmning i Sverige, 
klimatzon III representerar södra Sverige. 

 

Enligt Boverkets byggregler för fjärruppvärmda bostäder får den specifika 
energianvändningen i södra Sverige inte överstiga 110kWh per m2 Atemp och år, och 
det genomsnittliga U-värdet får inte överstiga 0,5W/m2K. Då referenshuset har 
beräknats med en zonindelning på en bostads- och lokaldel så viktas BBR krav på 
bostäder och lokaler (BBR 18.9:2). Detta ger ett viktat värde på den specifika 
energianvändningen på 108kWh per m2 Atemp och år, och ett U-värde på 
0,549W/m2K. Detta jämförs då mot den specifika energianvändning som uppgår 
enligt beräkning till 58kWh per m2 Atemp och år, och det genomsnittliga U-värdet är 
beräknat till 0,422W/m2K (Bilaga 1, beräkningar med VIP Energy). 
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2.3.3 Installationer 

Byggnaden ventileras med ett FTX-aggregat som återvinner 82 % av värmen från 
frånluften. Ventilationen beräknas att ha en kontinuerlig drift under dygnet. Tilluft till 
varje lägenhet tillförs i vardagsrum, sovrum och frånluften tas från WC och som ett 
grundflöde i köket. Köksfläktens frånluft återvinns inte då FTX-aggregatet består av 
en roterande VVX som överför föroreningar så som lukt. Ventilationssystemet som 
betjänar fastighetens lägenheter är placerat på plan tio. 

Uppvärmning av byggnaden sker via uppkoppling mot fjärrvärmenätet, där 
undercentralen är placerad i källaren. Värmesystemet i varje lägenhet består av 
golvvärmesystem i betongbjälklaget, vilket ger byggnaden ett relativt trögt 
värmesystem. 

Individuell mätning av varmvatten beräknar att göra en besparing på varmvattnet med, 
även snålspolande armaturer beräknar att göra en besparing på vattenförbrukningen.  

2.3.4 Energiberäkning VIP Energy 

Beräkningar som har gjorts i VIP Energy redovisas i en sammanställning som heter 
Nyckeltal & energibalans och Specifikation av energiflöden, dessa används för att 
kunna göra jämförelser mot ändringar i byggnaden. Energiberäkningarna har gjorts i 
två modeller som delats in efter fastighetens två zoner, bostäder och lokaler. De 
nyckeltal som används vid jämförelse 
kommer enbart att tas ur 
energiberäkningen för bostäder, då det 
är enbart här som besparingar 
kommer att göras. Det medför att 
beräkningen för den specifika 
energianvändningen uppgår till 
69kWh per m2 Atemp och 
genomsnittligt U-värde 0,494W/m2K 
per m2 Atemp för bostadsdelen (Bilaga 
2). 

De nyckeltal som här väljs att 
presentera är ur synpunkt på 
fastighetsdriften för bostadsdelen. Det 
innebär att de värden som presenteras 
är värmesystemets förbrukning, Atemp 
(exklusive tappvatten) och 
elförsörjning, Atemp. Enligt de två 
värden finns möjlighet att göra 
jämförelser mot justeringar och 
ändringar i beräkningarna. 

Värmesystemet, Atemp:65126kWh 

Elförsörjning, Atemp:14604kWh 

Figur 1.4 visar Specifika energianvändningen för 
Nyckeln II. 
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2.3.5 Besparingsmöjligheter 

Enligt de två följande cirkeldiagrammen som är hämtade ur VIP Energy modellen för 
Nyckeln II visas det överskådligt fördelningen av fastighetens tillförda energi och 
avgivna energi. 

Figur 2.5 visar en fördelning över den beräknade tillförda energin i fastigheten Nyckeln II. 

Figur 2.5 visar på fördelningen inom olika områden på den tillförda energin som kan 
förklara var det finns möjlighet att göra besparingar. Återvunnen ventilation är en 
tillförd energi som tas ifrån frånluften för att värma tilluften, vilket gör att det är 
gratisenergi så när som på driften av fläktar och förluster i kanalsystemet. 
Processenergin är också till stora delar gratisenergi då detta dels består av värme som 
avges från människor och maskiner i byggnaden. Däremot finns det 
besparingspotentialer inom värmeförsörjningen av byggnaden. 

Figur 2.6 visar en fördelning över den beräknade avgivna energin i fastigheten Nyckeln II. 

Figur 2.6 visar på avgiven energi i fastigheten som å andra sidan åskådliggör på var det 
finns möjlighet att göra besparingar. Ventilation och spillvatten står för nästan 60 % av 
energin som lämnar byggnaden, därför finns här stora besparingsmöjligheter. I nyckeln 
II återvinns 82 % av ventilationen vilken är en betydande del. 
Transmissionsförlusterna visar på förluster via olika byggnadsdelar så som 
balkonganslutningar och anslutning vägg-fönster med mera. 
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2.4 Antaganden 

2.4.1 Antaganden för besparing 

Den senaste versionen av Boverkets byggregler ger utrymme till att sänka 

ventilationens minimiflöde från 0.35l/s∙m2 till 0.1l/s∙m2 då det inte vistas någon i 
fastigheten. På ett år finns det stora besparingar att göra då ett antagande skulle kunna 
göras på att varje lägenhet står tom ungefär åtta timmar varje dag. Detta antagande kan 
baseras på att i Sverige är cirka 90 % av befolkningen sysselsatta i arbete och den 
genomsnittliga arbetstagaren arbetar åtta timmar. Även personer som icke är 
arbetsförda/arbetslösa antas lämna lägenheten under dagen. Antagandet får vissa 
marginaler då det kan antas att personer i arbete spenderar stor del av sin semester 
utanför sin bostad. Dock kan antagandet slå fel om det visar sig att det blir hög 
medelålder och då menat pensionärer i fastigheten, detta begränsar vi oss emot.  

På något sätt måste det gå garantera att det inte befinner sig någon person i lägenheten 

när ventilationsflödet har sänkts till 0.1l/s∙m2. Detta sker i offentliga byggnader genom 
att ventilationen sänks då till exempel då inbrottslarmet aktiveras. I en lägenhet är det 
kanske inte aktuellt att installera inbrottslarm, då risken för inbrott är försumbar med 
tanke på portlås och stor rörelse på folk. Någon typ av garanti för att det inte befinner 
sig någon i lägenheten bör finnas, då det inte går att förutsäga att alla personer lämnat 
lägenheten även om den låses från utsidan. 

2.4.2 Antaganden för beräkningar i rapporten 

Följande Indata används till rapportens alla beräkningar: 

 Kalkyl ränta är satt till 4 % 

 Årlig energiprisökning är satt till 2 % 

 Fjärrvärmepris är satt till 0,41kr/kWh 

 Elpriset är satt till 0,93kr/kWh 
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3 Metod 

Rapporten baseras på en erfarenhetsbaserad undersökning, där information hämtas via 
bibliotek, tidskrifter, Internet, företag i branschen. Informationsmöten med 
leverantörer har genomföras, med låg grad av strukturering enligt 
forskningsmetodikens grunder av Patel, Davidsson, för att få information/kunskap 
om smarta styrsystem. 

Med utgångspunkt från referensberäkningar av fastigheten Nyckeln II inhämtas en 
energisimulerings beräkning. Därefter studeras de valda systemens 
energibesparingspotential och insamlad data används sedan för att utföra ny 
energiprognos av referensobjektet Nyckeln II.  

Val av leverantörer kommer att ske genom sökning på Internet och via handledare, 
förhoppning är att detta skall ge oss ett brett underlag för att kunna genomföra 
informationsmöten. För att sedan kunna välja ut de företag som har möjlighet att 
presentera en produkt som passar in på referensobjektet Nyckeln II och inom ramarna 
för Peab Sverige AB:s mål. 

Resultatet utvärderar systemen var för sig för att göra de jämförbara. När besparingen 
är fastställd utvärderas dessa och den ekonomiska analysen utförs med hjälp av en 
livscykelkostnadskalkylering. Denna metod gör det möjligt att se om investeringen av 
systemen är lönsam under långsikt. 

Vid sökning av leverantörer upptäcktes att det finns ett svagt intresse av att dela med 
sig av information, då flertalet företag hänvisar till tidsbrist. Detta resulterade i att 
Beate Heden, Installationssamordnare Peab region Växjö presenterade två företag som 
visade stort intresse. De har med sina spännande produkter givit smarta och 
ekonomiska lösningar åt referensberäkningarna på Nyckeln II.   
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4 Undersökta system från olika leverantörer  

I detta kapitel följer information om de leverantörer och de system som valts att 
undersökas i rapporten. Två företag presenteras i var sin underrubrik med en kort 
inledande företagspresentation följt av produktbeskrivning, sedan följer en strategi för 
åtgärder/funktioner som är aktuella. Av dessa två företag så representerar Kabona ett 
företag för energioptimering och Carlo Gavazzi ett företag som levererar produkter 
för smarta funktioner i fastigheten.  

4.1 Kabona 

Information om Kabonas produkter har inhämtats via informationsmöte som 
genomfördes i Borås 2011-04-18 med Kjell Carlberg, VD Kabona AB och Sandra 
Carlander, Försäljning/Marknadsföring Kabona AB, sedan via löpande kontakt med 
Sebastian Carlberg, Projektledare Kabona AB. Även via Kabonas produktblad som 
används vid marknadsföring. 

4.1.1 Om Kabona 

Företaget grundades 2001 som en utbrytning ur INU. Idag har företaget ca:70 
anställda och omsätter 71Mkr. Kabona AB har kontor i Borås, Göteborg och 
Jönköping men även franchiseföretag så som Kabona Stockholm AB och Kabona 
Malmö AB. Företaget expanderade kraftigt tackvare att programmet Ecopilot togs 
fram. En viktig kugge är att följa upp projekten i 2 års tid och här optimera 
byggnadens system under alla årstider. 

Kabonas verksamhetsidé bygger på frihet, enkelhet och medvetenhet. Kabona menar 
att dagens installationer för styrning och övervakning är onödigt komplicerade, vilket 
medför ökade driftkostnader i form av driftpersonal. De menar även att det 
förekommer fastigheter med anläggningar som styrs oberoende från varandra, så som 
värme, kyla och ventilation. Det kan leda till att systemen motarbetar varandra genom 
till exempel värma och kyla samtidigt, vilket leder till ökade driftskostnader 
(Informationsmöte Carlberg, 2011-04-18).  

4.1.2 Kabonas system 

Kabona bygger sin verksamhet kring deras egenframtagna webbserver WDC för styr, 
regler och övervakning av vissa installationer i en byggnad. Detta knyts sedan samman 
med programvaran Ecopilot som trimmar samverkan mellan byggnadens olika system 
för att minimera energiåtgången. För att slutligen knyta ihop fastighetsägarnas hela 
bestånd används det html-baserade Mybis som visar energiuppföljning, larmserver och 
andra webbaserade fastighetssystem (Informationsmöte Carlberg, 2011-04-18).  

4.1.3 WDC 

WDC står för WebbDatorCentral, detta är en webbserver för styr, regler och 
övervakning av samtliga installationer för värme, kyla och ventilation med mera i en 
byggnad. Driftkort för anläggningen presenteras i form av flödesbilder och 
funktionstexter, de dynamiska värdena redovisas som tabellform och kan även läggas 
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in direkt i flödesbilderna. All dokumentation som rör anläggningen laddas ner i 
WDC:n, såsom apparatskåpsritningar, flödesschema, servicerapporter med mera. 
Åtkomsten av informationen sker enkelt med hjälp av en vanlig webbläsare, vare sig 
om det sker via Internet eller direkt mot WDC:n. System från flertalet leverantörer kan 
styras och övervakas om de kommunicerar med Modbus eller Meterbus.  

WDC:n är konstruerad för att ha en lång livslängd, då hårdvaran inte innehåller några 
rörliga delar och mjukvaran är Linuxbaserad medför flera fördelar. Istället för en rörlig 
hårddisk eller fläkt används ett industriellt minneskort vilket ökar livslängden. Genom 
att använda Linux fås en licensfri programvara, ett stabilt system som inte är beroende 
av uppdateringar (http://www.kabona.com/index.html, 2011-05-18). 

Det finns idag ca:1500st WDC-system i drift runt om i Sverige.  

4.1.4 Ecopilot 

Kabona erbjuder fastighetsägaren en styrstrategi som trimmar samverkan mellan 
byggnadens olika system för att minimera energiåtgången och utsläppen av 
växthusgaser. Styrprogrammet Ecopilot bygger till stor del på en forskningsrapport 
från KTH, där begrepp som balanstemperatur och tidskonstanter har stor inverkan. 
Ecopilot utnyttjar den gratisvärme som tillförs byggnaden via datorer, personer, 
belysning och solinstrålning. Denna värme lagras effektivt i byggnader med tung 
stomme, i så som väggar, golv och tak, på så sätt kan byggnaden spara energi. Det 
optimala är om stommens tröghet medverkar till en framförhållning på 
uppvärmning/kylning som uppgår till tre dygn. Genom att utnyttja byggnadens 
förmåga att lagra energi så ger Ecopilot-programvaran stora besparingar och även ett 
jämnare innerklimat. Rumsgivare eller uppkopplade rumsregulatorer säkerhetsställer 
att rumstemperaturen hålls inom accepterade värden. Energibesparingen storlek 
avgöras till viss del på hur stor temperaturvariation som kan accepteras i fastigheten. 

Rådande väderförhållande har stor inverkan på vilken energimängd som bör tillföras i 
byggnaden, därför är det viktigt att förbereda byggnaden för kommande 
väderförändringar. Genom att automatiskt tillhandahålla lokala väderprognoser som 
uppdateras 2gångr/dygn, med utetemperatur, vindhastighet, vindriktning, sol och 
nederbörd, så optimerar Ecopilot energianvändningen.  

Genom kontinuerliga beräkningar av energibalansen i byggnaden kan den termiska 
lagringskapaciteten utnyttjas för bästa energiutnyttjande. Ecopilot styr börvärden och 
värmeåtervinning med mera, genom att detta styrs under samma system minimeras 
även tid för driftpersonal för injustering. Genom de installerade rumsgivarna kan 
systemfel tidigt upptäckas vid obalans eller fel i ventilation eller värmesystemet. 

Ecopilot presenteras via ett analysverktyg som presenterar byggnadens 
energianvändning och inomhusklimat. Verktyget gör det även enkelt att driftoptimera 
värme- och ventilationssystem (http://www.kabona.com/index.html, 2011-05-18). 

 

http://www.kabona.com/index.html
http://www.kabona.com/index.html
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Figur 4.1 visar ”energianvändningen under senaste veckan. Den högra mätaren visar procentuell 
besparing i förhållande till energianvändningen före utförd energiåtgärd, (referens). Den vänstra 
mätaren visar hur väl den förväntade energianvändningen uppfylls efter energibesparande åtgärder,     
0 % innebär att byggnaden förbrukar den mängs energi som förväntas, energilarm utgår om 
byggnaden drar mer än 2 % över förväntat” (Produkt katalog Kabona). 

Analysverktyget hjälper till med att få svar på följande frågor: 

 Är senaste veckans energianvändning normal? 

 Abonnerar vi på rätt el- och fjärrvärmeeffekt? 

 Är värmesystemet rätt injusterat? 

 Är ventilationen rätt dimensionerad? 

 Är ventilationssystemet rätt injusterat vad gäller drifttider och luftmängder? 

 Har hyresgästen rätt temperatur? 

 Utnyttjar vi solen som värmekälla? 

 Hur känslig är byggnaden för vind? 

4.1.5 Mybis 

Mybis är en webbaserad översikt av fastighetsägarens alla fastigheter som anvädner sig 
av WDC och som överskådligt presenteras i ett kartsystem. Informationssystemet 
samordnar fastigheterna för att underlätta drift och tillgänglighet. Systemet läggs in på 
fastighetsägarens nätverk via en master-WDC, vilket ger tillgång till övergripande 
larmhantering och energiuppföljning för samtliga av de Kabona anslutna fastigheter. 
Även andra system som stöds av ett webbinterface kan anslutas till Mybis, så som 
brandlarm, elsystem, passage/säkerhet, hissar med mera. Mybis är ett helt licensfritt 
och anpassningsbart vilket gör att det med lätthet följer med in i framtida utveckling 
(http://www.kabona.com/index.html, 2011-05-18). 

4.1.6 Förslag till driftstrategi för Nyckeln II 

Denna fastighets värme-och ventilationssystem styrs övergripande av Kabonas 
programvara Ecopilot. Programvaran trimmar samverkan av de olika systemen för 
optimal energibesparing inom de satta rumstemperaturgränserna.  

http://www.kabona.com/index.html
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Genom att kontinuerligt beräkna energibalansen i fastigheten utnyttjas dennes förmåga 
att lagra energi. Börvärden för ventilation och värme, samt drifttider, pumpstopp med 
mera justeras kontinuerligt av Ecopiloten. För att Ecopiloten ska kunna förutse de 
närmaste dygnens behov av värmeenergi så används en lokal väderprognos som 
hämtas 2 gånger/ dygn. Prognosen består av utetemperatur, nederbörd, relativ 
fuktighet, vindhastighet, vindriktning och sol.  

Trådlösa temperaturgivare från Brunata (ej leverantörsberoende) placeras på varannan 
våning och då i 4 stycken av lägenheterna på denna våning, dessa används som 
referensgivare. Dataöverföringen överförs till WDC:n via en stam med mottagare i el-
schaktet. Tillåtna intervall för komfort och ekonomidrift ställs in i Ecopilot. Uppstår 
problem med rumstemperaturen finns möjlighet att komplettera med givare som 
systemet själ söker upp och lägger till. 

För att inkludera den individuella mätning av vattenförbrukningen, installeras även 
mätare på inkommande vattenledning till varje lägenhet. Dessa ansluts trådlöst mot 
stammen i trapphuset för temperaturmätning, datan presenteras sedan tillsammans 
med Ecopilot. 

Ecopiloten sparar stora mängder energi. Genom att utnyttja internvärme och 
solinstrålning optimalt sker en betydande avlastning av värmesystemet. Vid de driftfall 
då fastigheten utsätts för många soltimmar dagtid är Ecopiloten extra försiktig med att 
tillföra värmeenergi under natten. Ju större temperaturintervall hyresgästerna tillåter i 
fastigheten desto större energibesparing.     

Ecopilot presenteras via ett analysverktyg som presenterar byggnadens 
energianvändning och inomhusklimat. Verktyget gör det även enkelt att driftoptimera 
värme- och ventilationssystem. 

Energi och klimatavtal är obligatoriskt i 2år och säkrar att fastigheten optimeras 
optimalt under garantitiden, energianvändningen redovisas i en rapport kvartalsvis.  

4.1.7 Grunddata för beräkningar 

För att beräkna en prognos för vad man sparar vid installation av Ecopilot används 
faktiska mätningar från redan installerade Ecopiloter. Variabler som påverkar 
prognosen: 

 Rådande väderförhållande 

 graddagsjustering och tidskonstanter 

 balanstemperatur 

 tillåten temperatur intervall 

För att bestämma en prognos är det viktigaste att byggnadernas tidskonstanter och 
balanstemperatur, är jämförbara. Besparingspotentialen visas med hjälp av ett 
referensobjekt, och det ligger till grund för prognosen till referensobjektet Nyckeln II. 

Med detta sätt att spå prognosen ges en verkligbild av vad installation kommer att ge.  

Sebastian Carlberg expert på Ecopilot menar att en total energibesparing på 24 % bör 
uppnås med att installera Ecopilot i Nyckel II. 
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Det antagande grundar han på vetskapen om Nyckeln II:s förutsättningar.   

Referensobjekten som visas i figur 4.2 en äldre byggnad med sämre U-värde, 
det ger Nyckeln II mer besparingspotential. Ytterligare har vi tyvärr inte 
gjort lägenheter med FTX-aggregat än, så de siffror som kommer från huset 
nedan är med bara frånlufts fläktar. Så detta ökar besparingspotentialen hos 
Nyckeln II ytterligare med Ecopilot. De siffror som visas är inkl varmvatten, 
besparingen blir alltså större när det bara är t.ex. radiator eller golvvärme vi 
tittat på (Sebastian Carlberg, Projektledare Kabona AB). 

 

 

Figur 4.2 visar på Ecopilots besparingspotential för Kabonas referensobjekt under de fyra första 
månaderna 2011 jämfört med 2010.  
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4.2 Carlo Gavazzi, Smart-House 

Information om Carlo Gavazzis produkter har inhämtats via informationsmöte med 
Mikael Astrén, Säljare som genomfördes i Växjö 2011-05-05. Även via produktblad 
om Smart-House har information inhämtats. 

4.2.1 Om Carlo Gavazzi 

Carlo Gavazzi grundades i Milan 1931 och haft en stadig utveckling, 1979 etablerades 
företaget i Sverige. Carlo Gavazzi tillverkar och marknadsför ett brett produktprogram 
inom industriell automation som bygger på mer än 70 års erfarenhet. Företaget är 
världsomspännande med kontor i Europa, Asien och Nord Amerika. Den svenska 
verksamheten omsatte 2010 cirka 66Mkr. 

Carlo Gavazzi erbjuder produkter på ett flertal områden inom automation så som 
Sense, Switch, Control, Fieldbus och EcoEnergy. Inom området Fieldbus ligger 
produkten Smart-house som riktar sig dels mot offentliga sektorn men även mot 
privata småhusägarna (http://www.gavazzi-automation.com/se/group.asp, 2011-05-
18). 

4.2.2 Smart-House 

Smart-House är en teknik med innovativa lösningar för att bidra till ett miljövänligt, 
bekvämt och säkert boende. Tekniken bygger på att fastigheten skall bli flexibel och 
användarvänlig, det ska kunna ta hyresgästen in i framtiden. Smart-House används 
med fördel då besparingar på energiförbrukningen vill uppnås, då basfunktioner som 
belysning, el och värme enkelt blir programmerbara (Informationsmöte Astrén, 2011-
05-05).  

4.2.3 Funktioner 

Via Smart-House fås en hel del användarvänliga funktioner som både är 
energibesparande och underlättar för hyresgästen. Funktioner som de boende i 
lägenheterna kommer att uppleva som annorlunda mot en vanlig installation är att 
systemet är formbart. Detta innebär att det finns alltid möjlighet till att genom enkla 
åtgärder förändra funktioner. 

Smart-House bygger på ett antal grundpelare i hemmet, så som komfort, säkerhet, 
användarvänlighet, kontroll, flexibilitet och energiekonomi. Dessa funktioner arbetar 
ständigt tillsammans för att ge byggnaden dess smarta funktioner som underlättar i 
vardagen. 

För att ge en liten överblick om vad som är möjligt med ett intelligent system som 
Smart-House så kommer här några guldkorn: 

 Ventilation och värme styrs automatiskt efter dygnsrytm med funktioner så 
som dag/ nattsänkning och närvarostyrning av flöden för komfort och 
energibesparing. 

http://www.gavazzi-automation.com/se/group.asp
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 Belysning kan lätt regleras som i vanliga installationer, men med fördelen att 
all belysning i bostaden kan släckas/tändas med ett knapptryck, till exempel 
vid sängen eller ytterdörren. Även vägguttag kan regleras här för att undvika 
att kaffebryggaren eller strykjärnet glöms på. 

 Olika ljusscenarion kan även programmeras för olika tillfällen så som tv-
belysning eller festbelysning. Även simulering av att någon befinner sig i 
bostaden då den är tom, som vid semester. 

 När bostaden lämnas och larmas så övergår närvarodetektorer från att vara 
ljusreglerande till att bli larmdetektorer. Skulle bostaden larma för brand, 
inbrott eller vattenläckage så meddelas du snabbt via sms eller kan 
belysningen i lägenheten ställas in för att blinka. 

 Via en centralt placerad kontrollpanel fås en bra överblick av bostaden, då 
gällande status på fönster och dörrar (öppen/stängd), de aktuella 
energiförbrukningar och belysningsstatus. 

Detta är bara att urval av funktioner som finns tillgängliga, det är egentligen bara 
fantasin som sätter begränsningar (Informationsmöte Astrén, 2011-05-05). 

4.2.4 Uppbyggnad 

Smart-House är uppdelat i två system, en del som tar hand om de inkommande 
signalerna från till exempel tryckknappar, sensorer och givare, den andra delen utför 
manövrering från utgångarna så som belysning, vägguttag och reglering av spjäll.  

Insignaler och manövrering av utgångar i systemet kopplas samman med Carlo 
Gavazzis installationsbuss Dupline, den kallas även för 2-trådsbuss, då den består av 
två trådar. Detta bidrar till en förenklad och kostnadseffektiv kabeldragning då dessa 
två trådar binder samman hela systemet. Då kabellängden på Duplinen kan vara upp 
till 10km lång och inga krav på specialkabel finns underlättas installationen 
(http://www.smart-house.nu/index.asp, 2011-05-18). 

Signaler som skickas via Duplinen behandlas av en centralenhet som innehåller alla 
funktioner systemet kan utföra. Med funktion menas här att när en ingång påverkas av 
till exempel en tryckknapp så utför en eller flera utgångar en förprogrammerad uppgift. 
Funktionen som skall utföras programmeras med lätthet om via en PC om 
förutsättningar ändras. 

Utgångsmodulen placeras med fördel tillsammans med centralenheten och här ifrån 
dras en styrd fas till varje individuellt vägguttag/belysning/fläkt som skall styras. 
Eluttag som inte skall styras installeras på konventionellt sätt. 

Med den styrning som Smart-House erbjuder finns möjlighet att sänka 
ventilationsflödet då belysning och utvalda eluttag stängs av via Hej då knappen. Detta 
antas att vara tillräcklig garanti för att det inte befinner sig någon i lägenheten då det är 
mörkt och varken spis eller TV fungerar. 

Systemet är licensfritt vilket gör det konkurrenskraftigt gent emot andra liknande 
system. Installationen kräver inga specialkunskaper vilket gör att den lokala 
installatören kan montera systemet, till skillnad från till exempel KNX som är 
komplext. Som försäljningsargument kan även påvisas att installationstiden visat sig 
vara ca 15 % snabbare än konventionell installation, och där med sjunker kostnaden 
för investeringen (Informationsmöte Astrén, 2011-05-05).  

http://www.smart-house.nu/index.asp
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4.2.5 Förslag till åtgärdsstrategi för Nyckeln II 

Belysning justeras till att normalt aldrig ge mer än 80 % av fullt ljus, vilket minskar 
elförbrukningen och livslängden på ljuskällorna. Vid behov av fullt ljus justeras detta 
med en knapptryckning.  

Ventilation närvarostyrs via funktionsknappen hemma/borta, detta garanterar i stort 
att det inte befinner sig någon i bostaden då även eluttag och belysning slås av vid 
denna aktivering.  

Ljusreglering i form av central dimning i tvåornas och treornas vardagsrum, ger en 
ombonad och trevlig känsla.   

Möjligheten att visa information om lägenheten på Internet och via telefonen, 
centralmodulen antagas anslutas mot Internet. 

4.2.6 Val av installationsmaterial  

Ett lägenhetspaket på vilka funktioner och priser som är tänkbara i Nyckeln II har 
tagits fram i samråd med säljare på Carlo Gavazzi. Tanken är att det skall finnas 
möjlighet att för hyresgästen att kunna beställa kompletterande funktioner i form av 
ett utbyggnadssortiment. Ett visst utrymme i form av modulplatser i centralen och 
eventuellt tomrör måste lämnas för att underlätta installationen av dessa eventuella 
utbyggnader. 

För fastigheten har det utformats tre stycken grundpaket, som indelats på 
lägenheternas storlek: Lägenhetspaket 1 (1 ROK), Lägenhetspaket 2 (2 ROK) och 
Lägenhetspaket 3 (3 ROK). Paketens grundinnehåll består av tre funktioner: styrning 
av belysning och eluttag, styrning av ventilation och säkerhet i form av rökgas sensor 
till varje lägenhet. 

Lägenhetspaket 1 består av lägenheterna med 1 rum och kök, produkter och priser 
presenteras i tabell 4.1. De har utrustats med en centralenhet som har möjlighet att 
styra åtta utgångar och två dimningsbara utgångar i lägenheten. En 
flerfunktionstryckknapp monteras i hallen där hela lägenhetens belysning styrs och 
hemma/bortafunktionen är placerad. En universalingång placeras i WC/Tvätt för att 
inkludera även denna belysning till centralstyrningen. Möjligheten finns att välja vilka 
eluttag som ska styras via hemma/bortafunktionen. En rökgas sensor monteras 
centralt i lägenheten. Ventilationsstyrningen monteras på till-och frånluftsspjällen.  

Tabell 4.1  visar den totala materialkostanden för de 14 lägenheter som utrustas med 
Lägenhetspaket 1. 

Lägenhetspaket 1 Antal Typ av produkt Beteckning Pris

1 ROK (14st) 1 Programmerbar centralenhet BH8-CTRLX-230 3658

1 Modul med 8st reläutgångar BH4-RE16A8-230 1251

1 Dimmer för belysning, 2st reläutgångar BH4-D230W2-230 1253

1 Universalingång för montage bakom TK BDB-INCON4 191

1 Tryckknapp 4 kanaler B5X-LS4 403

1 Rökgas sensor BSG-SMO 1172

2 Utgång för triac (ventilationsstyrning) DBA-SSTRI1 485

Summa per lägenhet 8898

Summa (exkl moms) 124572  
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Lägenhetspaket 2 består av lägenheterna med 2 rum och kök, produkter och priser 
presenteras i tabell 4.2. De har utrustats med en centralenhet som har möjlighet att 
styra åtta utgångar och två dimningsbara utgångar i lägenheten. En 
flerfunktionstryckknapp monteras i hallen där hela lägenhetens belysning styrs och 
hemma/bortafunktionen är placerad. En universalingång placeras i vartdera rum så 
som WC/Tvätt, sovrum 1 och klädkammaren alternativt sovrum 2, för att inkludera 
även denna belysning till centralstyrningen. Möjligheten finns att välja vilka eluttag 
som ska styras via hemma/bortafunktionen. En rökgas sensor monteras centralt i 
lägenheten. Ventilationsstyrningen monteras på till-och frånluftsspjällen. 

Tabell 4.2  visar den totala materialkostanden för de 16 lägenheter som utrustas med 
Lägenhetspaket 2.  

Lägenhetspaket 3 består av lägenheterna med 3 rum och kök, produkter och priser 
presenteras i tabell 4.3. De har utrustats med en centralenhet som har möjlighet att 
styra åtta utgångar och fyra dimningsbara utgångar i lägenheten. En 
flerfunktionstryckknapp monteras i hallen där hela lägenhetens belysning styrs och 
hemma/bortafunktionen är placerad. En universalingång placeras i vartdera rum så 
som WC/Tvätt, sovrum 1, sovrum 2 och klädkammaren, för att inkludera även denna 
belysning till centralstyrningen. Möjligheten finns att välja vilka eluttag som ska styras 
via hemma/bortafunktionen. En rökgas sensor monteras centralt i lägenheten. 
Ventilationsstyrningen monteras på till-och frånluftsspjällen. 

Tabellen 4.3 visar den totala materialkostanden för de 16 lägenheter som utrustas med 
Lägenhetspaket 3. 

Sammanställning av fastigheten Nyckeln II visas i tabell 4.4 med sina 46 lägenheter, får 
en total materialkostnad för installationer på 724.516kr. Detta inkluderar ett 
ventilationspaket på två ventilationsspjäll med tillhörande motorer som levereras av 
annan leverantör. 

 

Lägenhetspaket 2 Antal Typ av produkt Betecknign Pris

2 ROK (8st) 1 Programmerbar centralenhet BH8-CTRLX-230 3658

1 Modul med 8st reläutgångar BH4-RE16A8-230 1251

1 Dimmer för belysning, 2st reläutgångar BH4-D230W2-230 1253

3 Universalingång för montage bakom TK BDB-INCON4 191

1 Tryckknapp 4 kanaler B5X-LS4 403

1 Rökgas sensor BSG-SMO 1172

2 Utgång för triac (ventilationstyrning) DBA-SSTRI1 485

Summa per lägenhet 9471

Summa (exkl moms) 75768

Lägenhetspaket 3 Antal Typ av produkt Betecknign Pris

3 ROK (24st) 1 Programmerbar centralenhet BH8-CTRLX-230 3658

1 Modul med 8st reläutgångar BH4-RE16A8-230 1251

2 Dimmer för belysning, 2st reläutgångar BH4-D230W2-230 1253

4 Universalingång för montage bakom TK BDB-INCON4 191

1 Tryckknapp 4 kanaler B5X-LS4 403

1 Rökgas sensor BSG-SMO 1172

2 Utgång för triac (ventilationstyrning) DBA-SSTRI1 485

Summa per lägenhet 10724

Summa (exkl moms) 257376
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Tabell 4.4 visar fastigheten Nyckeln II samtliga investeringar av smarta och energibesparande förslag. 

Antal lägenheter 46st Antal Anm. Kostnad per post Summa

1 ROK 14 á 8898 124572

2 ROK 8 á 9471 75768

3 ROK 24 á 10724 257376

Ventilationsspjäll 46 Paket om 1st tilluft,

1st frånluftsspjäll, 2st motor

á 5800kr 266800

Totalsumma (exkl moms) 724516  

4.2.7 Energibesparings åtgärd 

4.2.7.1 Modell med intermittentdrift 

Förslag till energibesparingsåtgärden i fastigheten Nyckeln II går ut på att använda 
intermittentdrift av ventilationen, det baserar sig på det antagande som har gjorts 
under kapitel 2.3.1. Det innebär att 
bostaden kommer vara tom under åtta 
timmar per dygn. Vid beräkning med VIP 
Energy har antagandet på åtta timmar förts 
in att ske mellan 08.00 och 16.00, då 
arbetsdagen normalt verkar (Bilaga 4). 
Under denna tidsperiod har även 
verksamhetsenergin minskats, vilket 
innebär att belysning och maskiner av olika 
slag inte används. Data som använts:  

 
 
 

 Kl 00.00–
08.00→Ventilationsflödet 
0,35l/s•m2 

 Kl 08.00–
16.00→Ventilationsflödet 
0,10l/s•m2 

 Kl 16.00–
24.00→Ventilationsflödet 
0,35l/s•m2 

 Kl 00.00–08.00→ Personer tillför 
1W/m2, verksamhetsenergi 4,61W/m2 

 Kl 08.00–16.00→Personer tillför 0W/m2, verksamhetsenergi 0,50W/m2 

 Kl 16.00–24.00→ Personer tillför 1W/m2, verksamhetsenergi 4,61W/m2 

Införd data till VIP Energy har presenterat en specifikation av energiflöden som visar 
värmesystemets förbrukning, Atemp (exklusive tappvatten) och elförsörjning, Atemp. 

Värmesystemet, Atemp:74846kWh 

Elförsörjning, Atemp:12007kWh 
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4.2.7.2 Ändring av grundmodell (grundmodell II) 

För att möjliggöra en rättvis bedömning 
av åtgärden med intermittentdrift, så 
ändras även värdena i grundmodellen till 
att verksamhetsenergin kommer vara 
nära noll under åtta timmar (Bilaga 3). 
Det ger att även i grundmodellen måste 
det skjutas till mer värme från systemet. 
Data som ändras i grundmodellen: 

 Kl 00.00–08.00→ Personer 
tillför 1W/m2, 
verksamhetsenergi 4,61W/m2 

 Kl 08.00–16.00→Personer tillför 
0W/m2, verksamhetsenergi 
0,50W/m2 

 Kl 16.00–24.00→ Personer 
tillför 1W/m2, 
verksamhetsenergi 4,61W/m2 

Införd data till VIP Energy visar en ny 
grundmodell med specifikation av 
energiflöden som visar värmesystemets 
förbrukning, Atemp (exklusive tappvatten) 
och elförsörjning, Atemp. 

Värmesystemet, Atemp:78893kWh 

Elförsörjning, Atemp:15069kWh 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av de energibesparande åtgärderna var för sig. 

5.1 Kabona 

Resultatet av att installera Kabonas styrsystem för driftoptimering bygger på faktiska 
mätningar från liknande referenshus, där mätningar innan och efter installation har 
insamlats. Mätningar från referenshus har pågått under 4månaders tid, och för att få 
fram dessa mätningar har Ecopilotens programvara varit till hjälp. En av programmets 
funktioner är just att jämföra energiförbrukningen i realtid mot tidigare förbrukning 
under samma månad tidigare år. 

5.1.1 Prognosens besparing  

Resultatet av att installera Ecopilot i Nyckeln II förväntas göra en total 
energibesparing på 24 % av byggnadens totala energibehov. Resultatet presenteras i 
diagram, där värden före, och efter installation av Ecopiloten visas vid varandra. 
Underhållskostnader för Ecopiloten beräknas vara 0 kr per år då underhåll av 
befintliga system likväl utförs vilket gör merkostnaden av Ecopiloten obefintlig i 
förhållande till summan för underhåll av byggnaden. 

Prognosens besparing är grundad på följande data: 

 Fjärrvärme pris=0,41kr/KWh 

 Elpris=0,93kr/KWh 

 
Figur 5.1 visar diagram för prognos av Nyckeln II 
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Figur 5.2 visar diagram för besparing av Nyckeln II 

Diagrammen visar förbrukningen uppdelad i värmeenergi och elenergi, före och efter 
installation av Ecopilot. Här redovisas även prognosen för kostnadsbesparingen.  

5.1.2 LCC analysen av Ecopilot  

Indata: 

 Investeringskostnad 50 000 kr 

 Kostnadsbesparing/år 10 626 kr 

 Energiprisökning 2 % 

 Kalkylränta 4 % 



32 
Martin Johansson och Johan Eidevåg 

 Underhållskostnad/år 0 kr 

 Extra kostnader 7000 kr*2 för in justering av systemet och uppföljning av de 
2 första åren. 

 Livslängd 25 år  

Tabell 5.1 visar LCC-analys på anskaffning av Kabonas Ecopilot 

LCC analys

Kalkylränta 0,04

Energipris 

ökning 0,02

Livslängd 25 år

Investering Kostnads-

besparing

Diskonteri

ngsfaktor

Energipris-

ökning

Nuvärde

 kostnads-

besparing

 [kr] [kr/år] 1/(1+r)
n

(1+q)
n [kr]

0 -50000

1 10626 0,962 1,02 10421

2 10626 0,925 1,04 10221

3 10626 0,889 1,06 10022

4 10626 0,855 1,08 9827

5 10626 0,822 1,10 9641

6 10626 0,790 1,13 9489

7 10626 0,760 1,15 9277

8 10626 0,731 1,17 9099

9 10626 0,703 1,20 8958

10 10626 0,676 1,22 8751

11 10626 0,650 1,24 8564

12 10626 0,620 1,27 8367

13 10626 0,600 1,29 8224

14 10626 0,580 1,32 8135

15 10626 0,560 1,34 7973

16 10626 0,530 1,37 7715

17 10626 0,510 1,40 7587

18 10626 0,490 1,43 7445

19 10626 0,470 1,46 7291

20 10626 0,450 1,49 7124

21 10626 0,440 1,52 7106

22 10626 0,420 1,55 6917

23 10626 0,410 1,58 6883

24 10626 0,390 1,61 6672

25 10626 0,380 1,64 6622

SUMMA: 208 344 kr

År

Investering:   -50 000 kr

Nuvärde:     158 344 kr  
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Tabell 5.2 visar nuvärdesbesparingen efter underhållskostnader. 

 

Resultatet av beräkningen visar att investeringen är lönsam och att investeringen har 
ett kapitalvärde på 144613 utöver avkastningskravet som är satt till 4 % i denna 
beräkning, då är restvärdet på produkterna ej medräknade i kalkylen. 

5.2 Carlo Gavazzi 

Här presenteras beräkningar som genomförts för energibesparing och LCC-kalkyl. 
Beräkningarna har enbart genomförts på åtgärden då ventilationen körs med 
intermittentdrift, då avgränsning har gjorts mot besparing av hushållselen. 

5.2.1 Energibesparing 

Beräkning 1 

Då modellen med intermittentdrift (Bilaga 4) jämförs mot grundmodellen för 
fastigheten Nyckeln II visar det på att besparingen blir negativ för varje år med en 
summa på -1570 kr/år. 

Värmesystemets förbrukning (före – efter): kWh/år. 

Elförbrukning (före – efter): kWh/år. 

Beräkning med värdena för el: 0.93kr/kWh och fjärrvärme: 0.41kr/kWh. 

Värmesystemet: kr/år. 

Elförbrukning: kr/år. 

Besparing per år på att genomföra investeringen: kr/år. 

 

År Extra-

kostnader

/år/kr

Diskongerings-

faktor 1/(1+r)n

Underhålls-

kostnadsök

ning

nuvärde 

kostnadsbesparing

1 -7000 1  -7000

2 -7000 0,962 1,0 -6734

SUMMA: -13734

Nuvärde: 158344

Nuvärde 

Inkl:

underhålls 

kostnader

Extra kostnader

144610
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Beräkning 2 

Då modellen med intermittentdrift jämförs mot grundmodell II (Bilaga 3) för 
fastigheten Nyckeln II visar det på en lönsam besparing för varje år med en summa på 
4507 kr/år. 

Värmesystemets förbrukning (före – efter): kWh/år. 

Elförbrukning (före – efter): kWh/år. 

Beräkning med värdena för el: 0.93kr/kWh och fjärrvärme: 0.41kr/kWh. 

Värmesystemet: kr/år. 

Elförbrukning: kr/år. 

Besparing per år på att genomföra investeringen: kr/år. 

Resultatet visar på att genomförande av intermittentdrift av ventilationen ger en årlig 
besparing om modellerna med samma förutsättning på närvaro i bostaden används, 
vilket måste förutsättas vara den korrekta jämförelsen. 

5.2.2 LCC-analys 

Då LCC-analysen genomförs beräknas det på det värde som erhölls ur 
energibesparingsberäkning 2. LCC-analysen enligt tabell 5.2 resulterar i att 
investeringen inte blir lönsam, då det visar sig att om investeringen genomförs blir 
nuvärdeskostnaden -178 451kr. 

Det beräknas på då indata är: 

 Investeringskostnad 266 800 kr 

 Kostnadsbesparing/år 4506 kr 

 Energiprisökning 2 % 

 Kalkylränta 4 % 

 Underhållskostnad/år 0 kr 

 Livslängd 25 år 
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Tabell 5.3 LCC-analys på investering av ventilation med intermittentdrift. 

 

Då investeringen inte räknas betunga fastigheten med fler underhållskostnader än vad 
som redan är nödvändigt görs ingen beräkning för extra kostnader. 

År

Investering  

       (kr)

Kostnads- 

besparing

      (kr/år)

Diskonterings-

faktor 

1/(1+r)n

        (%)

Energipris-

ökning 

(1+q)n

     (%)

Nuvärde  

kostnads-

besparing 

(kr)

0 ´-266.800

1 4506 0,96 1,02 4419

2 4506 0,92 1,04 4334

3 4506 0,89 1,06 4250

4 4506 0,85 1,08 4167

5 4506 0,82 1,10 4088

6 4506 0,79 1,13 4024

7 4506 0,76 1,15 3934

8 4506 0,73 1,17 3858

9 4506 0,70 1,20 3799

10 4506 0,68 1,22 3710

11 4506 0,65 1,24 3631

12 4506 0,62 1,27 3548

13 4506 0,60 1,29 3487

14 4506 0,58 1,32 3449

15 4506 0,56 1,34 3381

16 4506 0,53 1,37 3271

17 4506 0,51 1,40 3217

18 4506 0,49 1,43 3157

19 4506 0,47 1,46 3092

20 4506 0,45 1,49 3021

21 4506 0,44 1,52 3013

22 4506 0,42 1,55 2933

23 4506 0,41 1,58 2918

24 4506 0,39 1,61 2829

25 4506 0,38 1,64 2808

SUMMA: 88.349kr

Investering ´-266.800kr

        Ej lönsam investering → Nuvärde ´-178.451kr
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6 Analys 

I analysdelen jämförs och analyseras resultatet med teorin som är skriven tidigare. 
Stämmer teorierna med resultatet eller stämmer de inte? 

Resultatet som har presenterats visar att potentialen av att installera ett 
driftoptimeringssystem till Nyckeln II kan uppgå till 24 %. Det att jämföra med de 10-
20% som Johan Brock menar att det finns möjlighet att spara i kapitlet teori (Dagens 
miljö nr 3, 06, sid 26). Det visar att resultatet stämmer överens mot den teori som 
använts. 

Ur ett LCC-perspektiv är investeringen av Kabonas Ecopilot lönsam, och betalar av 
sig på ca 5år. Den beräknade livslängden på 25år ger därefter en ren vinst under en 20 
års period. Det bidrar till en större bokförd vinst än dom 144 613kr som LCC-
analysen visar under produktens livslängd, det till följd av avkastningskravet. Att 
nämna är alltså, så länge denna typ av beräkning slutar på ett nuvärde av minst 0 kr så 
är investeringen lönsam utifrån vad beställarean har satt för avkastningskrav.  

Att installera ett driftoptimeringssystem i ett flerbostadshus är således en mycket god 
investering. Det påvisas av de faktiska mätningar som är utförda av Kabona. Dessa 
visar att besparingspotentialen med deras system är i regel 15-25 % beroende på 
objektets specifika förutsättning.  

Resulterande undersökning av Carlo Gavazzis produkter, för att införa ett intelligent 
system visar att investeringen inte går att räkna hem ur ett LCC-perspektiv. Det på 
grund av att den förväntade energibesparings potential som undersöktes inte gick att 
uppnå. Det beror på att huset Nyckeln II är utrustat med ett FTX-system som 
återvinner energin ur ventilationsluften med 82 %. Till följd av det leder resultatet av 
att närvarostyra ventilationsflödet i lägenheterna till att besparingen endast kan ske av 
de resterande 18 %. Åtgärden antas visa stor besparingspotential i ett objekt utan 
installerat FTX-system. 

Vid införande av ett intelligent system förväntas det finnas besparingspotential på 
hushållselen, vilket medför en lägre boendekostnad. En aspekt som dock måste 
beaktas är att vid sänkt hushållsel-förbrukning så minskar processenergin i lägenheten, 
vilket leder till att det krävs ökad tillförsel av värmeenergi via värmesystemet. Det 
innebär att fastighetens specifika energianvändning kommer att öka till ett mer verkligt 
värde, som egentligen skulle ställas mot BBR:s krav. 
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7 Diskussion 

Forskning och systemutveckling inom fastighetsbranschen har än så länge inriktat sig 
på den offentliga, kommersiella och industriella marknaden, på grund av att det är här 
det finns tunga finansiärer. Det märkte vi av när vår datainsamling skulle ta sin början, 
då det inte fanns någon direkt satsning på flerbostadshus. Det fanns företag som sa att 
”det är en intressant bit att titta på men vi har inte gjort något sådant innan” sedan 
hänvisades vi vidare till andra inom företaget som sedan visade sig att inte ha tid. Det 
gjorde att datainsamlingen gick trögt och dyrbar tid gick förlorad. Men vad vi ändå 
kunde reflektera över är att med ökade krav från Boverket på bostäder så har tankar 
och satsningar börja ta fart även inom denna sektor. 

Med centralt ökade krav från EU måste det börja fokuseras på den individuella 
användningen av energi, då detta faktiskt är en energi som tillhör boendet. 
Investeringar som minskar förbrukningen av till exempel hushållselen kanske inte är 
lönsamma, men skall vi kunna pressa ner energiåtgången i botten så måste även sådana 
åtgärder genomföras. Med ökade energipriser kan det visa sig vara lönsamt på längre 
sikt då den årliga energiprisökningen som används för att genomföra LCC-analys 
kanske satts för lågt. 

Energisnåla fastigheter är kanske ett begrepp som är svårt att använda vid försäljning, i 
slutändan vill ändå de boende bo bekvämt och billigt. Att bo energisnålt behöver inte 
innebära att det blir billigare för den enskilde kunden tyvärr, då besparingen används 
för att betala den eventuella extra investeringen. Men att använda begreppet smart 
boende eller intelligent hem kan vara något som lockar kunden, då det kan gör 
vardagen enklare och säkrare, tänk att inte behöva oroa sig för att strykjärnet inte är 
avstängt. 

Energiberäkningar som genomförts med VIP Energy har gett oss en tankeställare med 
hänsyn till data som matas in i programmet. Det finns ständigt många antaganden som 
måste tas ställning till. De antaganden som görs kan ge glädje siffror på energibalansen 
och den specifika energianvändningen, vilket sedan innebära att en bostad presenteras 
som energisnål då den kanske inte blir det väl uppförd. Beräkningar som genomförs 
idag kanske använder sig av en förhöjd siffra på processenergi i bostäder, då det ofta 
förutsätts att det är konstant aktivitet. Det innebär att den specifika 
energianvändningen får ett lägre värde än den borde. Utifrån de krav som ställs från 
BBR idag ges det utrymme för gratisenergi i form av processenergi. Här ser vi att 
kraven från BBR borde ändras så att tillförd processenergi i form av hushållsel räknas 
med i den specifika energianvändningen. Det kan leda till att intelligenta system blir 
mer attraktiva då de skulle bidra till att sänka den specifika energianvändningen för 
fastigheten. Med det menar vi att en förändring i lagen är ett måste för att få 
fastighetsägare att sluta se processenergi som gratis energi till deras fastighet. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1: Resultat av VIP Energy modell för Nyckeln II (bostad och lokal).  

Bilaga 2: Resultat av VIP Energy modell för Nyckeln II (bostad). 

Bilaga 3: Resultat av VIP Energy modell för Nyckeln II (bostad med 8h frånvaro). 

Bilaga 4: Resultat av VIP Energy modell för Nyckeln II (intermittentdrift). 

Bilaga 5: Planritningar Nyckeln II. 
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Bilaga 1 

NYCKEL II (Bostad och lokal) 

VIP-Energy 1.5.5 © Structural Design Software in Europe AB 2010 

1 ( 3 ) 

 

Projekt: 
Beskrivning: 

Jönköping,  Nyckeln II  
Hyresrätt 

Bostadshus 2 

Datum: 2011-01-27 

Utfört av: Sign: Bkj 

Projektfil: P:\td\Exjobb\NYCKEL~1.VIP Företag: 
 

RESULTAT 
Beräkningsdatum   2011-05-23   16:02:17 

Detaljerat Resultat 

Aktuellt hus med aktuell drift 
 

Period Avgiven energi kWh 
  

Tillförd energi kWh 
      

 
(23) (24) (21) (28) (22) (27) (20) (19) (29) (18) (25) (45) (33) (34) 

 
Trans- 
mis- 
sion 

Luft- 
läck- 
age 

Venti- 
lation 

Spill- 
vatten 

Passiv 
kyla 

Sol- 
energi 
fönster 

Åter- 
vinning 
vent. 

Åter- 
vinning 
VP 

Åter- 
vinning 
tappvv. 

Sol- 
fång- 
are 

Person- 
värme 

Process- 
energi 

till rum 

Värme- 
försörj- 
ning 

Elför- 
sörj- 
ning 

Mån 1 22250 3227 25443 7876 0 184 19607 0 0 0 1980 11016 24229 1735 
Mån 2 20268 2819 23078 7114 0 308 17792 0 0 0 1789 9950 21901 1567 
Mån 3 19698 2650 22289 7876 0 593 17167 0 0 0 1980 10016 20155 1628 
Mån 4 15088 1930 17292 7622 0 2220 12933 0 0 0 1916 10661 12817 1384 
Mån 5       

109
38 

1249 12684 7876 0 3286 7781 0 0 0 1980 10016 8607 1291 
Mån 6 8980 990     10423 7622     0 3353 3927 0 0 0 1916 10661 7629 1227 
Mån 7 8940 965     10422 7876     2 3412 3134 0 0 0 1980 10016 7876 1268 
Mån 8 9647 947 11228 7876     1 3093 3765 0 0 0 1980 10016 7877 1268 
Mån 9       

104
61 

1217 12102 7622 0 1137 6987 0 0 0 1916 10661 7833 1233 
Mån 10 13075 1616 15113 7876 0 453      11063 0 0 0 1980 10016 11707 1393 
Mån 11 16926 2376 19529 7622 0 244 14951 0 0 0 1916 10661 17078 1512 
Mån 12 20542 2838 23553 7876 0 146 18115 0 0 0 1980 10016 21931 1675 
Summa 176810 22823 203157 92734     2 18429 137224 0 0 0 23316 129708 169641 17183 

  Nyckeltal 
 

 
Aktuellt hus 
Aktuell drift  

Inre värmekapacitet 120.83 [Wh/m²°C] 
Yttre värmekapacitet 48.14 [Wh/m²°C] 
Medeltemperatur 20.27 [°C] 
Medelvärde ventilation          1148.33 [l/s] 
Processenergi medel 6.20 [W/m²] 
Personvärme medel 0.76 [W/m²] 
Omslutningsarea 2844.78 [m²] 
Omsl. area x U-värde(BBR16) 1858.83 W/K 
Luftläckage vid 50 Pa 1378.96 [l/s] 
Invändigt tryck medel -1.7 [Pa] 
Specifik fläkteffekt 1.5 [kW/(m³/s)] 
Total golvarea          3518.80   [m2

] 
Omslutnings-/Golv-area 0.81 

 
  Jämförelse mot krav enligt BBR 

 

  
Aktuellt hus 
aktuell drift 

Tillåtet värde 
 

Jämförelse mot BBR 16 
    U-värde 
 

0.422 0.549 W/(m²K) 
Energianvändning 

 
58 108 kWh/(m²år) 

Atemp: 3518.8 m² 
    Klimatzon BBR16 III 

   Verksamhetstyp: / Bostad 
    Verkningsgrad värmeförsörjning: 100.00 % 
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NYCKEL II (Bostad och lokal) 

VIP-Energy 1.5.5 © Structural Design Software in Europe AB 2010 

2 ( 3 ) 

 

Projekt: 
Beskrivning: 

Jönköping,  Nyckeln II  
Hyresrätt 

Bostadshus 2 

Datum: 2011-01-27 

Utfört av: Sign: Bkj 

Projektfil: P:\td\Exjobb\NYCKEL~1.VIP Företag: 
 

 

Energibalans 
 

 
Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
Avgiven energi 

  (23)Transmission 176810 50.25 
(24)Luftläckage 22823 6.49 
(21)Ventilation 203157 57.73 
(28)Spillvatten 92734 26.35 
(22)Passiv kyla 2 0.00 

 
 

Tillförd energi 
  (27)Solenergi genom fönster 18429 5.24 

(20)Återvinning ventilation 137224 39.00 
(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00 
(19)Återvinning värmepump 0 0.00 
(18)Solfångare 0 0.00 
(45)Processenergi till rum 129708 36.86 
(25)Personvärme 23316 6.66 
(34)Elförsörjning 17183 4.88 
(33)Värmeförsörjning 169641 48.21 

 
Specifikation av energiflöden 

 

 
Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
  

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 169641 48.21 

 
(6)Tappvarmvatten 0 0.00 

(1)Ventilationsaggregat 7932 2.25 
    (2)Värmesystem 68976 19.60 
 

(36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00 
(3)Tappvarmvatten 92734 26.35 

 
(7)Ventilationsaggregat 0 0.00 

    
(8)Värmesystem 0 0.00 

(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00 
 

(9)Tappvarmvatten 0 0.00 
(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00 

    (49)Kylning i rumsluft 0 0.00 
 

(20)ÅTERVINNING VENTILATION 137224 39.00 

    
(51)Värmeväxling 137224 39.00 

(34)ELFÖRSÖRJNING 17183 4.88 
 

(50)Återluft 0 0.00 
(35)Värmepump 0 0.00 

    (14)Tilluftsfläktar 8271 2.35 
 

(26)PROCESSENERGI 191234 54.35 
(13)Frånluftsfläktar 6662 1.89 

 
(40)Verksamhetsenergi rumsluft 123180 35.01 

(15)Cirk.pump värme 2249 0.64 
 

(41)Verksamhetsenergi extern 49196 13.98 
(10)Cirk.pump solf. 0 0.00 

 
(39)Fastighetsenergi rumsluft 6528 1.86 

(12)Cirk.pump kyla 0 0.00 
 

(46)Fastighetsenergi extern             12330 3.50 
(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00 

    
    

(42)VENTILATIONSAGGREGAT 153427 43.60 
(37)KONDENSORVÄRME 0 0.00 

 
(43)VÄRMESYSTEM 71225 20.24 

(4)Ventilationsaggregat 0 0.00 
 

(44)TAPPVARMVATTEN 92734 26.35 
(5)Värmesystem 0 0.00 
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NYCKEL II (Bostad och lokal) 

VIP-Energy 1.5.5 © Structural Design Software in Europe AB 2010 

3 ( 3 ) 

 

Projekt: 
Beskrivning: 

Jönköping,  Nyckeln II  
Hyresrätt 

Bostadshus 2 

Datum: 2011-01-27 

Utfört av: Sign: Bkj 

Projektfil: P:\td\Exjobb\NYCKEL~1.VIP Företag: 
 

 

Projektanpassad rapport 
 

Benämning på sammanställning Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
Elanvändning 208417 59.23 

 

Projektanpassad rapport, Specifikation 

Elanvändning= 

+1.000 x (10) El cirkpump solfångare 

+1.000 x (13) El till frånluftsfläktar 

+1.000 x (14) El till tilluftsfläktar 

+1.000 x (15) El cirkpump värmesystem 

+1.000 x (26) Processenergi 
 

 

Temperaturer 
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Bilaga 2 

NYCKEL II (Bostad) 

VIP-Energy 1.5.5 © Structural Design Software in Europe AB 2010 

1 ( 3 ) 

 

Projekt: 
Beskrivning: 

Jönköping,  Nyckeln II  
Hyresrätt 

Bostadshus 2 

Datum: 2011-01-27 

Utfört av: Sign: Bkj 

Projektfil: P:\td\Exjobb\NYCKEL~1.VIP Företag: 
 

RESULTAT 
Beräkningsdatum   2011-05-23   16:02:17 

Detaljerat Resultat 

Aktuellt hus med aktuell drift 
 

Period Avgiven energi kWh 
  

Tillförd energi kWh 
      

 
(23) (24) (21) (28) (22) (27) (20) (19) (29) (18) (25) (45) (33) (34) 

 
Trans- 
mis- 
sion 

Luft- 
läck- 
age 

Venti- 
lation 

Spill- 
vatten 

Passiv 
kyla 

Sol- 
energi 
fönster 

Åter- 
vinning 
vent. 

Åter- 
vinning 
VP 

Åter- 
vinning 
tappvv. 

Sol- 
fång- 
are 

Person- 
värme 

Process- 
energi 

till rum 

Värme- 
försörj- 
ning 

Elför- 
sörj- 
ning 

Mån 1 20623 2681 21804 7557 0 183 16720 0 0 0 1980 10379 21890 1491 
Mån 2 18701 2326 19782 6826 0 306 15176 0 0 0 1789 9374 19669 1343 
Mån 3 17982 2208 19103 7557 0 590 14646 0 0 0 1980 10379 17900 1383 
Mån 4 13600 1625 14855 7313 0 2201 10941 0 0 0 1916 10044 11132 1156 
Mån 5 9945 1100 11298 7557 0 3256 6563 0 0 0 1980 10379 7855 1087 
Mån 6 8396 928 9722 7313 174 3322 3329 0 0 0 1916 10044 7318 1044 
Mån 7 8285 891 9618 7557 395 3382 2653 0 0 0 1980 10379 7557 1079 
Mån 8 8907 839 10140 7557 304 3066 3189 0 0 0 1980 10379 7558 1079 
Mån 9 9734 1067 10647 7313 0 1130 5858 0 0 0 1916 10044 7406 1044 
Mån 10 12034 1371 12966 7557 0 450 9282 0 0 0 1980 10379 10559 1173 
Mån 11 15704 2005 16725 7313 0 242 12752 0 0 0 1916 10044 15444 1289 
Mån 12 19070 2353 20182 7557 0 145 15446 0 0 0 1980 10379 19818 1436 
Summa 162982 19393 176841 88979 873 18272 116555 0 0 0 23316 122199 154105 14604 

  Nyckeltal 
 

 
Aktuellt hus 
Aktuell drift  

Inre värmekapacitet 118.79 [Wh/m²°C] 
Yttre värmekapacitet 32.87 [Wh/m²°C] 
Medeltemperatur 21.00 [°C] 
Medelvärde ventilation 976.67 [l/s] 
Processenergi medel 7.75 [W/m²] 
Personvärme medel 1.00 [W/m²] 
Omslutningsarea 2247.81 [m²] 
Omsl. area x U-värde(BBR16) 1111.20 W/K 
Luftläckage vid 50 Pa 1378.96 [l/s] 
Invändigt tryck medel -1.7 [Pa] 
Specifik fläkteffekt 1.5 [kW/(m³/s)] 
Omslutnings-/Golv-area 0.84 

 
  Jämförelse mot krav enligt BBR 

 

  
Aktuellt hus 
aktuell drift 

Tillåtet värde 
 

Jämförelse mot BBR 16 
    U-värde 
 

0.494 0.500 W/(m²K) 
Energianvändning 

 
69 110 kWh/(m²år) 

Atemp: 2661.6 m² 
    Klimatzon BBR16 III 

   Verksamhetstyp: / Bostad 
    Verkningsgrad värmeförsörjning: 100.00 % 
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NYCKEL II (Bostad) 

VIP-Energy 1.5.5 © Structural Design Software in Europe AB 2010 

2 ( 3 ) 

 

Projekt: 
Beskrivning: 

Jönköping,  Nyckeln II  
Hyresrätt 

Bostadshus 2 

Datum: 2011-01-27 

Utfört av: Sign: Bkj 

Projektfil: P:\td\Exjobb\NYCKEL~1.VIP Företag: 
 

  Energibalans 
 

 
Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
Avgiven energi 

  (23)Transmission 162982 61.23 
(24)Luftläckage 19393 7.29 

  Energibalans 
 

 
Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
(21)Ventilation 176841 66.44 
(28)Spillvatten 88979 33.43 
(22)Passiv kyla 873 0.33 

   Tillförd energi 
  (27)Solenergi genom fönster 18272 6.87 

(20)Återvinning ventilation 116555 43.79 
(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00 
(19)Återvinning värmepump 0 0.00 
(18)Solfångare 0 0.00 
(45)Processenergi till rum 122199 45.91 
(25)Personvärme 23316 8.76 
(34)Elförsörjning 14604 5.49 
(33)Värmeförsörjning 154105 57.90 

  Specifikation av energiflöden 
 

 
Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
  

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 154105 57.90 

 
(6)Tappvarmvatten 0 0.00 

(1)Ventilationsaggregat 6627 2.49 
    (2)Värmesystem 58499 21.98 
 

(36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00 
(3)Tappvarmvatten 88979 33.43 

 
(7)Ventilationsaggregat 0 0.00 

    
(8)Värmesystem 0 0.00 

(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00 
 

(9)Tappvarmvatten 0 0.00 
(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00 

    (49)Kylning i rumsluft 0 0.00 
 

(20)ÅTERVINNING VENTILATION 116555 43.79 

    
(51)Värmeväxling 116555 43.79 

(34)ELFÖRSÖRJNING 14604 5.49 
 

(50)Återluft 0 0.00 
(35)Värmepump 0 0.00 

    (14)Tilluftsfläktar 7030 2.64 
 

(26)PROCESSENERGI 180721 67.90 
(13)Frånluftsfläktar 5670 2.13 

 
(40)Verksamhetsenergi rumsluft 115671 43.46 

(15)Cirk.pump värme 1904 0.72 
 

(41)Verksamhetsenergi extern 49196 18.48 
(10)Cirk.pump solf. 0 0.00 

 
(39)Fastighetsenergi rumsluft 6528 2.45 

(12)Cirk.pump kyla 0 0.00 
 

(46)Fastighetsenergi extern 9326 3.50 
(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00 

    
    

(42)VENTILATIONSAGGREGAT 130212 48.92 
(37)KONDENSORVÄRME 0 0.00 

 
(43)VÄRMESYSTEM 60403 22.69 

(4)Ventilationsaggregat 0 0.00 
 

(44)TAPPVARMVATTEN 88979 33.43 
(5)Värmesystem 0 0.00 
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Projekt: 
Beskrivning: 

Jönköping,  Nyckeln II  
Hyresrätt 

Bostadshus 2 

Datum: 2011-01-27 

Utfört av: Sign: Bkj 

Projektfil: P:\td\Exjobb\NYCKEL~1.VIP Företag: 
 

 

Projektanpassad rapport 
 

Benämning på sammanställning Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
Elanvändning 195325 73.39 

 

Projektanpassad rapport, Specifikation 

Elanvändning= 

+1.000 x (10) El cirkpump solfångare 

+1.000 x (13) El till frånluftsfläktar 

+1.000 x (14) El till tilluftsfläktar 

+1.000 x (15) El cirkpump värmesystem 

+1.000 x (26) Processenergi 
 

 

Temperaturer 
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Projekt: 
Beskrivning: 

Jönköping,  Nyckeln II  
Hyresrätt 

Bostadshus 2 

Datum: 2011-01-27 

Utfört av: Sign: Bkj 

Projektfil: P:\td\Exjobb\JB3I400~.VIP Företag: 
 

RESULTAT 
Beräkningsdatum   2011-05-23   16:00:01 

Detaljerat Resultat 

Aktuellt hus med aktuell drift 
 

Period Avgiven energi kWh 
  

Tillförd energi kWh 
      

 
(23) (24) (21) (28) (22) (27) (20) (19) (29) (18) (25) (45) (33) (34) 

 
Trans- 
mis- 
sion 

Luft- 
läck- 
age 

Venti- 
lation 

Spill- 
vatten 

Passiv 
kyla 

Sol- 
energi 
fönster 

Åter- 
vinning 
vent. 

Åter- 
vinning 
VP 

Åter- 
vinning 
tappvv. 

Sol- 
fång- 
are 

Person- 
värme 

Process- 
energi 

till rum 

Värme- 
försörj- 
ning 

Elför- 
sörj- 
ning 

Mån 1 20623 2681 21804 7557 0 183 16720 0 0 0 1320 9058 23809 1552 
Mån 2 18701 2326 19782 6826 0 306 15176 0 0 0 1192 8182 21402 1398 
Mån 3 17982 2208 19103 7557 0 590 14650 0 0 0 1320 9058 19815 1445 
Mån 4 13541 1617 14793 7313 0 2201 11100 0 0 0 1278 8766 12703 1211 
Mån 5 9497 1052 10829 7557 0 3256 6668 0 0 0 1320 9058 8430 1108 
Mån 6 7559 837 8862 7313 0 3322 3324 0 0 0 1278 8766 7322 1044 
Mån 7 7493 808 8806 7557 0 3382 2653 0 0 0 1320 9058 7557 1079 
Mån 8 8190 767 9399 7557 0 3066 3188 0 0 0 1320 9058 7559 1079 
Mån 9 9204 1009 10109 7313 0 1130 6206 0 0 0 1278 8766 8072 1073 
Mån 10 12002 1368 12935 7557 0 450 9590 0 0 0 1320 9058 12165 1235 
Mån 11 15704 2005 16725 7313 0 242 12753 0 0 0 1278 8766 17300 1349 
Mån 12 19070 2353 20182 7557 0 145 15446 0 0 0 1320 9058 21737 1497 
Summa 159565 19031 173329 88979 0 18272 117473 0 0 0 15544 106655 167872 15069 

  Nyckeltal 
 

 
Aktuellt hus 
Aktuell drift  

Inre värmekapacitet 118.79 [Wh/m²°C] 
Yttre värmekapacitet 32.87 [Wh/m²°C] 
Medeltemperatur 21.00 [°C] 
Medelvärde ventilation 976.67 [l/s] 
Processenergi medel 6.38 [W/m²] 
Personvärme medel 0.67 [W/m²] 
Omslutningsarea 2247.81 [m²] 
Omsl. area x U-värde(BBR16) 1111.20 W/K 
Luftläckage vid 50 Pa 1378.96 [l/s] 
Invändigt tryck medel -1.7 [Pa] 
Specifik fläkteffekt 1.5 [kW/(m³/s)] 
Omslutnings-/Golv-area 0.84 

 
  Jämförelse mot krav enligt BBR 

 

  
Aktuellt hus 
aktuell drift 

Tillåtet värde 
 

Jämförelse mot BBR 16 
    U-värde 
 

0.494 0.500 W/(m²K) 
Energianvändning 

 
75 110 kWh/(m²år) 

Atemp: 2661.6 m² 
    Klimatzon BBR16 III 

   Verksamhetstyp: / Bostad 
    Verkningsgrad värmeförsörjning: 100.00 % 
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Projekt: 
Beskrivning: 

Jönköping,  Nyckeln II  
Hyresrätt 

Bostadshus 2 

Datum: 2011-01-27 

Utfört av: Sign: Bkj 

Projektfil: P:\td\Exjobb\JB3I400~.VIP Företag: 
 

Energibalans 
 

 
Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
Avgiven energi 

  (23)Transmission 159565 59.95 
(24)Luftläckage 19031 7.15 

  Energibalans 
 

 
Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
(21)Ventilation 173329 65.12 
(28)Spillvatten 88979 33.43 

   Tillförd energi 
  (27)Solenergi genom fönster 18272 6.87 

(20)Återvinning ventilation 117473 44.14 
(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00 
(19)Återvinning värmepump 0 0.00 
(18)Solfångare 0 0.00 
(45)Processenergi till rum 106655 40.07 
(25)Personvärme 15544 5.84 
(34)Elförsörjning 15069 5.66 
(33)Värmeförsörjning 167872 63.07 

  Specifikation av energiflöden 
 

 
Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
  

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 167872 63.07 

 
(6)Tappvarmvatten 0 0.00 

(1)Ventilationsaggregat 6663 2.50 
    (2)Värmesystem 72230 27.14 
 

(36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00 
(3)Tappvarmvatten 88979 33.43 

 
(7)Ventilationsaggregat 0 0.00 

    
(8)Värmesystem 0 0.00 

(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00 
 

(9)Tappvarmvatten 0 0.00 
(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00 

    (49)Kylning i rumsluft 0 0.00 
 

(20)ÅTERVINNING VENTILATION 117473 44.14 

    
(51)Värmeväxling 117473 44.14 

(34)ELFÖRSÖRJNING 15069 5.66 
 

(50)Återluft 0 0.00 
(35)Värmepump 0 0.00 

    (14)Tilluftsfläktar 7030 2.64 
 

(26)PROCESSENERGI 148779 55.90 
(13)Frånluftsfläktar 5670 2.13 

 
(40)Verksamhetsenergi rumsluft 100127 37.62 

(15)Cirk.pump värme 2369 0.89 
 

(41)Verksamhetsenergi extern 32797 12.32 
(10)Cirk.pump solf. 0 0.00 

 
(39)Fastighetsenergi rumsluft 6528 2.45 

(12)Cirk.pump kyla 0 0.00 
 

(46)Fastighetsenergi extern 9326 3.50 
(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00 

    
    

(42)VENTILATIONSAGGREGAT 131166 49.28 
(37)KONDENSORVÄRME 0 0.00 

 
(43)VÄRMESYSTEM 74599 28.03 

(4)Ventilationsaggregat 0 0.00 
 

(44)TAPPVARMVATTEN 88979 33.43 
(5)Värmesystem 0 0.00 
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Projekt: 
Beskrivning: 

Jönköping,  Nyckeln II  
Hyresrätt 

Bostadshus 2 

Datum: 2011-01-27 

Utfört av: Sign: Bkj 

Projektfil: P:\td\Exjobb\JB3I400~.VIP Företag: 
 

 

Projektanpassad rapport 
 

Benämning på sammanställning Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
Elanvändning 163848 61.56 

 

Projektanpassad rapport, Specifikation 

Elanvändning= 

+1.000 x (10) El cirkpump solfångare 

+1.000 x (13) El till frånluftsfläktar 

+1.000 x (14) El till tilluftsfläktar 

+1.000 x (15) El cirkpump värmesystem 

+1.000 x (26) Processenergi 
 

 

Temperaturer 
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Projekt: 
Beskrivning: 

Jönköping,  Nyckeln II  
Hyresrätt 

Bostadshus 2 

Datum: 2011-01-27 

Utfört av: Sign: Bkj 

Projektfil: P:\td\Exjobb\NYCKEL~5.VIP Företag: 
 

RESULTAT 
Beräkningsdatum   2011-05-23   16:03:09 

Detaljerat Resultat 

Aktuellt hus med aktuell drift 
 

Period Avgiven energi kWh 
  

Tillförd energi kWh 
      

 
(23) (24) (21) (28) (22) (27) (20) (19) (29) (18) (25) (45) (33) (34) 

 
Trans- 
mis- 
sion 

Luft- 
läck- 
age 

Venti- 
lation 

Spill- 
vatten 

Passiv 
kyla 

Sol- 
energi 
fönster 

Åter- 
vinning 
vent. 

Åter- 
vinning 
VP 

Åter- 
vinning 
tappvv. 

Sol- 
fång- 
are 

Person- 
värme 

Process- 
energi 

till rum 

Värme- 
försörj- 
ning 

Elför- 
sörj- 
ning 

Mån 1 20623 2681 17000 7557 0 183 12871 0 0 0 1320 9058 23120 1286 
Mån 2 18701 2326 15494 6826 0 306 11741 0 0 0 1192 8182 20789 1158 
Mån 3 17982 2208 15161 7557 0 590 11508 0 0 0 1320 9058 19282 1179 
Mån 4 13551 1619 11941 7313 0 2201 8901 0 0 0 1278 8766 12320 954 
Mån 5 9645 1068 9030 7557 0 3256 5612 0 0 0 1320 9058 8259 853 
Mån 6 8009 887 7688 7313 18 3322 2975 0 0 0 1278 8766 7320 804 
Mån 7 8026 865 7758 7557 66 3382 2451 0 0 0 1320 9058 7557 831 
Mån 8 8680 816 8169 7557 75 3066 2872 0 0 0 1320 9058 7558 831 
Mån 9 9412 1028 8416 7313 0 1130 5052 0 0 0 1278 8766 7813 820 
Mån 10 12002 1368 10335 7557 0 450 7547 0 0 0 1320 9058 11874 969 
Mån 11 15704 2005 13125 7313 0 242 9889 0 0 0 1278 8766 16822 1092 
Mån 12 19070 2353 15732 7557 0 145 11888 0 0 0 1320 9058 21111 1231 
Summa 161404 19223 139852 88979 160 18272 93307 0 0 0 15544 106655 163825 12007 

  Nyckeltal 
 

 
Aktuellt hus 
Aktuell drift  

Inre värmekapacitet 118.79 [Wh/m²°C] 
Yttre värmekapacitet 32.87 [Wh/m²°C] 
Medeltemperatur 21.00 [°C] 
Medelvärde ventilation 754.67 [l/s] 
Processenergi medel 6.38 [W/m²] 
Personvärme medel 0.67 [W/m²] 
Omslutningsarea 2247.81 [m²] 
Omsl. area x U-värde(BBR16) 1111.20 W/K 
Luftläckage vid 50 Pa 1378.96 [l/s] 
Invändigt tryck medel -1.7 [Pa] 
Specifik fläkteffekt 1.5 [kW/(m³/s)] 
Omslutnings-/Golv-area 0.84 

 
Jämförelse mot krav enligt BBR 

 

  
Aktuellt hus 
aktuell drift 

Tillåtet värde 
 

Jämförelse mot BBR 16 
    U-värde 
 

0.494 0.500 W/(m²K) 
Energianvändning 

 
72 110 kWh/(m²år) 

Atemp: 2661.6 m² 
    Klimatzon BBR16 III 

   Verksamhetstyp: / Bostad 
    Verkningsgrad värmeförsörjning: 100.00 % 
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Projekt: 
Beskrivning: 

Jönköping,  Nyckeln II  
Hyresrätt 

Bostadshus 2 

Datum: 2011-01-27 

Utfört av: Sign: Bkj 

Projektfil: P:\td\Exjobb\NYCKEL~5.VIP Företag: 
 

Energibalans 
 

 
Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
Avgiven energi 

  (23)Transmission 161404 60.64 
(24)Luftläckage 19223 7.22 
(21)Ventilation 139852 52.54 
(28)Spillvatten 88979 33.43 
(22)Passiv kyla 160 0.06 

   Tillförd energi 
  (27)Solenergi genom fönster 18272 6.87 

(20)Återvinning ventilation 93307 35.06 
(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00 
(19)Återvinning värmepump 0 0.00 
(18)Solfångare 0 0.00 
(45)Processenergi till rum 106655 40.07 
(25)Personvärme 15544 5.84 
(34)Elförsörjning 12007 4.51 
(33)Värmeförsörjning 163825 61.55 

 
Specifikation av energiflöden 

 

 
Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
  

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 163825 61.55 

 
(37)KONDENSORVÄRME 0 0.00 

(1)Ventilationsaggregat 6207 2.33 
 

(4)Ventilationsaggregat 0 0.00 
(2)Värmesystem 68639 25.79 

 
(5)Värmesystem 0 0.00 

(3)Tappvarmvatten 88979 33.43 
 

(6)Tappvarmvatten 0 0.00 

       (47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00 
 

(36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00 
(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00 

 
(7)Ventilationsaggregat 0 0.00 

(49)Kylning i rumsluft 0 0.00 
 

(8)Värmesystem 0 0.00 

    
(9)Tappvarmvatten 0 0.00 

(34)ELFÖRSÖRJNING 12007 4.51 
    (35)Värmepump 0 0.00 
 

(20)ÅTERVINNING VENTILATION 93307 35.06 
(14)Tilluftsfläktar 5410 2.03 

 
(51)Värmeväxling 93307 35.06 

(13)Frånluftsfläktar 4373 1.64 
 

(50)Återluft 0 0.00 
(15)Cirk.pump värme 2224 0.84 

    (10)Cirk.pump solf. 0 0.00 
 

(26)PROCESSENERGI 148779 55.90 
(12)Cirk.pump kyla 0 0.00 

 
(40)Verksamhetsenergi rumsluft 100127 37.62 

(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00 
 

(41)Verksamhetsenergi extern 32797 12.32 

    
(39)Fastighetsenergi rumsluft 6528 2.45 
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Projekt: 
Beskrivning: 

Jönköping,  Nyckeln II  
Hyresrätt 

Bostadshus 2 

Datum: 2011-01-27 

Utfört av: Sign: Bkj 

Projektfil: P:\td\Exjobb\NYCKEL~5.VIP Företag: 
 

 

Specifikation av energiflöden 
 

 
Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
  

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
(46)Fastighetsenergi extern 9326 3.50 

 
(43)VÄRMESYSTEM 70863 26.62 

    
(44)TAPPVARMVATTEN 88979 33.43 

(42)VENTILATIONSAGGREGAT 104924 39.42 
    

 
Projektanpassad rapport 

 

Benämning på sammanställning Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m² 
Elanvändning 160786 60.41 

 
Projektanpassad rapport, Specifikation 

Elanvändning= 

+1.000 x (10) El cirkpump solfångare 

+1.000 x (13) El till frånluftsfläktar 

+1.000 x (14) El till tilluftsfläktar 

+1.000 x (15) El cirkpump värmesystem 

+1.000 x (26) Processenergi 
 

 

Temperaturer 
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